
PROTEJAREA PE PERIOADA CARANTINEI: 
Rezumat al sfaturilor pentru persoanele care sunt extrem de vulnerabile din punct de vedere clinic.
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Contactaţi-ne 
dacă aveţi nevoie 
de ajutor:

• Lucraţi de acasă dacă puteţi. 
• Dacă nu puteţi lucra de acasă, atunci nu ar trebui să mergeţi la serviciu. Scrisoarea dumneavoastră de 

Persoană protejată poate fi folosită drept dovadă pentru angajatorul dumneavoastră. 

• Copiii extrem de vulnerabili din punct de vedere clinic sunt sfătuiţi să nu se prezinte la şcoală- chiar 
dacă sunt copiii angajaţilor-cheie ori ai persoanelor vulnerabile.

• Copiii care locuiesc cu cineva care este extrem de vulnerabil din punct de vedere clinic şi care merg 
la şcoală în această perioadă ar trebui să ia măsuri suplimentare de îngrijire şi atenţie, să se spele pe 
mâini şi să păstreze distanţarea socială pe cât este posibil. 

• Nu mergeţi la magazine ori farmacie personal în această perioadă. 
• Folosiţi facilităţile de cumpărături on line pentru livrare cu prioritate; rugaţi familia sau prietenii să 

meargă la cumpărături pentru dumneavoastră ori cereţi asistenţa voluntarilor.
• Rugaţi familia ori prietenii să vă ridice reţetele medicale ori să verifice dacă farmacia dumneavoastră 

livrează. Cereţi asistenţa voluntarilor dacă este nevoie.  

• În general, sunteţi sfătuiţi să staţi acasă cât puteţi de mult – dar să faceţi mişcare sau plimbări în aer 
liber în fiecare zi pentru a vă menţine sănătoşi. 

• Aveţi grijă să vă menţineţi casa bine ventilată.
• Păstraţi distanţa de 2m de oamenii care locuiesc cu dvs. dacă ei pleacă de acasă la serviciu sau dacă 

folosesc transportul public. 

• Sunteţi sfătuiţi să nu călătoriţi dacă nu este esenţial şi să evitaţi transportul în comun.

• Ar trebuie să continuaţi să accesaţi îngrijirea şi susţinerea de care aveţi nevoie – acest lucru include 
orice programare la spital sau în scopul îngrijirii la care v-aţi duce în mod normal.
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