# CORONAVIRUS

Informare despre coronavirus destinată persoanelor fără
locuinţă din landul Berlin, care trăiesc pe stradă
Cum se transmite coronavirusul? Cum ne putem proteja?
Coronavirusul se poate transmite de la om la om. Din acest motiv, pentru a reduce riscul de
contaminare, regula este aceeaşi ca la toate bolile infecţioase: respectaţi o bună igienă a mâinilor,
precum şi o distanţă minimă de 1,50 m faţă de alte persoane.
Transmiterea prin alimente importate şi alte mărfuri importate, cum sunt de exemplu jucăriile, nu
este dovedită până acum. Conform stadiului actual al ştiinţei, virusul nu se poate transmite de la
animale de companie la oameni şi nici de la oameni la animale de companie.
Ce simptome declanşează noul virus?
Tuse, strănut, dureri în gât şi febră: o infecţie cu noul coronavirus poate duce la aceste simptome.
Unele persoane afectate acuză şi diaree. Sunt posibile probleme respiratorii şi pneumonii.
Simptomele sunt adesea similare celor ale unei răceli sau gripe.
Pentru ce grupuri de persoane este deosebit de periculoasă infecţia cu acest virus?
La o parte dintre pacienţi virusul poate duce la o evoluţie gravă, cu probleme de respiraţie, şi la
pneumonie. Persoanele în vârstă (aproximativ începând de la 60 de ani), fumătorii, precum şi
persoanele cu comorbidităţi (la plămâni) reprezintă grupele afectate. Pentru aceste grupeeste
deosebit de important să se reducă riscul infectării. De aceea este important: spălaţi-vă pe mâini,
păstraţi distanţa şi reduceţi contactele sociale.
Ce trebuie să fac atunci când am suspiciunea că m-am infectat?
Cine a avut contact cu pe persoană testată pozitiv trebuie să contacteze neîntârziat un medic sau un
centru medical de monitorizare din Berlin (de ex. Charité Mitte, Wenckebach-Klinikum Tempelhof,
DRK Klinik Westend), mai întâi telefonic. Vă rugăm să nu vă prezentaţi direct la medicul de familie, în
sala de aşteptare! Vă puteţi adresa telefonic şi Direcţiei de Sănătate Publică a districtului în care vă
aflaţi.
(https://service.berlin.de/standorte/gesundheitsaemter/)
Cât de mare este pericolul de infectare cu coronavirus în Germania?
Pericolul pentru sănătatea populaţiei din Germania este estimat în prezent ca fiind per ansamblu
ridicat. Probabilitatea unei evoluţii grave a bolii creşte odată cu vârsta şi cu existenţa
comorbidităţilor.
Am voie să dorm/să stau în continuare pe stradă?
Dacă nu sunteţi bolnav de Covid-19 aveţi voie să rămâneţi mai departe pe stradă. Vă rugăm să
aveţi neapărat în vedere că trebuie să păstraţi o distanţă de minimum 1,50 metri faţă de alte
persoane, pentru a vă proteja de o contaminare. De asemenea nu trebuie să staţionaţi în grupuri.
Tuşiţi şi strănutaţi, pe cât posibil, în partea interioară a cotului. Nu împărţiţi sticla şi alte recipiente
sau tacâmuri cu alte persoane.
Nu mai primesc bani de la trecători şi nici nu mai găsesc sticle, din ce pot trăi?
Puteţi afla informaţii la zi despre ofertele încă deschise la:
https://www.kaeltehilfe-berlin.de/

Tot aici găsiţi punctele unde se fac donaţii („Gabenzäune“), de unde vă puteţi aproviziona cu cele
necesare:
https://kaeltehilfe-berlin.de/images/Essensausgaben_Wochenübersicht.pdf
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