
Ce este COVID-19? 
 
COVID-19 este boala asociată cu coronavirusul sindromului respirator acut sever 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 este o nouă tulpină de coronavirus, 
care nu a fost depistată la oameni înainte de decembrie 2019. Există diferite tipuri de coronavirusuri, și, deși circulă mai ales printre animale, unele pot 
infecta și oameni. 

Epidemia de COVID-19 care a izbucnit la sfârșitul anului 2019 a fost declarată pandemie de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) la 11 martie 2020 (1). Este 
prima pandemie cauzată de un coronavirus. 
 
Care sunt simptomele COVID-19? 
COVID-19 variază ca severitate, de la lipsa de simptome (persoane asimptomatice) până la simptome ca: 

 febră, 
 tuse, 
 durere în gât, 
 modificarea sau pierderea gustului și/sau a mirosului, 
 slăbiciune generală, 
 diaree, 
 oboseală, 
 dureri musculare. 

În cazurile grave pot apărea și simptome precum: 

 infecție severă a plămânilor, 
 sepsis și șoc septic – infecție și răspuns inflamator generalizate, 

toate acestea necesitând îngrijire și asistență medicală specializată. 

Starea pacientului se poate deteriora rapid, adesea în a doua săptămână de boală. 

Care sunt complicațiile COVID-19? 
Un anumit procent din cei afectați de COVID-19 necesită spitalizare, unii având nevoie chiar de terapie intensivă, uneori pe perioade extinse. Persoanele care 
dezvoltă simptome respiratorii severe pot avea nevoie de ventilare mecanică, ceea ce le poate face mai susceptibile la infecții bacteriene secundare. În plus, 
pacienții cu COVID-19 pot face complicații, cum ar fi accidente cerebrale vasculare sau infarct, din cauza coagulării crescute. Unii pacienți au simptome 
neurologice, cum ar fi modificări de personalitate sau modificări ale vigilenței. 

Ratele de spitalizare cresc rapid odată cu vârsta, în special în cazul persoanelor cu vârsta de cel puțin 60 de ani, precum și în cazul celor cu afecțiuni preexistente. 

În cazul COVID-19, riscul de deces crește rapid odată cu vârsta, fiind substanțial mai mare decât în cazul gripei. Devine din ce în ce mai evident că unii pacienți 
pot avea efecte de durată ale infecției cu COVID-19, printre care dificultăți de respirație și ritm cardiac mare. 
 
Cum se transmite COVID-19? 
Deși se crede că liliecii au fost gazda inițială a virusului, acesta se transmite acum de la o persoană la alta (transmitere de la om la om). 

În prezent, se estimează că, în lipsa măsurilor preventive, în medie, o persoană infectată va infecta la rândul ei între două și trei alte persoane. 



Virusul se transmite în special prin picături de secreții respiratorii și aerosoli eliberați în timpul strănutului, al tusei sau al interacțiunilor cu cei aflați în imediata 
apropiere (de obicei, la mai puțin de doi metri). Aceste picături pot fi inhalate sau se pot depune pe suprafețe cu care alte persoane pot veni în contact, infectându-
se apoi când își ating nasul, gura sau ochii. Transmiterea de la o persoană infectată poate avea loc și cu două zile înainte ca aceasta să aibă primele simptome. 

Virusul poate supraviețui câteva ore pe diferite suprafețe (pe cupru sau pe carton) sau până la câteva zile (pe plastic sau pe oțel inoxidabil). 

Perioada medie de incubație pentru COVID-19 (adică perioada dintre expunerea la virus și debutul simptomelor) este estimată în prezent a fi între 5 și 6 zile, fiind 
aproape întotdeauna între 1 și 14 zile. 

Cine este expus riscului de a contracta COVID-19? 
Oricine este expus riscului de a contracta COVID-19, unele categorii de populație având un risc mai mare de a dezvolta o formă severă. Simptomele la copii tind 
să fie mai puțin severe decât la adulți. 

Mediile închise aglomerate sunt prielnice apariției focarelor de COVID-19, astfel de focare fiind raportate, de exemplu, în închisori, centre pentru migranți și fabrici 
de prelucrare a alimentelor. Este posibil ca aerul umed și rece să mărească riscul de transmitere. 

Categoriile de populație expuse unui risc mare de a dezvolta forme severe de COVID-19 sunt următoarele: 

 persoane cu vârsta de 60 de ani și peste; 
 persoane cu afecțiuni preexistente precum obezitate, hipertensiune, diabet, boli cardiovasculare, boli respiratorii cronice sau cu sistem imunitar slăbit. 

 
Cum se poate preveni COVID-19? 
Vaccinurile pentru prevenirea COVID-19 au devenit disponibile pentru prima dată în UE/SEE la sfârșitul lunii decembrie 2020. 

Se recomandă păstrarea distanței fizice (de minim unul sau, în mod ideal, doi metri) între persoanele aflate în spații publice și evitarea adunărilor de grupuri mari 
de oameni, pentru a reduce riscul de infecție prin picăturile de secreții respiratorii. 

Pentru a vedea care sunt măsurile care se pot lua la nivel individual și comunitar pentru a încetini răspândirea COVID-19, consultați materialul: Infografic: Măsuri 
non-farmaceutice. 

Virusul intră în organism prin ochi, nas sau gură, deci este important să se evite atingerea feței cu mâinile nespălate. Se recomandă în toate împrejurările spălarea 
pe mâini cu apă și săpun cel puțin 20 de secunde sau curățarea temeinică a mâinilor cu soluții, geluri sau șervețele umede pe bază de alcool. 

 
Cum se tratează COVID-19? 
Oamenii de știință și medicii clinicieni studiază în prezent mai multe tratamente pentru COVID-19. 

În loc să țintească virusul propriu-zis, cei care asigură îngrijirea medicală tratează mai ales simptomele de COVID-19, oferind persoanelor infectate tratament de 
susținere (de exemplu, terapie cu oxigen, gestionarea fluidelor), care poate fi foarte eficace. 

Pentru pacienții aflați în stare critică sau cu boală severă se testează în prezent o serie de medicamente care țintesc virusul, dar utilizarea lor are încă nevoie de o 
evaluare mai aprofundată. Sunt în derulare mai multe studii clinice internaționale prin care se evaluează eficacitatea diverselor medicamente și a diferiților 
anticorpi. 

 


