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Având în vedere contextul epidemiologic actual, Direcția de Sănătate Publică
Timiș monitorizează în continuare în punctele de trecere frontieră, fluxul de turiști care
vin din zone cu risc de infecție cu noul Coronavirus.
Toate persoanele care vin în România din statele afectate de COVID – 19 intră
într-un program de colectare a datelor de interes.
Măsurile de autoizolare sau carantină se dispun în funcție de zona din care vin
acești cetățeni,(ZONA ROSIE sau GALBENA*), de gradul de afectare a populației din
respectivele zone, dar și de simptomele prezentate de cetățenii care intră în țară.
Astfel, în lipsa simptomelor și în situația în care zonele din care vin cetățenii nu
sunt grav afectate (ZONA GALBENA) nu este necesară măsura de carantină , ci doar
izolarea la domiciliu și monitorizarea medicală zilnică.
Zone galbele (izolare la domiciliu) - State cu peste 500 de cazuri confirmate
de infectie cu coronavirus Covid-19:
Austria
Belgia
Coreea de Sud-Restul tarii
Danemarca
Elvetia
Franta
Germania
Japonia
Marea Britanie
Norvegia
Olanda
Rep Populara China-Restul tarii
Spania
Statele Unite ale Americii
Suedia
Menționăm faptul că persoanele care vin din zona galbena și necesita autoizolare
la domiciul, vor aplica această masură împreună cu membrii familiei!

Măsura de carantină se dispune doar dacă persoanele vin sau au tranzitat zone
grav afectate (ZONA ROSIE).
Zone rosii (carantina)
Rep Populara China – regiunea Hubei
Italia – intreaga tara
Coreea de Sud – Daegu (oras) si Cheongdo (judet)
Iran – intreaga tara
Direcția de Sănătate Publică Timiș îndeamnă populaţia la calm şi canalizarea
atenţiei către aplicarea cu rigurozitate a măsurilor de prevenire şi limitare pentru
răspândirea infectiei determinată de noul Coronavirus:
– să-şi spele frecvent mâinile, folosind apă şi săpun atunci când mâinile sunt vizibil
murdare sau antiseptic pe bază de alcool dacă mâinile nu sunt vizibil murdare;
– să menţină o distanţă de cel puţin 1 metru faţă de orice persoană cu simptome
respiratorii (de ex. tuse, strănut);
– să utilizeze tehnica de a tuşi sau a strănuta în interiorul cotului flectat sau să-şi acopere
nasul şi gura în timpul tusei şi strănutului cu un şerveţel de unică folosinţă, urmată de
aruncarea acestuia după utilizare şi spălarea IMEDIATĂ a mâinilor cu apă şi săpun;
– să se abţină de la atingerea gurii, nasului şi ochilor;
.* Conform Listei cu zone afectate actualizată, pusă la dispoziție de Institutul National de Sanatate
Publica
http://www.cnscbt.ro/

