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Acest material apare în cadrul Proiectului ”Asigurarea informării corecte și combaterea
dezinformării în pandemia COVID-19”, implementat de Centrul pentru Politici și Analize în
Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Departamentul
Sănătate Publică. Informațiile prezentate în acest material nu sunt împărtășite neapărat de
Fundația Soros-Moldova.
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Pentru a fi pregatiti în cazul unei eventuale contaminari cu COVID-19 este necesara
cunoasterea simptomelor bolii si a pasilor care trebuie urmati pentru a avea grija de
propria sanatate sau de sanatatea celor apropriati.
In cele ce urmeaza va prezentam cateva din cele mai frecvente întrebari cu referire
la aceasta situatie si raspunsurile acordate de catre Lisa Lockerd Maragakis, expert în boli
infectioase, profesor asociat în medicina la Scoala de Sanatate Publica John Hopkins
Bloomberg 1 2
Cum se infectează oamenii cu noul virus ce cauzează boala COVID-19?
Dacă sunteți testat pozitiv ca fiind infectat cu COVID-19, atunci, cel mai probabil, ați
inhalat picaturi sau particule de secretii produse de o persoana infectata. Acestea sunt
expulzate si dispersate în aer atunci cand persoana infectata respira, vorbeste, tuseste,
stranuta sau canta, în special daca aceasta persoana nu poarta o masca.
În cazuri mai rare, oamenii se pot infecta dupa ce au atins un obiect sau o suprafata
infectata cu noul coronavirus si mai apoi si-au atins propria fata. Daca un membru al
familiei s-a infectat cu boala COVID-19, exista un risc ridicat ca virusul sa se fi transmis si
altor persoane care traiesc în acea locuinta.
Care sunt simptomele bolii COVID-19?
Simptomele cel mai frecvent întalnite sunt:
- Tusea
- Febra sau frisoanele
- Dificultățile de respirație
- Durerile musculare sau la nivelul corpului
- Durerile în gât
- Pierderea gustului sau a mirosului
- Diareea
- Durerile de cap sau migrenele
- Senzația de oboseală
- Amețeala sau nausea
- Congestia sau scurgerile nazale
Unele dintre aceste simptome sunt foarte frecvente si deci pot aparea în cazul mai
multor conditii si boli, în afara de COVID-19. Daca observati sau prezentati aceste
simptome, contactati doctorul de familie, pentru ca acesta sa poata analiza riscurile si sa
determine pasii urmatori.

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/diagnosed-with-covid-19-whatto-expect?fbclid=IwAR0Le64ZI1bKSkxXUQ2D9jfzkmQzX3EcD6VWD9sa-Bsq1cGb3KYQpgQIgbI
2 https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-symptomsfrequently-asked-questions?fbclid=IwAR0Le64ZI1bKSkxXUQ2D9jfzkmQzX3EcD6VWD9sa-Bsq1cGb3KYQpgQIgbI
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Dacă m-am expus noului coronavirus, în cât timp voi avea simptome?
Simptomele pot aparea între 2 si 14 zile dupa ce ati fost infectat. Un studiu
întreprins de cercetatorii de la Scoala de Sanatate Publica John Hopkins Bloomberg arata
ca durata medie de aparitie a simptomelor este de aproximativ 5 zile. Iata de ce Centrul
de Control al Bolilor din SUA utilizeaza o perioada de carantina de 14 zile pentru
persoanele care au contactat cu noul coronavirus.
Poți avea simptome de coronavirus fără febră?
Da, puteti fi infectat cu noul coronavirus prezentand tuse si alte simptome fara
avea febra sau doar o usoara febrilitate, mai ales în primele zile. Nu uitati ca puteti fi
infectat cu COVID-19 avand simptome minime sau puteti fi asimptomatic.
Care sunt primele simptome de infectare cu noul coronavirus?
Primele simptome raportate de catre unii pacienti sunt oboseala, durerile de cap,
durerile în gat si febra. Altii observa pierderea gustului sau a mirosului. COVID-19 poate
genera simptome usoare la început, dar care pot deveni mult mai intense peste 5-7 zile,
cu agravarea tusei si a dificultatilor de respiratie. Unii pacienti ajung sa faca pneumonie.
Tipul si severitatea simptomelor poate varia de la o persoana la alta, iata de ce este
important sa va contactati medicul de familie în cazul în care prezentati oricare din
aceste simptome. Unele persoane ar putea nici sa nu observe simptomele, pentru ca
suporta o forma usoara de boala.
Simptomele pot trece și reveni după o perioadă?
Da. In timpul procesului de recuperare persoanele infectate cu COVID-19 pot
semnala simptome recurente cu alternarea perioadelor în care acestia se simt mai bine.
Ei pot face febra oscilanta, iar semnele de oboseala si dificultatile respiratorii pot dura
zile sau chiar si saptamani dupa atenuarea bolii.
Persoanele cu forme usoare ale bolii COVID-19 se vindeca de obicei în timp de 2
saptamani. Pentru cazurile severe, însa, vindecarea poate lua 6 saptamani si mai mult cu
posibile consecinte de lunga durata asupra inimii, rinichilor, plamanilor si creierului.
Poți fi infectat cu COVID-19 și să nu ai simptome?
Da. Simptomele bolii COVID-19 de obicei apar în perioada de 2-14 zile dupa
expunerea la noul coronavirus, unele persoane, însa, nu manifesta nici un fel de simptome
dupa infectare si nu se simt rau. Iata de ce este important sa purtam mastile de protectie
personala, sa respectam distantarea sociala si igiena riguroasa a mainilor. Oamenii pot fi
infectati cu COVID-19 fara a fi constienti de aceasta si astfel sunt capabili de transmiterea
bolii catre alte persoane.
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Există medicamente care pot fi luate pentru a ușura simptomele bolii COVID-19?
Pentru majoritatea oamenilor, odihna si consumul lichidelor este cel mai bun
tratament. Doctorul de familie va poate sugera medicamente procurate fara reteta pentru
a reduce febra.
Cazurile severe necesita spitalizare. La spitalizare poate fi necesara aplicarea unui
aparat de respiratie artificiala sau alte tratamente.
Care sunt simptomele COVID-19 la copii?
Ca si adultii, sugarii si copiii cu COVID-19 pot avea febra, tuse, dureri în gat,
dificultati de respiratie si diaree. In general, copiii infectati de COVID-19 prezinta o forma
mai usoara a bolii în comparatie cu adultii si rareori necesita tratament de spital. Insa au
fost raportate cazuri în care sugarii sau copiii foarte mici au dezvoltat forme severe ale
bolii cu pneumonie datorata infectarii cu noul coronavirus. Copiii ar putea, de asemenea,
dezvolta o complicatie foarte rara a bolii COVID-19, numita sindromul inflamator
multisistemic la copil (MIS-C). Parintii trebuie sa fie vigilenti pentru a observa semnele
dezvoltarii MIS-C, iar la aparitia acestora trebuie sa solicite de urgenta ajutor medical sau
sa-si contacteze imediat doctorul de familie.
Pot fi infectat cu COVID-19 de mai multe ori?
Cercetatorii sunt în continuare în cautarea datelor despre imunitatea persoanelor
care au fost infectate cu COVID-19. Pentru unii virusi, oamenii pot dezvolta o imunitate
pentru perioade îndelungate, pentru altii imunitatea poate dura doar un timp limitat. Este
necesara studierea în continuare a raspunsului imunitar la virusul SARS-CoV-2 care a
cauzat pandemia globala COVID-19.
Prin ce se diferă simptomele bolii COVID-19 de alte simptome de alergie, gripă,
răceală sau alte infecții?
Boala COVID-19 are mai multe simptome în comun cu asa boli frecvente precum
alergiile, gripa sau alte infectii, de aceea este extrem de dificil a face o diferenta între
simptomele bolii COVID-19 si cele de gripa fara un test.
Daca observati simptome care ar putea fi cauzate de infectarea cu boala COVID-19,
contactati medicul Dvs. de familie, descrieti simptomele remarcate si urmati
recomandarile acestuia.
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Când și la ce simptome pe care le resimt trebuie să contactez neapărat doctorul?
Daca aveti o urgenta medicala asa precum febra ridicata, dificultati severe de
respiratie sau daca observati învinetirea buzelor, apelati imediat la numarul de urgenta si
descrieti simptomele observate.
Puteti contacta printr-un apel telefonic doctorul de familie si îi descrieti
simptomele observate. Doctorul de familie va decide daca trebuie sa treceti un test pentru
a confirma daca sunteti infectat cu COVID-19. Pentru cazuri usoare este posibila
recuperarea la domiciliu, timp în care veti practica si auto-izolarea. Daca dezvoltati
simptome mai complicate, ar putea fi necesara spitalizarea.
După ce am fost infectat cu COVID-19, când este sigur să ies în public?
Discutati cu doctorul de familie.
De obicei puteti reveni la contactul cu alte persoane dupa 10 zile de stare cu
simptome ameliorate si avand o zi fara febra (fara sa consumati medicamente care reduc
febra).
Daca suferiti de o forma severa a bolii COVID-19, daca aveti un sistem imunitar
slabit sau alte circumstante speciale, doctorul de familie v-ar putea recomanda o perioada
mai îndelungata de izolare si o retestare. Daca testul repetat la intervale de cel putin 24
de ore arata un rezultat negativ, puteti contacta cu alte persoane.
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