
Măștile pentru față trebuie să acopere în
siguranță nasul tău și gura. Ele pot fi de
unică folosință sau reutilizabile.

Face masks - what can be used? (Romanian)



Să se potrivească în  mod confortabil dar în
siguranță pe față;
Să fie fixate de capul tău prin legături sau bucle
pentru urechi;
Să includă cel puțin două straturi de material;
Să fie făcute din material comfortabil/respirabil;
Să poată fi spălate (dacă nu sunt de unică

Măștile pentru față ar trebui:

folosință).



Măștile pentru față pot ajuta la reducerea
răspândirii COVID-19 dar ele nu înlocuiesc
distanțarea socială și spălatul în mod regulat
pe mâini.



Spală-te sau dezinfectează-ți mâinile înainte
de a-ți atinge masca

Ghid pentru a purta o mască
pentru față

A guide to wearing a face mask (Romanian)



Încearcă să eviți a atinge partea ce îți
acoperă nasul și gura. O poți face apucând
de legături sau de buclele pentru urechi.



Evită să porți masca pe gât
sau pe frunte.



Nu împărți folosirea măștii cu altcineva.
Schimbă-ți masca dacă devine umedă sau
murdară ori după fiecare folosire.



Pune măștile de unică folosință în coșul de
gunoi
Nu refolosi sau recicla măștile de unică folosință 
Referitor la măștile reutilizabile, spală-le după
fiecare folosire

După folosire:



Ce pot face dacă sunt

îngrijorat cu privire la viitorul

meu?

What can I do if I'm worried about my future? (Romanian)



Poate fi dificil a se trăi cu atât

de multă nesiguranță pentru

moment, dar amintește-ți că
NU ești singur/ă!



Aceste sentimente vor trece…



Te rugăm să vorbești  cu cineva

despre cum te simți astfel incăt

 să te poată ajuta.



Poți oricând suna la Linia Copilului la

0800 111



Asta nu este pentru

totdeauna… 

este doar acum.



Sunt un copil încredințat sau aflat

în îngrijire și cred că s-ar putea să
am COVID-19, ce ar trebui să fac?

I am a looked after child or care leaver and I think I may have COVID-19, what should I do? (Romanian)



Vorbește  cu un adult care te poate ajuta. Acesta poate fi

lucrătorul  tău social, asistentul maternal sau lucrătorul

de sprijin.

Spune-le că nu te simți bine. Ei se vor gândi la cum să te

ajute în siguranță.



Stai în casă, odihnește-te și încearcă să stai departe

de alți oameni pentru cel puțin 10 zile.

Dacă te simți foarte rău și ai nevoie de sfaturi, sună
la NHS 111 sau, în caz de urgență,  sună la 999

  



Ce ar trebui să fac dacă mă simt in

nesiguranță acolo unde locuiesc?

What should I do if I feel unsafe where I live? (Romanian)



Dacă te simți în nesiguranță acasă, 

 oricând, este foarte important să vorbești

cu asistentul  tău social, dacă ai unul, sau

oricare adult care poate ajuta.



Poți, de asemenea, suna la Linia Copilului

sau 0800 1111



Dacă ești în pericol, poți
suna la poliție la 999



Distanțarea socială menține pe toți în
siguranță. 

 

De ce este importantă
distanțarea socială?

Why is social distancing important? (Romanian)



Este posibil să ai COVID-19 și să
nu știi, pentru că te simțiți bine.



Este posibil atunci să transmiți
COVID-19 către cineva care se

poate simți foarte rău. Nimeni nu

știe cine se va simți rău și cine se

va simți bine.



Dacă îți menții distanța față de alți
oameni, te vei menține și pe tine și pe

ceilalți oameni în siguranță.

Cel puțin 1 metru. Cel puțin 1 metru.



Nu, nu-ți părăsi casa penru niciun motiv.

Dacă ai nevoie de mâncare sau medicamente, comandă-le de pe internet

sau prin telefon, sau cere-i unui adult în care ai încredere să ți le aducă.

Pot să ies din casă dacă sunt în auto-izolare?

Can I leave my house if I am self-isolating? (Romanian)



Nu primi vizitatori la tine acasă.

Aici se includ și prietenii și familia. Astfel nu

vei răspândi virusul.



Fă exercițiile fizice acasă, nu afară.

Menține-te activ dacă te simți destul de bine

să faci asta.



Care sunt simptomele principale ale

COVID-19?

Temperatură mare

Dificultate în a respira normal

Tuse

Pierderea gustului sau a mirosului

What are the main symptoms of COVID-19? (Romanian)



Încearcă să oprești răspândirea
de informații false

Verifică faptele!
Stop the spread of false information (Romanian)



Dacă trebuie să ieși în public
asigură-te că stai la cel puțin 1
metru distanță de ceilalți

Aceasta este de lățimea unei
uși

Cel puțin 1 metru

Staying apart - Door (Romanian)



Se paku 1 meter
Dacă trebuie să ieși în public asigură-te că stai la cel puțin
1 metru distanță de ceilalți

Aceasta este de lungimea unei chitare

Staying Apart - Guitar (Romanian)


