
 IZOLAT LA DOMICILIU/AUTOIZOLAT LA DOMICILIU 

Motivul? Pentru ca veniti din Zona Galbena si puteti fi un contact de boala cu Coronavirus. Izolarea la 

domiciliu este de 14  zile numarate din  a doua zi de la sosire sau de cind ati inteles ca persoana cu 

care tocmai v-ati vazut  a venit din zona rosie sau galbena de pe glob. De fapt, sunteti autoizolat! 

RECOMANDARI : 

-Izolati-va într-o camera separata a locuintei pe cât posibil (cea mai izolata, in care nu traversati alte 

spatii ale casei).  In cazul ideal este camera apropiata de baia de serviciu. Daca baia este comuna...e 

ceva mai greu. Dezinfectati baia (robinet, vas de WC si ce anume ati folosit in aceasta incapere). In 

drum spre baie aveti grija sa nu va intersectati cu membrii familiei.   

-Curatati și dezinfectati zilnic suprafetele pe care le atingeti frecvent in camera! (ex: mese, clante, 

obiecte de mobilier, alte obiecte).  

-Acoperiti-va gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranutati sau 

tusiti. Batista se arunca imediat la cosul de gunoi, in sac de plastic, dupa care va spalati pe maini cu 

apa si sapun timp de 20 de secunde/va dezinfectati cu servetel igienic. 

- Aerisiti  cit mai bine incaperea.   

- Tineti legatura  cu medicul de familie.    

- NU parasiti domiciliul și NU primiti vizitatori acasa în cele 14 zile. Riscati sa imbolnaviti un numar 

mare de persoane!!!  

- Rugati pe cei din familie sa va aduca mincarea in aceleasi vase. Mincarea va este lasata la usa.  

- Folositi masca si manusi de protectie atunci cand iesiti din incapere.  

 -Evitati sa va apropiati fie si la distante “sigure” de restul familiei.  Preferabil sa comunicati cu restul 

familiei prin usa deschisa a camerei. 

- Dezinfectati vesela si spalati rufele separat de restul familiei. 

- Persoanele varstnice din familie trebuie sa fie perfect izolate de dumneavoastra  pentru ca acestea 

se pot imbolnavi grav.   

Restul familiei: intariti masurile de igiena spalatul pe maini, dezinfectarea de doua ori pe zi a 

suprafetelor (in special cele de matal si plastic) si obiectelor personale. Dezinfectati vesela si spalati 

rufele separat de restul familiei. Se aeriseste frecvent intreaga locuinta.  

 


