
 

 
 

 

 

INDICAȚII PENTRU IZOLARE 
Vă informăm că este posibil să fiți contactat de personalul igienă și sănătate publică pentru a vă monitoriza starea de sănătate. 
Prin urmare, este necesar să vă măsurați temperatura dimineața și seara și să țineți întotdeauna telefonul mobil pornit. În cazul 
în care simptomele se agravează sau apar din cauza infecției cu coronavirus SARS-CoV-2 (cum ar fi febră, tuse uscată și oboseală, 
dar și dureri la nivelul mușchilor, dureri în gât, tulburări gastro-intestinale, conjunctivită, cefalee, pierderea gustului sau miros) 
comunicați apariția simptomelor menționate anterior prin telefon la medicului generalist, medicului pediatru, unui medic de 
îngrijire continuă sau medicului racomandat. 
Virusul pătrunde în organism prin ochi, nas și gură, de aceea sunt recomandate următoarele comportamente: 
RECOMANDĂRI PENTRU PERSOANA ÎN IZOLARE:  
• Stați într-o cameră pentru o persoana bine ventilată; 
• Folosiți o mască chirurgicală atunci vă aflați în contact cu membrii familiei; 
• Colocați membrii familiei într-o cameră diferită de a dvs; 
• Dezinfectați termometrul, după fiecare măsurare zilnică a te mperaturii corpului, cu dezinfectanți care conțin 75% alcool 

(etanol) sau 1% clor; 
• Folosiți material de unică folosință (cum ar fi batiste de hârtie) și, de asemenea veselă și șervețele de unică folosință; 

Mențineți o igienă respiratorie adecvată. Acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel (nu cu mâinile) atunci când tuseți sau 
strănutați și apoi aruncați-le în recipiente dedicate; 

• Spălați-vă mâinile după tuse sau strănut; 
• Eliminați persoanal, folosind o pungă impermeabilă închisă cu atenție înainte de eliminare, țesuturile de hârtie și materialul 

de unică folosință utilizat; 
• Evitați să vă atingeți fața și membranele mucoase (ochi, nas, gură) cu mâinile; 
• Spălați-vă mâinile frecvent cu apă și săpun și dezinfectați-le cu gel hidroalcoolic, mai ales după utilizarea toaletei, înainte și 

după mâncare sau manipularea alimentelor, ori de câte ori acestea sunt vizibil murdare, după manipularea obiectelor 
murdare sau potențial contaminate; 

• Păstrați hainele care trebuie spălate și orice efecte personale în recipiente închise. 
RECOMANDĂRI MENBRI FAMILII ȘI COABITANȚI PERSOANEI ÎN IZOLARE PENTRU GESTIONAREA ÎNGRIJIRII  
• Limitați numărul de persoane dedicate asistării persoanei izolate; 
• Evitați contactul strâns cu persoana izolată; 
• Purtați mănuși de unică folosință și o mască atunci când colectați vase și/sau îmbrăcăminte ; 
• Acordați o atenție deosebită suprafețelor corpului care pot intra în contact cu fluidele (secreții respiratorii, urină, fecale) ale 

persoanei izolate; 
• Spălați-vă bine mâinile și dezinfectați-le cu soluție hidroalcoolică după ce ați asistat persoana izolată, înainte și în timpul 

pregătirii mâncării, înainte de a mânca, după ce ați mers la baie, după ce ați atins animalele sau excrementele acestora și, 
în general, când mâinile sunt murdare în orice fel; 

RECOMANDĂRI PENTRU IGENIZAREA AMBIENTULUI  
• Mențineți o bună igienă a ambientului; 
• Practicați o curățare și igienizare sistematică a tuturor suprafețelor cu dezinfectanți care conțin 75% alcool (etanol) sau 1% 

pe bază de clor 
• Aerisiți periodic încăperile (la fiecare 2-3 ore timp de cel puțin 10 minute) și asigurați o umidificare adecvată; 
• Curățați și dezinfectați băile și încăperile utilizate pentru prepararea, distribuirea și consumul de alimente; 
•  Asigurați prezența materialului necesar în toalete (hârtie igienică, săpun lichid, dezinfectant pentru mâini, eventual 

șervețele de unică folosință); 
• Spălați bine alimentele riscante, cum ar fi fructele și legumele; asigurați gătirea adecvată a cărnii și a ouălor; 

Evitați să consumați pește și crustacee crude; 
• Evitați consumul de produse de origine animală crude; 
• Evitați atingerea animalelor. 
ÎN CAZUL CÂND ESTE NECESARĂ SPITALIZAREA, AȘTEPTĂND SOSIREA MEDICILOR: 
• Evitați contactul strâns cu persoana bolnavă; 
• Dacă este disponibilă, persoana bolnavă  trebuie să o poarte mască chirurgicală. 
 
Pentru informații despre asistența protecției civile din Cannara: 
număr 3669304684 (Agnello Giorgio) email coc.cannara@comune.pg.it 
 
  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

METODA DE LIVRARE ȘI AMBALAREA DEȘEURILOR DE CĂTRE UTILIZATOR POZITIV LA 
CORONAVIRUS 
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3° 1 2  3  4 
 

Utilizatorii TREBUIE să 
utilizeze trei pungi posibil 
rezistente (una în cealaltă) în 
containerul utilizat pentru 
colectarea nediferențiată, 
într-un mediu casnic (coș de 
gunoi).

 

Toate deșeurile (plastic, 
sticlă, hârtie, umed, metal și 
deșeuri nesortate etc.) 
trebuie aruncate în același 
recipient utilizat pentru 
colectarea nesortată, într-
un mediu casnic (coș), fără a 
respecta obligații de 
colectare separată. 

 

Chiar și batistele sau sulurile 
de hârtie, măștile, mănușile 
și prosoapele de unică 
folosință trebuie aruncate în 
același recipient pentru 
colectarea nediferențiată, 
într-un mediu casnic (coș de 
gunoi). 

 

Purtând mănuși de 
unică folosință, 
utilizatorul trebuie să 
închidă bine pungile 
fără să le strângă cu 
mâinile, folosind 
șireturi sau bandă 
adezivă.

 
INAINTE DE DUPĂ 
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Punga bine închisă trebuie 
dezinfectată extern utilizând 
înălbitor sau produse care 
conțin 75% alcool (de 
exemplu alcool etilic comun), 
în momentul livrării.

Geanta, deja utilizată 
pentru colectarea 
nediferențiată, trebuie 
afișată conform 
calendarului care va fi 
furnizat de operator, într-
un loc unde operatorii să 
poată accesa cu ușurință.

Odată ce pungile sunt bine 
închise, mănușile uzate 
trebuie aruncate în pungile 
noi pregătite pentru 
colectare separată (trei 
pungi posibil rezistente, 
una în cealaltă). Imediat 
după aceea, utilizatorul va 
trebui să se spele pe mâini 
cu agenți de curățare.

Poziționarea containerului / 
sacului care conține deșeurile 
trebuie să aibă loc într-un loc 
în care operatorii să poată 
accesa cu ușurință. 

 
 

CONFERINȚĂ ȘI FAZĂ DE COLECTARE 
 

Managerul operațional al serviciului pentru deșeuri asigură livrarea unui set de pungi și bandă adezivă dedicată 
pentru colectarea nediferențiată direct la domiciliul persoanei care a dat rezultate pozitive. 
 
Utilizatorul afișează geanta pe șosea în fața numărului casei, în conformitate cu zilele calendaristice furnizate 
de Administrator. 
 
Responsabilul, echipat cu EIP adecvat, a ajuns odată la domiciliul persoanei care a dat rezultate pozitive, 
igienizează punga deja afișată în zona publică, precum și suprafața unde a fost depusă prin intermediul unei 
soluții alcoolice și golește punga. interiorul vehiculului. 


