
Corona: Ce trebuie să ştim în Berlin despre virus?
În Europa creşte în continuare numărul persoanelor infectate cu coronavirus. Obiectivul măsurilor curente este de

încetinire a răspândirii virusului. Cu cât mai puţine persoane se contaminează simultan, cu atât mai bine pot fi trataţi
pacienţii bolnavi.

 
Cum se transmite coronavirus? Cum ne putem proteja?

Coronavirus se poate transmite de la om la om. Pentru a diminua riscul de contaminare, sunt valabile toate
principiile aplicabile în cazul bolilor infecţioase: o bună igienă a mâinilorprecum şi menţinerea distanţei faţă de cei
îmbolnăviţi. Informările în acest sens au fost trimise tuturor operatorilor de unităţi de cazare pentru refugiaţi din

Berlin, traduse în mai multe limbi. Dacă nu aţi remarcat aceste informări până în momentul de faţă, de ex. în băile
comunale, vă rugăm să întrebaţi de ele!Transmiterea prin intermediul alimentelor importate sau al altor mărfuri

importate, ca de exemplu jucării, nu este documentată până în momentul de faţă. În conformitate cu stadiul curent al
cunoştinţelor ştiinţifice, virusul nu poate fi transmis nici de la animalele domestice la oameni sau de la oameni la

animalele domestice.
 

Care sunt simptomele pe care le declanşează noul virus?
Tuse, inflamarea mucoasei nazale, mâncărimi în gât, febră: O infecţie cu noul coronavirus poate duce la

aceste simptome . Unele persoane afectate s-au plâns şi de diaree. Sunt posibile şi probleme de respiraţie şi
pneumonie. Simptomele sunt adesea asemănătoare cu cele ale unei răceli sau gripe.

 
Pentru care grupe de persoane este deosebit de periculoasă infecţia cu virusul?

Până acum evoluţia bolii a fost uşoară în patru cazuri din cinci. La o parte dintre pacienţi virusul poate duce la o
evoluţie severă, cu probleme de respiraţie şi la pneumonie. Persoanele mai învârstă (de la aproximativ 60 de ani),

persoanele care fumează, precum şi persoanele cu afecţiuni anterioare (plămâni) sunt afectate mai frecvent. Pentru
aceste grupeeste deosebit de importantă diminuarea riscului unei infecţii. De aceea, este important: spălaţi-vă pe

mâini, păstraţi distanţa şi reduceţi contactele sociale.
 

Ce trebuie să fac dacă am bănuiala că m-am infectat?
Oricine a avut contact cu o persoană în cazul căreia existenţa virusului a fost dovedită prin teste efectuate laborator,

trebuie să notifice imediat, întâi telefonic, un medic sau un punct de evaluare din Berlin (de ex. Charité in Mitte,
Wenckebach-Klinikum Tempelhof, DRK Klinik Westend). Vă rugăm să nu mergeţi direct în sala de aşteptare din

cabinetul medicului de familie! Dacă nu vorbiţi limba germană suficient de bine, solicitaţi ajutorul unei rude din cadrul
familiei!

 
Cât de mare este pericolul contaminării cu coronavirus în Germania?

Pericolul pentru sănătatea populației din Germania este evaluat actualmente ca fiind ridicat. Probabilitatea unei
evoluţii severe a bolii creşte odată cu vârsta şi cu existenţa unor boli anterioare.

 
Ne putem aştepta la dificultăţi în ceea ce priveşte alimentarea cu alimente în Berlin?

Chiar dacă s-a întâmplat ca un produs să nu fie găsit pe rafturile magazinelor: nu există probleme de aprovizionare,
aprovizionarea cu alimente este asigurată în continuare. Unităţile comerciale au asigurat că vor reacţiona la cererea

crescută şi că vor face stocuri cu diversele sortimente.
 

Ce trebuie să aibă în vedere persoanele care se întorc din călătorii făcute în zonele cu risc de infectare cu
coronavirus?

Oricine a avut un contact strâns cu persoane în cazul cărora existenţa noului virus a fost dovedită prin teste
efectuate laborator sau cine s-a aflat într-o zonă de risc, trebuie să evite contactul cu alte persoane. Aceste persoane

trebuie să contacteze imediat direcţia de sănătate competentă. Zone de risc sunt, de exemplu, Italia, Iran, părţi ale
Austriei.
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