
Reduceți riscul de infecție cu coronavirus:

Spălați frecvent mâinile cu apă și săpun sau 
cu dezinfectant pe bază de alcool

Când tușiți sau strănutați, acoperiți gura și nasul 
cu cotul flexat sau cu un șervețel– aruncați 

șervețelul imediat și spălați mâinile

Evitați contactul cu persoane care 
prezintă simptome precum febră sau tuse

Gătiți bine carnea și ouăle

Evitați contactul neprotejat cu animalele 
vii, sălbatice sau de fermă



Protejați-vă pe dumneavoastră și pe 
alții de la îmbolnăvire:

Spălați-vă mâinile
• după ce tușiți sau 

strănutați

• când aveți în grijă pe 
cineva bolnav

• înainte, în timp și după 
ce preparați mâncarea

• înainte de a mânca

• după ce folosiți toaleta

• când mâinile sunt 
vizibil murdare

• după ce atingeți 
animale sau deșeuri



Spălați-vă mâinile

Spălați-vă cu apă și săpun 
atunci când mâinile sunt 
vizibil murdare

Dacă mâinile nu sunt vizibil 
murdare, spălați-le cu apă și 
săpun sau cu dezinfectant pe 
bază de alcool



Protejați-i pe alții de la îmbolnăvire

Când tușiți sau strănutați, acoperiți 
gura și nasul cu cotul flexat sau cu 
șervețel – aruncați șervețelul 
imediat și spălați-vă pe mâini

Aruncați șervețelul într-un container 
închis

Spălați-vă mâinile cu apă și săpun sau 
cu dezinfectant pe bază de alcool, 
după ce strănutați sau tușiți sau după 
ce aveți grijă de cineva bolnav



Protejați-i pe alții de la îmbolnăvire

Evitați contactul apropiat când 
prezentați simptome precum 
febră sau tuse

Evitați scuipatul în public

Dacă aveți febră, tuse și dificultate în 
respirație, apelați la ajutor medical 
și împărtășiți-vă istoricul călătoriilor 
cu medicul care vă stă la dispoziție



Practicați siguranța alimentelor

Folosiți cuțite și planșete 
diferite pentru carne crudă 
sau produse gătite

Spălați-vă mâinile între 
manipularea cărnii crude 
și a produselor gătite



Animalele 
bolnave sau 
care au murit 
din cauza unor 
boli nu trebuie 
mâncate

Practicați siguranța alimentelor



Chiar și în zonele care 
sunt situate in focare de 
infecții , produsele din 
carne pot fi consumate 
în siguranță, dacă sunt 
gătite bine și manipulate 
corespunzător în timpul 
preparării

Practicați siguranța alimentelor



Lucrați în piețe umede?
Rămâneți sănătos!

Folosiți șorțuri, mănuși, și măști 
protective atunci când manipulați 
animale și produse animale

Îndepărtați îmbrăcămintea protectivă 
înainte să ajungeți acasă, spălați 
șorțurile zilnic și lăsați-le la locul de 
muncă

Evitați expunerea membrilor 
familiei la îmbrăcămintea și 
încălțămintea murdară de la locul 
de muncă



Spălați-vă frecvent 
mâinile cu apă și săpun 

după ce atingeți animale sau 
produse animale

Curățați și dezinfectați 
echipamentul de lucru 
și zona de muncă cel 
puțin o dată pe zi

Lucrați în piețe umede?
Rămâneți sănătos!



Evitați călătoritul dacă 
prezentați simptome 
precum febră sau tuse

Dacă aveți febră, tuse și dificultate 
în respirație, apelați la ajutor 
medical și împărtășiți-vă istoricul 
călătoriilor cu medicul 
dumneavoastră



Insert local logo

Avoid close contact 
with people suffering 
from a fever and cough

Frequently clean hands by 
using alcohol-based 
hand rub or soap and water

Avoid touching eyes, 
nose or mouth

Insert local logo

Evitați contactul apropiat 
cu persoanele suferinde 
de febră și tuse

Spălați-vă frecvent mâinile cu 
apă și săpun sau cu 
dezinfectant pe bază de alcool

Evitați atingerea 
ochilor, nasului și gurii



Insert local logo

Când tușiți sau strănutați, 
acoperiți gura și nasul cu cotul 
flexat sau cu șervețel – aruncați 
șervețelul imediat și spălați-vă 
mâinile

Dacă alegeți să purtați mască, 
asigurați-vă că vă acoperiți gura și 

nasul – evitați atingerea măștii

Îndepărtați imediat măștile de unică 
folosință și spălați mâinile după ce le 

atingeți



Insert local logo

Dacă vă îmbolnăviți în 
timpul călătoriei, 
informați echipajul și 
căutați ajutor medical 
cât de repede posibil

Dacă căutați ajutor 
medical, împărtășiți 

istoricul călătoriilor cu 
medicul care vă stă la 

dispoziție



Insert local logo

Consumați doar 
mâncăruri bine 
gătite

Evitați scuipatul în public

Evitați contactul și 
călătoritul cu animale 
bolnave
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