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Rezumat

Apariția noului coronavirus în ianuarie 2020 
și răspândirea rapidă a acestuia a luat prin suprindere 
lumea medicală. Gradul ridicat de contagiozitate, se-
veritatea simptomelor și lipsa unui tratament specifi c 
a mobilizat personalul medical într-un efort colectiv 
fără precedent și supraomenesc. La mai bine de trei 

luni de pandemie încă se studiază și se descoperă lu-
cruri noi despre boala COVID-19, încă se caută cele 
mai potrivite protocoale terapeutice. Articolul de față 
se dorește a fi  o sinteză a celor mai recente studii des-
pre noul coronavirus pentru o mai bună înțelegere a 
inamicului nevăzut cu care luptăm în această perioadă.
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Abstract

The appearance of the new coronavirus in Janu-
ary 2020 and its rapid spread took the medical world 
by surprise. The high degree of contagiousness, the 
severity of the symptoms and the lack of a specifi c tre-
atment mobilized the medical staff in an unpreceden-
ted and superhuman collective effort. More than three 
months after the pandemic started, new things about 

COVID-19 disease are still being studied and disco-
vered, and the most appropriate therapeutic protocols 
are still being sought. This article is intended to be a 
synthesis of the latest studies on the new coronavirus 
for a better understanding of the invisible enemy we 
are fi ghting during this period.

Keywords: coronavirus, SARS-CoV-2, 
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CORONAVIRUSURILE

Coronavirusurile reprezintă subfamilia Orthoco-
ronavirinae din familia Coronaviridae, ordinul Nido-
virales, regnul Riboviria. Numele „coronavirus“ este 
derivat din latinescul „corona“, care înseamnă „co-
roană“. Numele a fost dat de June Almeida și David 
Tyrrell care au observat și studiat pentru prima dată 
coronavirusurile umane, și se referă la aspectul carac-
teristic al virionilor la microscopul electronic, care apar 

înconjurați de un halou format din proteinele de supra-
față ale virusului, spiculii virali (peplomeri). (1)(2)

Coronavirusurile umane au fost descoperite în 
anii 1960. Au fost izolate folosind două metode dife-
rite în Regatul Unit și Statele Unite. Cele două tulpini 
izolate în acea perioadă, B814 și 229E, studiate la mi-
croscopul electronic s-au dovedit a fi  înrudite, având 
ambii spiculii dispuși radiar. (1)

Coronavirusurile sunt virusuri încapsulate ce 
conțin ARN monocatenar cu polaritate pozitivă și o 
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au o nucelocapsidă cu simetrie helicoidală (3). Mări-
mea genomului coronavirusurilor variază de la apro-
ximativ 26 la 32 kilobaze, acestea fi ind printre cele 
mai mari dintre virusurile ARN (4). Genomul mare 
a oferit acestei familii de virus o plasticitate supli-
mentară. Alfacoronavirusurile si betacoronavirusurile 
infectează mamiferele, iar gammacoronavirusurile și 
deltacoronavirusurile infectează în principal păsările. 

SCURT ISTORIC

Din punctul de vedere al evoluției, cel mai re-
cent strămoș comun al coronavirusurilor este estimat a 
fi  existat încă din anul 8000 î.e.n., deși cercetări geno-
mice recente plasează coexistența virusului și a gaz-
delor sale, păsările și liliecii, cu 55 milioane de ani în 
urmă (5). Liliecii și păsările, ca vertebrate zburătoare 
cu sânge cald, sunt un rezervor natural ideal pentru 
coronavirus (liliecii reprezentând rezervorul pentru 
alphacoronavirusuri și betacoronavirus, iar păsările 
reprezintă rezervorul pentru gammacoronavirusuri și 
deltacoronavirusuri). Numărul mare și gama globală 
de specii de lilieci și păsări care găzduiesc virusurile 
au permis evoluția și diseminarea extensivă a corona-
virusurilor. (5).

În prezent se cunosc șase specii de coronaviru-
suri care pot cauza infecții la om, dintre care o specie 
conține două subspecii. Patru dintre aceste specii au 

o circulație sezonieră cauzând aproximativ 15% din 
virozele respiratorii obișnuite. (Tabel 1)

Coronavirusuri umane care produc viroze cu simptome 
ușoare
Human coronavirus OC43 (HCoV-OC43), β-CoV
Human coronavirus HKU1 (HCoV-HKU1), β-CoV
Human coronavirus 229E (HCoV-229E), α-CoV
Human coronavirus NL63 (HCoV-NL63), α-CoV
Coronavirusuri umane care produc viroze cu simptome 
severe
Middle East respiratory syndrome-related coronavirus 
(MERS-CoV), β-CoV
Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-
CoV), β-CoV
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-
CoV-2), β-CoV

Tabel 1. Coronavirusurile umane

Virusurile care cauzează infecții respiratorii se-
vere au fost identifi cate recent (SARS-CoV în 2002, 
MERS-CoV în 2012, SARS-Cov2 in 2019), rata mor-
talității infecțiilor variind de la 6,8% în cazul SARS-
CoV-2 până la 37% în cazul MERS. Simptomele cele 
mai frecvent întâlnite sunt febra, tusea seacă iritativă, 
dispneea, disfagia, tulburări gastro-intestinale (dia-
reea). (Tabel 2)

MERS-CoV SARS-Cov SARS2-CoV
Numele bolii MERS SARS COVID-19
Focare de boală 2012, 2015, 2018 2002-2004 2019-2020
Epidemiologie
Data primului caz identifi cat Iunie 2012 Noiembrie 2002 Decembrie 2019
Locația primului caz identifi cat Jeddah, Arabia Saudită Shunde, China Wuhan, China
Sex ratio (M:F) 3,3:1 0,8:1 1,6:1
Cazuri confi rmate 2.494 8.096 4.399.070
Decese 858 774 296.092
Rata deceselor 37% 9,2% 6,7%
Simptome
Febră 98% 99-100% 87,9%
Tuse uscată 47% 29-75% 67,7%
Dispnee 72% 40-42% 18,6%
Diaree 26% 20-25% 3,7%
Disfagie 21% 13-25% 13,9%

Tabel 2. Caracteris  cile tulpinilor de coronavirusuri umane MERS-CoV, SARS-CoV, SARS-CoV-2 
și a bolilor cauzate de acestea (1)(6)(7)
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SARS-CoV-2

Inițial virusul a fost prezentat în mass media ca 
„Wuhan Coronavirus“ însă începând cu luna ianuarie 
2020, la recomandarea OMS, s-a folosit termenul pro-
vizoriu 2019-nCov, de la „2019 novel coronavirus“ 
(coronavirus nou 2019). În 11 februarie 2020 Comite-
tul Internațional de Taxonomie a Virusurilor, pe baza 
regulilor existente care stabilesc relațiile ierarhice 
dintre coronavirusuri pe baza a cinci secvențe con-
servate de acizi nucleici, a arătat că diferențele dintre 
2019-nCoV și virusul SARS-CoV care a cauzat epi-
demia din 2003 sunt insufi ciente pentru a le considera 
specii diferite de virusuri. Drept urmare au identifi cat 
2019-nCoV ca fi ind o tulpina de Severe acute respi-
ratory syndrome coronavirus și astfel 2019-nCoV a 
primit denumirea ofi cială de SARS-CoV-2.(8)

Cercetări efectuate în rezervorul natural al 
virusului care a cauzat epidemia SARS din 2002-
2004 a scos în evidență existența a numeroase tulpini 
SARS-like la lilieci, cele mai multe la speciile de li-
lieci potcoavă Rhinolophus. Analiza fi logenetică a 
indicat asemănări de 80% între probe prelevate de la 
lilieci Rhinolophus sinicus și SARS-CoV-2. Virusuri 
prelevate în provincia Yunnan de la lilieci Rhinolop-
hus affi nis sunt asemănătoare în proporție de 96% cu 
SARS-CoV-2, iar coronavirusul provenit de la pan-
golin se aseamănă cu SARS-CoV-2 în proporție de 
92%. (9) 

Un studiu efectuat în 7 februarie 2020 în China 
a identifi cat tulpini de coronavirus la pangolini ase-
mănătoare în proporție de 99% cu SARS-CoV-2. În 
acest studiu, tulpina de coronavirus izolată de la pan-
golinul malaezian a prezentat 100%, 98,2%, 96,7% 
respectiv 90,4% superpozabilitate de aminoacizi cu 
2019-nCoV în genele E, M, N și S. În special, do-
meniul de legare la receptor al proteinei S din Pan-
golin-CoV este practic identic cu cel din 2019-nCoV, 
cu o diferență de un aminoacid. Comparația genomu-
rilor disponibile sugerează că 2019-nCoV ar fi  putut 
proveni de la recombinarea unui virus asemănător cu 
Pangolin-CoV cu un virus asemănător cu Bat-CoV-
RaTG13 (de la liliac). (10)

O analiză fi logenetică efectuată la fi nalul lunii 
ianuarie 2020 pe cele 42 de genomuri SARS-CoV-2 
secvențiate până la acea dată a evidențiat faptul că 
acestea au fost „foarte înrudite, cu cel mult șapte mu-
tații în raport cu un strămoș comun“, ceea ce sugerează 

faptul că prima infecție umană a avut loc în noiembrie 
sau decembrie 2019. Până în 7 mai 2020, 4.690 de 
genomuri SARS-CoV-2 au fost secvențiate pe șase 
continente și sunt disponibile public. (11)

STRUCTURA VIRUS

Fiecare virion SARS-CoV-2 are un diametru de 
50-200 nanometri. Ca și alte coronavirusuri, SARS-
CoV-2 are patru proteine structurale, cunoscute sub 
numele de proteine S (spike – spiculi), E (înveliș), M 
(membrană) și N (nucleocapsidă); proteina N conține 
genomul ARN, iar proteinele S, E și M creează împre-
ună învelișul viral. Proteina spike, care a fost vizuali-
zată la nivel atomic folosind microscopie electronică 
criogenă, este proteina responsabilă pentru a permite 
virusului să se atașeze și să fuzioneze cu membrana 
unei celule gazdă. (12)

Experimentele de modelare a proteinelor pe 
proteina spike a virusului au sugerat că SARS-CoV-2 
are o afi nitate pentru enzima 2 de conversie a angioten-
sinei la celulele umane (ACE2), folosind acest lucru ca 
mecanism de intrare celulară. În ianuarie 2020, două 
grupuri de cercetători din China și din Statele Unite 
au demonstrat în mod independent și experimental că 
ACE2 poate acționa ca receptor pentru SARS-CoV-2. 
Studiile au arătat că SARS-CoV-2 are o afi nitate 
mai mare pentru ACE2 uman decât tulpina virusului 
SARS inițial. SARS-CoV-2 poate utiliza de asemenea 
bazigina pentru a intra în celule. (13) Bazigina (sau 
CD147) este o glicoproteină transmembranară impli-
cată în dezvoltarea tumorilor, invazia eritrocitelor de 
către plasmodii, precum și în infecția virală. 

După ce un virion SARS-CoV-2 se atașează 
de o celulă țintă, proteaza TMPRSS2 (protează trans-
membranară, serină 2) a celulei deschide proteina 
spike a virusului expunând o peptidă de fuziune. Viri-
onul eliberează apoi ARN în celulă și obligă celula să 
producă și să difuzeze copii ale virusului, care infec-
tează mai multe celule. (13)

COVID19

Boala cauzată de SARS-CoV-2 se numește 
COVID-19 (Coronavirus disease 2019). Simptomele 
uzuale sunt reprezentate de febră, tuse, inapetență, 
oboseală marcată, dispnee, mialgii, grețuri, vărsă-
turi, diaree. Printre simptomele mai puțin obișnuite se 
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numără durerile toracice, palpitațiile, anosmia și lipsa 
gustului. Studiile din literatură prezintă procente dife-
rite de apariție ale acestor simptome în funcție de zona 
geografi că, numărul de pacienți incluși în studiu și de 
vârsta subiecților. Conform Centrului pentru Preveni-
rea si Controlul Bolilor (CDC) semnele și simptomele 
de la debutul bolii variază, însă în cursul evoluției bo-
lii majoritatea pacienților ajung să dezvolte simpto-
mele din tabelul 3. (14) Persoanele vârstnice sau cele 
cu multiple comorbidități pot prezenta un debut tardiv 
al febrei; în acest sens au fost descrise cazuri care doar 
44% prezentau febră la momentul internării urmând 
ca ulterior, în spital, 89% să prezinte febră. (14)

Febră 83-99%
Tuse 59-82%
Astenie 44-70%
Inapetență 40-84%
Dispnee 31-40%
Mialgii 11-35%

Tabelul 3. Simptomele din COVID-19

Așa cum se întâmplă de obicei în cazul infecți-
ilor, există o întârziere între momentul în care o per-
soană este infectată și momentul apariției simptome-
lor, interval denumit perioada de incubație. Perioada 
de incubație pentru COVID-19 este de obicei de cinci 
până la șase zile, dar poate varia de la două la 14 zile, 
deși 97,5% dintre persoanele care dezvoltă simptome 
vor face acest lucru în 11,5 zile de la infecție. Totuși, 
o parte din populație nu dezvoltă deloc simptome 
după infectare; acești purtători asimptomatici, neîn-
cadrându-se în defi niția de caz, nu sunt testați și pot 
transmite boala în comunitate. 

Dintre complicațiile severe ale bolii amintim 
pneumonia, sindromul de detresă respiratorie acută, 
insufi ciența pluri-organică, șoc septic și moarte. Com-
plicațiile cardiovasculare includ aritmii, miocardite, 
insufi ciență cardiacă și hipercoagulabilitate cu trom-
boze / infarctizări. Manifestările neurologice de amintit 
sunt reprezentate de encefalită, crize convulsive, atac 
vascular cerebral și sindrom Guillain-Barré. În cazul 
copiilor s-a observat apariția șocului toxico-septic și a 
unor simptome asemănătoare celor din boala Kawasaki.

Plămânul este cel mai afectat organ de CO-
VID-19, deoarece virusul se atașează și invadează ce-
lulele gazdă prin enzima 2 de conversie a angiotensinei 

(ACE2), care se găsește în cantitate mare în celulele 
alveolare de tip II ale plămânilor. Spiculii virusului se 
atașează la ACE2 și are loc fuziunea membranei lipi-
dice a virusului cu membrana celulei gazdă iar virusul 
pătrunde astfel în celulă. Densitatea ACE2 în fi ecare 
țesut se corelează cu severitatea bolii din țesut. Pe mă-
sură ce boala alveolară progresează, insufi ciența res-
piratorie s-ar putea dezvolta ducând la exitus. 

SARS-CoV-2 poate provoca, de asemenea, 
insufi ciență respiratorie prin afectarea centrilor res-
piratori din trunchiul cerebral, lucru posibil având în 
vedere că alte coronavirusuri au fost depistate în sis-
temul nervos central (SNC). Deși virusul a fost detec-
tat în lichidul cefalorahidian la autopsii, mecanismul 
exact prin care invadează SNC rămâne neclar și se 
presupune că inițial virusul ar invada nervii periferici 
și apoi SNC, având în vedere nivelurile scăzute de 
ACE2 în creier (doar în endoteliul vascular și celule 
musculare netede vasculare). (15) (16)

Virusul afectează, de asemenea, organele gas-
tro-intestinale, deoarece ACE2 este exprimat din 
abundență în celulele glandulare ale epiteliului gas-
tric, duodenal și rectal, precum și în celulele endoteli-
ale și enterocitele intestinului subțire.

Virusul poate provoca leziuni miocardice acute 
și leziuni cronice ale sistemului cardiovascular. Leziuni 
cardiace acute au fost găsite la 12% dintre persoanele 
infectate internate la spitalul din Wuhan, China, mai 
ales la cei cu forme severe ale bolii. Ratele de simp-
tome cardiovasculare sunt mari, din cauza răspunsului 
infl amator sistemic și a afecțiunilor sistemului imunitar 
în timpul evoluției bolii, dar leziunile miocardice acute 
pot fi , de asemenea, legate de receptorii ACE2 din 
inimă. O incidență ridicată de tromboză (31%) și trom-
boembolism venos (25%) s-a găsit la pacienții din ATI 
cu infecții cu COVID-19, acest lucru putând fi  legat 
de un prognostic slab. Se consideră că disfuncția endo-
teliului vascular și formarea cheagurilor de sânge (așa 
cum sugerează nivelurile ridicate de D-dimeri) joacă 
un rol semnifi cativ în mortalitate, apariția cheagurilor 
de sânge conduc la embolii pulmonare și evenimente 
ischemice cerebrale, complicații care duc la decesul 
pacienților infectați cu SARS-CoV-2. Infecția pare să 
declanșeze un lanț de răspunsuri vasoconstrictoare în 
corp, constricția vaselor de sânge din circulația pulmo-
nară scăzând suplimentar saturația în oxigen în contex-
tul pneumoniei virale. (16)
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O altă cauză comună a decesului este repre-
zentată de complicațiile renale —SARS-CoV-2 in-
fectează direct celulele renale, așa cum s-a confi rmat 
în studiile post-mortem. Leziunea renală acută este o 
complicație comună și o cauză de deces; acest lucru 
este mai semnifi cativ la pacienții cu funcția renală 
deja compromisă, în special la persoanele cu afecțiuni 
cronice preexistente, cum ar fi  hipertensiunea arterială 
și diabetul, care determină în special nefropatie pe ter-
men lung. (17) Riscul persoanelor dializate de a con-
tacta virusul este mai mare având în vedere deplasarea 
de trei ori pe săptămână în centrele de dializă. 

TRANSMITERE

COVID-19 este o boală care se transmite pe 
cale aeriană, mai ușor decât virusul gripal, prin pică-
turile de salivă produse în urma tusei, strănutului sau 
a vorbirii, pe care persoanele afl ate la mică distanță de 
sursa de infecție le pot inhala. 

Vorbitul cu voce tare eliberează mai multe pi-
cături decât vorbirea normală. Un studiu realizat în 
Singapore a descoperit că un strănut poate propulsa 
picăturile până la 4,5 metri. Cercetări din martie 2020 
susțin că sfaturile cu privire la distanța parcursă de 
picături în funcție de dimensiunea acestora se ba-
zează pe experimente din 1930 care nu au ținut cont 
de efectele aerului cald și umed expirat în jurul pi-
căturilor. Expirul, strănutul și tusea nu constau doar 
din picături mucosalivare ce urmează traiectorii de 
emisie semibalistice pe distanțe scurte, ci sunt consti-
tuite în primul rând dintr-un nor turbulent multifazic 
(un puff) care intră în aerul înconjurător și captează 
și transportă în interiorul său grupuri de picături cu 
dimensiuni diferite. Atmosfera locală umedă și caldă 
din cadrul norului turbulent de gaz permite picăturilor 
conținute să se sustragă evaporării mult mai mult timp 
decât se întâmplă cu picăturile izolate. În aceste con-
diții, durata de viață a unei picături ar putea fi  consi-
derabil prelungită cu un factor de până la 1000, de la o 
fracțiune de secundă la minute. Datorită forței de îna-
intare a norului, picăturile purtătoare de patogeni sunt 
propulsate mult mai departe decât dacă ar fi  emise în 
izolare, fără a fi  prinse în interiorul unui nor turbulent. 
Având în vedere diverse combinații între caracteristi-
cile fi ziologice ale pacienților și condițiile de mediu, 
cum ar fi  umiditatea și temperatura, norul de gaz și 

conținutul său de patogeni poate călători 7-8 m cu o 
viteză maximă atinsă de 10-30 m/s. Picăturile de di-
mensiuni mari sedimentează pe suprafața obiectelor 
în aproximativ 3-6 secunde până la o distanță maximă 
de 1,5 metri, în timp ce picăturile de dimensiuni mici 
rămân suspendate în aer o perioadă mai îndelungată, 
maxim 3 ore. (18)

Contactul cu suprafețe contaminate poate in-
fecta o persoană dacă aceasta își duce apoi mâna 
nespălată / nedezinfectată la gură, nas sau ochi. Mu-
coasa conjunctivală este considerată o poartă de in-
trare, de aceea personalul medical care intră în contact 
cu persoane infectate trebuie să poarte și ochelari de 
protecție sau viziere. 

O analiză asupra studiilor existente despre per-
sistența coronavirusurilor pe suprafețe a evidențiat 
faptul că SARS-CoV-2 rezistă pe suprafețe de plastic 
72 de ore, pe oțel inoxidabil 48 de ore, pe carton 24 
ore și pe suprafețe de cupru doar 4 ore. Studii privind 
persistența celorlalte coronavirusuri au arătat valori 
diferite, variind de la 3 la 9 zile (vezi Tabel 4). Tem-
peraturile de 30-40 grade reduc persistența virusului 
pe suprafețe. În schimb temperaturi de 4 grade Cel-
sius au crescut persistența virusului pe suprafețe la cel 
puțin 28 de zile.(19)

Virus An studiu Material Persistența

SARS-
CoV-2 2020

Aerosoli 3 ore
Plastic 72 ore
Oțel 

inoxidabil 48 ore
Cupru 4 ore
Carton 24 ore

Alte 
Corona-
virusuri

2020
Aerosoli 3 ore
Plastic 72 ore
Cupru 8 ore
Carton 8 ore

2020

Hartie 5 minute – 5 zile
Sticlă 5 zile
Plastic 2-9 zile

Cauciuc, 
Latex 5 zile

2015

Ceramică 5 zile
Sticlă 5 zile

Alamă (aliaj 
cupru + zinc) <40 minute

Cupru 120 minute
Zinc 60 minute

Tabel 4. Persistența coronavirusurilor
pe suprafețe (19)
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Persoanele sunt cel mai contagioase atunci când 
prezintă simptome (chiar dacă acestea sunt ușoare sau 
nespecifi ce), dar pot fi  infecțioase până la două zile 
înainte de apariția simptomelor (transmitere pre-simp-
tomatică). Rămân infecțioase aproximativ șapte până 
la douăsprezece zile în cazurile ușoare și moderate, și 
în medie două săptămâni în cazuri severe. 

În Februarie 2020 în China se estima că o per-
soană infectată poate infecta în medie alte 2 – 2,5 per-
soane (R0). Rata de reproducere R0 în epidemiologie 
este defi nită ca numărul preconizat de cazuri de îm-
bolnăvire generate direct de un caz pozitiv într-o po-
pulație în care toți indivizii sunt sensibili la infecție. 
Această defi niție se referă la o populație în care niciun 
alt individ nu este infectat sau imunizat. R0 nu este o 
constantă pentru fi ecare agent patogen, ci este gene-
rată dintr-un model matematic care ia în considerare 
diverși factori modifi cabili. Interpretarea unei valori 
R0 se face mereu ținând cont de factorii locali și de 
modelul folosit. De exemplu în Germania R0 pentru 
SARS-CoV-2 în aprilie era de 0,9, iar în luna mai, 
după relaxarea restricțiilor (deci modifi carea condiți-
ilor modelului matematic folosit), a ajuns la 1,1. (20)
(21) Cel mai important aspect al folosirii R0 e pentru a 
afl a dacă o boală infecțioasă nou apărută are potențial 
epidemic și pentru a determina proporția din numărul 
total de cetățeni care trebuie imunizați împotriva ace-
lei boli pentru a eradica boala. O valoare a R0 subuni-
tară înseamnă că boala nu va reuși să se răspândească 
în populație, în timp ce o valoare supraunitară indică 
un caracter contagios al bolii. Cu cât valoarea R0 este 
mai mare cu atât este mai greu de a ține sub control 
epidemia. Un studiu recent care a analizat cazurile 
de COVID-19 din China a determinat pentru primele 
luni ale lui 2020 un R0 mediu de 5,7 (interval de în-
credere 3,8-8,9). (22) (23) În tabelul 5 sunt prezentate 
valrile R0 pentru mai multe boli infecțioase. 

Boala R0
Rujeolă 12-18
Varicela 10-12
Oreion 10-12
COVID-19 3,8-8,9
SARS 3,1-4,2
Gripa (epidemia 1918) 1,4-2,8
Gripa 0,9-2,1
MERS 0,3-0,8

Tabel 5. Valorile R0 
pentru anumte boli infecțioase (23)

Se consideră că din totalul celor infectați 30% 
sunt asimptomatici, 55% dezvoltă forme moderate de 
boală, 10% forme severe de boală iar 5% vor prezenta 
simptome critice. Perioada în care aceste persoane 
sunt contagioase depinde de forma de boală pe care 
aceștia o dezvoltă. Persoanele asimptomatice sunt 
contagioase 14 zile din momentul contactului cu vi-
rusul. Persoanele care dezvoltă forme ușoare ale bolii 
sunt contagioase 21 de zile de la momentul contactu-
lui cu virusul, iar persoanele cu forme severe sau cri-
tice sunt contagioase 25 de zile. De notat că în cazul 
acestor ultime trei categorii, primele 5 zile de contagi-
ozitate sunt lipsite de simptome. (24)

PREVENȚIE

Principalele măsuri în cadrul populației care 
trebuie luate pentru a preveni infecția cu noul coro-
navirus sunt măsuri generale care se referă la igiena 
personală și la distanțarea socială.

Spălatul pe mâini este recomandat a fi  efectuat 
cât mai des, cu apă și săpun, pentru cel puțin 20 de 
secunde, inclusiv în spațiile interdigitale și vârfurile 
degetelor: după întoarcerea de la cumpărături, după 
ce persoana a strănutat sau a tușit (deși OMS recomdă 
persoanelor să tușească în plica cotului), după folo-
sirea toaletei, după sufl atul nasului, înainte de masă. 
Atunci când nu este disponibilă apa și săpunul se re-
comandă soluții dezinfectante pe bază de alcool, cu 
alcool cel puțin 65-70% care se vor folosi conform 
recomandărilor producătorului, în general 10 ml timp 
de un minut. 

Dezinfecția suprafețelor, inclusiv a telefoane-
lor mobile, tastaturilor, clanțelor, se efectuează cu so-
luții ce conțin 62-71% etanol, 50-100% isopropanol, 
0,1% hipoclorit de sodiu, 0.5% peroxid de hidrogen. 
Clorhexidina nu s-a dovedit efi cace în a distruge vi-
rusul. (25)

Deși inițial recomandările OMS erau ca doar 
persoanele cu simptome de infecție respiratorie să 
poarte măști de protecție, probabil și din cauza resur-
selor limitate de materiale de protecție, astăzi tot mai 
multe guverne recomandă populației să poarte măști 
de protecție la ieșirea din casă, în unele țări acest lucru 
fi ind obligatoriu.

Distanțarea socială este o măsură de control 
a infecției prin care se minimizează contactul fi zic 
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dintre indivizi. Aceasta presupune limitări de trans-
port, închiderea școlilor, a locurilor de muncă, a re-
staurantelor, a mallurilor, a teatrelor, a stadioanelor, a 
parcurilor. Persoanelor le este recomandat să rămână 
cât mai mult timp în case, să reducă numărul deplasă-
rilor în oraș și intrarea în contact cu alte persoane. Mă-
suri precum limitarea numărului de persoane care pot 
intra într-un magazin, a numărului de persoane care 
pot participa la o înmormântare, limitarea numărului 
de persoane care pot forma un grup în aer liber au fost 
luate cu intenția de a limita contactul între persoane. 

Recent termenul de distanțare socială a fost 
redenumit distanțare fi zică, întrucât scopul este de a 
reduce contactul fi zic cu alte persoane însă de a păstra 
legăturile sociale folosind mijloace de comunicare la 
distanță cum ar fi  mesajele text, apelurile de voce și 
video, emailurile. 

În România toți cetățenii țării, inclusiv persoa-
nele afl ate în categoria de risc, adică pacienții cu boli 
cronice și persoanele peste 65 de ani, au benefi ciat în 
această perioadă de posibilitatea consultațiilor medi-
cale la distanță atât la medicul de familie cât și la me-
dicul din ambulatoriul clinic de specialitate, în urma 
actului medical primind direct pe telefon sau pe email 
rețeta electronică necesară pentru achiziționarea me-
dicamentelor sau concediul medical pentru motivarea 
absențelor de la locul de muncă. 

Măsurile de distanțare fi zică au avut ca rezul-
tat scăderea răspândirii virusului în populație, timpul 
câștigat astfel fi ind folosit de autorități pentru achi-
ziționarea de materiale de protecție și pentru dotarea 
spitalelor cu aparatură necesară în tratamentul bolii. 
Revenirea la condițiile sociale dinainte trebuie să fi e 
una treptată, cu pași mici, cu reevaluări periodice a 
situației. Orice explozie de număr de cazuri va trebui 
să ducă la înăsprirea restricțiilor. 

În acest sens OMS a elaborat un ghid cu reco-
mandări pentru relaxarea treptată a măsurilor stricte 
luate de statele lumii în lupta cu noul coronavirus. 
OMS Europa evidențiază 4 componente cheie pentru 
luarea în considerare a eliminării măsurilor restrictive 
pe scară largă: măsuri epidemiologice și de sănătate 
publică, capacitatea de management a unui sistem de 
sănătate dual, înțelegerea comportamentului popula-
ției, implicațiile economice și sociale. Cele 6 criterii de 
care țările trebuie să țină cont pentru a putea gestiona 
perioada de relaxare sunt cuprinse în tabelul 6. (26)

Țările trebuie să abordeze cu multă seriozitate 
problema și să se asigure că:
1. dovezile arată că transmiterea COVID-19 este 
controlată;
2. sistemul de sănătate are capacități optime pentru 
a identifi ca, a izola, a testa, a urmări și a carantina 
contacții;
3. riscurile apariției de focare sunt reduse în 
comunitățile vulnerabile, în special în căminele 
de îngrijire a persoanelor în vârstă, instituțiile de 
sănătate mintală și în cartierele suprapopulate;
4. sunt stabilite măsuri de prevenire a bolii la locul 
de muncă, inclusiv măsuri de distanțare fi zică, 
materiale pentru spălarea și dezinfectarea mâinilor și 
măști de protecție;
5. pot fi  gestionate cazurile de import; și
6. membrii comunităților sunt ascultați și participă 
activ în acest proces de tranziție.

Tabelul 6. Criteriile OMS Europa pentru relaxarea 
măsurilor de restricție (26)
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