Nici într-un caz
nu întrerupeţi
administrarea
preparatelor
antituberculoase.
Aderenţa la tratament –
angajamentul dumneavoastră de
a învinge tuberculoza. Lucrătorii
medicali și sociali, voluntarii vă vor ajuta
să primiţi fără întrerupere preparatele
recomandate de medic. Nu uitaţi să le
administraţi la timp. Păstraţi la telefon
legătura cu medicul care vă tratează,
evitaţi vizitarea instituţiilor medicale.

Rămâneţi acasă.
Spălaţi mâinile.
Purtaţi mască.

TUBERCULOZA

Continuaţi tratamentul.

şi

COVID-19
Tuberculoza este boala care
nu doar afectează plămânii,
dar și slăbește în întregime
organismului pacientului.
Bolnavii cu tuberculoză destul
de ușor se pot infecta cu alte
infecţii, în special cu cele, care
se transmit prin aer.

Infectarea cu coronavirusul
COVID-19 poate complica realizarea
tratamentului antituberculos.
Până când pandemia COVID-19 nu
va fi învinsă, bolnavii cu tuberculoză
și apropiaţii lor trebuie să respecte
minuţios toate măsurile de precauţie
recomandate, pentru a evita
o infecţie suplimentară și a finaliza
cu succes tratamentul
maladiei de bază.

Rămâneţi acasă!

Străduiţi-vă să nu ieșiţi din casă fără
o necesitate stringentă, nu vizitaţi
locuri publice, nu utilizaţi transportul
public, maximal posibil evitaţi contactele cu
alţi oameni. Bolnavilor cu tuberculoză li se
recomandă aflarea la aer curat – înlocuiţi
această recomandare cu aerisirea frecventă
a încăperilor, ieșiţi la balcon, odihniţi-vă
lângă geamul deschis.
Dacă totuși este necesar
să ieșiţi din casă –
obligator îmbrăcaţi
masca și evitaţi
locurile aglomerate.
Rugaţi apropiaţii
dumneavoastră, la fel
să respecte aceste
recomandări, deoarece
încâlcindu-le vă pot
aduce infecţia în casă.

Nu atingeţi
cu mâinile murdare
faţa, în special ochii,
nasul, gura.

Spălaţi minuţios
mâinile cu săpun
sau
prelucraţi-le
cu soluţii
dezinfectante
speciale.
Faceţi asta cât de des
posibil, chiar dacă
nu ieșiţi din casă. Nu
uitaţi despre respectarea
igienei personale, faceţi
frecvent curăţenie umedă în
încăperi. Ștergeţi cu soluţii
dezinfectante mânerele ușilor,
telefoanele, telecomenzile,
claviaturile calculatoarelor și
alte obiecte și suprafeţe, care
pot fi atinse de alte persoane.

Coronavirusul poate
pătrunde în organism și
prin mucoase. De câteva
ori pe zile, spălaţi-vă nasul cu
apă sărată, clătiţi gura și gâtul.
Folosiţi doar batiste și șerveţele
de o singură folosinţă, nu le
aruncaţi după utilizare, adunaţile în pachete sau vase care se
închid.

