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Prefață 

În urma tuturor evenimentelor întâmplate în lume, dar și în țară, depășind 
1500 de cazuri active, cu ocazia unei teme pentru educație civică, am ales să 
extind puțin subiectul, realizând un mic studiu personal, cu ajutorul a peste 150 
de răspunsuri la sondajul pe care îl puteți accesa dând click aici 
https://forms.gle/qpUanpn6238VhKxZ9. Aș dori să le mulțumesc tuturor 
persoanelor care au răspuns la sondaj, care au fost într-un număr mult mai mare 
față de cât m-am așteptat. În cele ce urmează, vă voi prezenta efectiv boala, 
sondajul, rezumatul răspunsurilor de la fiecare întrebare, opinia mea, concluziile 
trase din răspunsuri, cât și totul despre ceea ce auzim la TV, în mass-media 
ș.a.m.d. O concluzie a întregii lucrări ar fi că lumea este chiar foarte, foarte 
implicată, poate a avut și timp să răspundă, dar nu numai atât, toate persoanele 
sunt implicate, indiferent de categoria de vârstă, fie ei adolescenți sau adulți în 
toată firea.  

Vă mulțumesc încă odată și sper că vă vor fi de folos informațiile pe care 
le veți regăsi în micul meu studiu personal! 

Să mulțumim personalului medical pentru munca depusă. Cinste vouă! 

      Berlea Mircea-Ștefan, autorul 
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           Prezentare scurtă a bolii 

 CoVid-19, abreviere din limba engleză a Coronavirus Disease 2019, 
denumit și 2019-nCoV, este o boală cauzată de virusul SARS-CoV-2, un virus ce 
se transmite pe cale om-om, mai exact pe calea secrețiilor respiratorii (tuse, 
strănuturi, uneori chiar și prin simpla expirație). Are o perioadă de incubație de 
la 3 până la 14 zile, dar s-au raportat și cazuri cu o perioadă de incubație de 
aproximativ 24 de zile. Apărut în Wuhan, capitala provinciei Hubei din Republica 
Populară Chineză, virusul s-a transmis extrem de rapid, ajungând chiar și în 
Europa, în prezent Italia fiind cea mai afectată țară. Există și cazuri de persoane 
asimptomatice care poartă virusul, dar, până la final, cu toții prezintă cel puțin 
unul dintre cele patru simptome caracteristice (insuficiența respiratorie *duce la 
moarte, în cazurile grave*, oboseala frecventă, febra și tusea uscată *oboseala și 
febra fiind și simptome comune gripei, răcelii comune*). Originea virusului se 
crede a fi una zoonotică, provenită de la o specie de lilieci/șerpi ai zonei cu 
pacientul 0 (primul „infectat”). Poate din fericire, această boală ucide doar 
persoanele ale căror sistem imunitar este foarte slăbit, cel mai probabil slăbit de 
către alte boli, sau chiar de către vârsta înaintată. Tocmai de aceea Italia, o țară a 
cărei populație de persoane ce trec de vârsta de 65 de ani este foarte mare, este 
foarte afectată de către această pandemie. S-au auzit chiar și zvonuri cum că Italia 
ar ieși din U.E., nimic oficial neapărând, deocamdată.  

 Revenind la simptomatologia prezentată de coronavirus, putem afirma 
faptul că insuficiența respiratorie, deși este caracteristică bolii, apare cam rar, la 
1 din 6 pacienți. După cum spune un studiu realizat la Centrul Medical de 
Diagnostic și Tratament „Dr. Victor Babeș”, 80% dintre pacienții care poartă 
virusul au șanse mari de a-și reveni de la sine, cu nu prea multe tratamente 
administrate.  

 Organizația Mondială a Sănătății afirmă faptul că prevenirea răspândirii 
coronavirusului se află în mâinile noastre, la propriu. Spălatul pe mâini, evitarea 
atingerii nasului, ochii, gurii cu mâinile neigienizate și evitarea deplasărilor în 
spațiile cu multe persoane pot prevenii, cu siguranță, boala. 
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Sondajul 

Întrebarea 1 – După părerea dumneavoastră, cum credeți că această 
pandemie ar putea fi oprită? 

 „Putea să fie oprita de la început dacă se închideau granițele de când s-a 
aflat de acest virus. În acest moment ar putea fi oprită dacă am sta toți în case, în 
carantină și să nu mai găsim motive pentru a ieși afară, iar dacă o facem, să o 
facem cu mască, mânuși etc. pentru a ne proteja sau dacă ești infectat, dar 
asimptomatic, pentru a nu răspândi  mai departe.”   (10 – 18 ani) 

 „Prin mersul regulat la slujbele bisericii ortodoxe si împărtășirea cu Sfânta 
Euharistie!” (18 – 30 ani) 

 „Găsirea unui vaccin și vaccinarea populației.” (30 – 45 ani) 

 „Izolare și testare.” (45 – 65 ani) 

 „Distanțare socială și carantină la domiciliu dacă este necesar.” (30 – 45 
ani) 

 „Izolarea bolnavilor într-o anumită regiune. Ex.: Izolarea tuturor bolnavilor 
din România în Dobrogea și închiderea podului.” (10 – 18 ani)  

 „Ascultând de cei specializați!” (18 – 30 ani) 

 „Stând toți în case, să evităm să ieșim și să luăm contact cu alte persoane, 
astfel încât să nu se răspândească” (10 – 18 ani) 

 „Norme de igienă și izolare la domiciliu” (30 – 45 ani) 

 „Prin autoizolarea la domiciliu, ieșirea numai în situații de strictă necesitate 
și respectarea normelor de igienă” (45 – 65 ani) 

 „Ne rugăm și rămânem în case.” (10 – 18 ani) 

 

 Concluzia pe care, cel puțin eu o trag, este una foarte bună, observ că 
aproximativ toate categoriile de vârstă cunosc tot ceea ce se aude cu privire la 
prevenirea îmbolnăvirii cu CoVid-19 (statul în casă, normele de igienă, evitarea 
zonelor supra-aglomerate). Ceva foarte frumos, după părerea mea, este că nu am 
uitat de credință și de Dumnezeu, care ne va ajuta să trecem peste tot și peste 
toate, un procent mare dintre răspunsurile primite având mesaje cu privire la 
Dumnezeu și la credință, deci lucrurile sigur se vor termina cu bine, deși trecem 
prin această perioadă de izolare forțată. Ei bine, în opinia mea, dacă izolarea 
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aceasta ar fi respectată de către toate persoanele, totul se va termina, cu siguranță, 
bine. Deși, poate pentru unii este o măsură inumană, ar fi una foarte bună.  

Întrebarea 2 – De câte ori v-ați spălat pe mâini astăzi? 

 Aici nu pot da exemple de răspunsuri, doar de o medie pe care am făcut-o 
utilizând calcule aproximative (ex. De la 00 până la 12 un om s-a spălat de 4 ori, 
este clar că de la 12 până la următorul 00, el se va spăla de 4 x 2 ori, în această 
perioadă fiind și vârful „delegațiilor” afară din casă). 

 MEDIA (150 persoane) = aproximativ 13 ori pe zi 

 Dacă aceste 13 spălări pe zi ar fi făcute cum trebuie (cel puțin 20 secunde, 
de preferabil, timpul în care recităm un refren dintr-o melodie preferată, și cu 
atingerea tuturor regiunilor mâinilor), atunci, cu siguranță populația înțelege 
faptul că prin igienă și respectarea acesteia, toate vor fi mai bine. 
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Întrebarea 3 - În aceste momente grele, imaginați-vă că ați putea transmite 
un mesaj întregii planete, ce ați spune locuitorilor? 

Întrebarea 5 – Un sfat scurt pentru toți oamenii planetei, mai ales pentru 
locuitorii țărilor afectate de boala CoVid-19... 

La aceste întrebări pot da doar niște exemple, deoarece fiecare persoană 
transmite altfel un mesaj, iar o concluzie să tragi ar fi greu. Am ales să le pun pe 
ambele pe aceeași pagină deoarece au un text foarte asemănător, iar răspunsurile 
au fost cam aceleași, mai ales răspunsurile cu textul „Stați în casă!”, care după 
părerea mea este un sfat extraordinar pentru oameni, dar nu putem uita de sfatul 
domnului doctor Tedros Adhanom, președintele Organizației Mondiale a 
Sănătății: „Testați! Testați! Testați!”, un sfat mai mult către state, către sistemele 
medicale, care din păcate, la momentul scrierii acestui paragraf, în țara noastră 
nu prea e aplicat, cum este aplicat în alte țări, după cum am văzut în China și în 

Germania, acele stații de testare drive-thru  . 

- „Stați în casă!” 
- „Stați în casă, faceți activități și recreați-vă!” 
- „Totul va fi bine!” 
- „Nu luați în glumă situația!” 
- „Nu vă panicați!” 
- „Nu vă pierdeți încrederea!” 
- „Testați! Testați! Testați!” (O.M.S.) 
- „Nu ezitați sa iubiți tot ceea va înconjoară și bucurați-va de fiecare 

moment. Este un dar divin existența noastră pe acest Pământ. Acțiunile 
noastre trebuie făcute cu dragoste și altruism, fără urma de egoism și 
răutate.” 
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Întrebarea 4 – Ce este acela spirit civic, după părerea dumneavoastră? 

 Această întrebare a adus zeci de răspunsuri minunate, și foarte interesante, 
dar esența fiecăruia a fost faptul că simțul civic este sentimentul care te leagă 
efectiv de comunitatea în care locuiești, acesta legându-se chiar și cu religia, 
deoarece reprezintă ajutorul oferit comunității (Ajută-ți aproapele!). În cazul 
acesta, ajutorul oferit comunități, sau respectul pe care îl oferi este arătat prin 
diferite acte de binefacere. Cu privire la CoVid-19, simțul civic este cel care ne 
va salva, pentru că, prin statul în casă și respectarea cu strictețe a normelor de 
igienă, este imposibilă răspândirea virusului, acest lucru fiind clar benefic 
comunității. 

 Cineva a zis că spiritul civic constă în “a respecta legile şi a face tot ceea 
ce stă în puterea ta ca persoană pentru a contribui la buna funcţionare a 
societăţii. Altcineva a mers mai departe considerând că spiritul civic este „iubirea 
de aproape “. 

Întrebarea 6 – Cum pot cetățenii unui oraș (peste 50.000 de locuitori activi) 
să diminueze transmiterea virusului? 

 „Să evite ieșirile în comunitate!” (30 – 45 ani) 

 „Să stea în casă și să nu călătorească decât dacă este absolut necesar.” 
(30-45 ani) 

 „Izolarea la domiciliu.” (45 – 65 ani) 

 „Fiind responsabili. Acest lucru înseamnă a se limita doar la esențial.” 
(45 – 65 ani) 

 Cetățenii unui oraș ar trebui să dea dovadă de simț civic, de iubire față de 
aproape și de respect pentru societate, în acest caz, izolându-se, după cum spune 
majoritatea. Totuși, după cum am citit, nu doar izolarea ne va ajuta să scăpăm de 
această infecție, ci și limitarea la esențial, nu trebuie să ieșim de fiecare dată, 
găsind motive diverse, acest lucru ducând la îmbolnăvirea sigură. Dacă în oraș nu 
se aplică regulile de autoizolare la domiciliu, să dăm exemplu un oraș cu o 
populație de aproximativ 50.000 locuitori, și nici nu se aplică regulile de igienă 
comune, atunci absolut toți locuitorii acestui oraș s-ar îmbolnăvi în maxim 5 
săptămâni, dacă nu, mai repede. 

 Trăim vremuri grele, în care nu avem voie să ne gândim doar la sine, ci să 
ne gândim la întreaga comunitate vastă de persoane de toate tipurile, toate rasele, 
toate categoriile de vârstă. Partea bună, dacă există una, ale acestor vremuri este 
faptul că ne fac să fim mai oameni, mai buni cu ceilalți, tot felul de programe 
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frumoase de ajutor, TeleDon de la Antena, fabrica de textile transformată în 
fabrică de echipament de protecții pentru cadrele medicale de către cunoscutul 
afacerist Gigi Becali, dar și multe acte mici, dar cu o însemnătate enormă, cum ar 
fi micile activități de voluntariat realizate de către tineri pentru a ajuta persoanele 
vârstnice care sunt persoanele cele mai posibil afectate de către noua pandemie.  

 Deși întrebarea era formulată cu privire la un oraș, extinzându-ne, la 
mărimea unei țări, am văzut toate acele acte, la nivel global, toate țările au luat 
atitudine, dar vorbim de țări ca oamenii din acestea, nu ca simpla bucată de 
pământ. Acei oameni care au ales să se gândească și la aproape, să se gândească 
pozitiv, chiar să cânte, să deseneze, să danseze, să arboreze steaguri naționale, 
desene (Totul va fi bine! Stăm acasă!), parcă îți umplu inima cu optimism și te 
fac și pe tine, clar, să te gândești că totul va fi bine... 

 

Întrebarea 7 – Diferența principala dintre CoVid-19 și gripa / răceala 
comună este... 

 

 Deși insuficiența respiratorie apare mai mult în cazurile avansate, este 
simptomul diferențial, în principiu dintre CoVid-19 și gripa sau răceala comună. 
Răspunsul corect majorând înseamnă ca avem o populație foarte bine informată, 
ceea ce este foarte bine!    

 



 

 9 

Întrebarea 8 – CoVid-19 afectează, în principal... 

 
 
 Simptomele legându-se cel mai mult de plămâni (insuficiență respiratorie 
și tuse seacă, este clar că afectează, noul coronavirus, afectează, în principal 
plămânii. Încă un semn că populația este bine informată, ca și celelalte semne.  

Întrebarea 9 – Pe o scară de la 1 la 10 cât de periculos considerați că este 
noul coronavirus?  

 
Nu putem evalua acest grafic, deși este bine că majoritatea credem că este 

periculos, acest lucru ajutându-ne să ne gândim mai mult la propria noastră 
sănătate. La fel, încă un semn îmbucurător care ne face să spunem, cu inima în 
extaz  „TOTUL VA FI BINE!”. 
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Întrebarea 10 – Respectați recomandările autorităților cu privire la 
stoparea infectării cu CoVid-19? 

 
 Un lucru foarte bun, de altfel, pentru că astfel vom preveni pe cât posibil 
infectarea. Toate categoriile de vârstă au răspunsuri aproximativ identice, diferind 
doar vocabularul utilizat, ceea ce ne amintește faptul că în aceste vremuri, nu 
putem vorbi de ăla, aia, ci trebuie să vorbim despre noi, comunitatea, ca o 
singularitate menită să distrugă acest virus. 

 
Întrebarea 11 – Cunoașteți art. 352 din Noul Cod Penal cu privire la 

zădărnicirea combaterii bolilor? 

 
Rezumatul art. 352: Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau 

combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei 
asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. 
  
 Din păcate, acest lucru nu este OK, pentru că toate persoanele ar trebui să 
cunoască consecințele legale ale acestei fapte imorale, aceea de zădărnicire a 
combaterii bolilor. Deși persoanele nu cunosc exact articolul, este bine totuși că 
din ce observăm este aplicat foarte bine chiar, mai ales după cele câteva 
Ordonanțe Militare date. 
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Întrebarea 12 – Pe o scară de la 1 la 5, cât de mult credeți informațiile 
primite prin TV/mass-media cu privire la îmbolnăviri/bolnavi? 

 
 Aici, sincer, este totuși un rezultat la fel de încântător, pentru că, cu 
siguranță, nu trebuie să credem tot ceea ce vedem la TV, mai ales în situația asta, 
în mass-media apărând tot felul de știri false. Informați-vă doar din surse sigure, 
surse pe care le voi menționa într-un articol al acestui studiu! 

 
Întrebarea 13 – Cum vă protejați dumneavoastră și familia dumneavoastră 

împotriva CoVid-19? 
 „Nu ieșim din casă, avem o igienă strictă!” (30-45 ani) 
 „Stăm împreună în casă și igienizăm cât de des este nevoie.” (10-18 ani) 
 „Ieșim afară doar în cazurile absolut necesare, respectăm normele de 
igienă, medităm, ne rugăm” (45-65 ani) 
 „Stăm în casă și luăm cât se poate de puțin contact cu alte persoane.”              
(30-45 ani) 
 „Stând în casă” (10-18 ani) 
 „Purtarea măștii, evitarea persoanelor bolnave, evitarea locurilor 
aglomerate, spălare pe mâini.” (10-18 ani) 
 „Mama fiind medic, stăm în casă cât mai mult, eu una nu am mai ieșit de 
două săptămâni și ceva din casă, iese doar un membru afară din casă cu câinele, 
iar mama merge în continuare la muncă, fiind pneumolog, iar când ajunge acasă 
se dezinfectează cat mai mult si dezinfectează toate lucrurile pe care le-a atins 
fără mânuși și se spală direct pentru a nu aduce virusul acasă.” (10-18 ani) 
  
 Alt lucru care ne poate face să ne gândim că totul este și va fi bine este 
răspunsul populație, cel mai probabil răspunsul tău, al cititorului, la măsurile de 
igienă și de autoizolare, care sunt aplicate chiar extrem de bine în cam toate 
familie. Este un motiv doar de bucurie! 😊 😊 😊 
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Întrebarea 14 – Ce efecte poate avea autoizolarea pe termen îndelungat? 
 

Autoizolarea pe termen lung, în principiu, poate avea și efecte pozitive, 
dar și efecte negative: 

 EFECTE POZITIVE: 
 ajută, clar, la diminuarea capacității de răspândire a virusului 
 „mai respiră și planeta” (ex. apele din Veneția, care sunt mult mai curate, 

gunoaiele de pe străzi sunt aproape inexistente, nu se mai defrișează 
păduri cum se făcea înainte) 

 
 devenim mult mai uniți 
 ne crește capacitatea de creație, stând în casă, ne vin tot felul de idei 
 ne informăm mult mai mult și mult mai atent la surse 
 apreciem mai mult lucrurile mărunte 

 EFECTE NEGATIVE: 
 anxietate și depresie 
 diminuarea capacității de socializare 
 acumulare de kg la masa corporală 
 criză la nivel global 
 falimentarea unor firme 
 scăderea vitaminei D din organism și, în consecința acestui fapt, scăderea 

nivelului de Ca din oase 
 

Din fericire, o parte a efectelor negative ale izolării pe termen lung pot fi 
acoperite de către activități de socializare, chiar și online, de preferabil pe cameră 
web, de activități sportive desfășurate în casă, cu ceea ce putem și cu ceea ce 
improvizăm. După cum am mai spus, trăim clipe foarte grele și ne așteaptă clipe 
și mai grele, dar cu credință și cu optimism, dar și cu puțină frică, vom putea trece 
peste toate. Suntem împreună în această luptă: și eu, și tu, și vecina, și cel ce 
locuiește în cealaltă parte a lumii, cu toții luptăm. Uniți, vom reuși! 
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Întrebarea 15 – De câte ori ați ieșit din casă după data de 24-25 martie, 
neavând declarație pe propria răspundere? 

 Constat faptul că media ieșirilor, de pe 24-25 martie până la data la care       
s-a răspuns, este de aproximativ o ieșire, majoritatea persoanelor neieșind afară. 
Acest lucru este un motiv de bucurie maximă!    Neieșind acasă, este clar 
faptul, imposibilitatea virusului de a se extinde în masă. 

Întrebarea 16 – În ce categorie de vârstă vă încadrați? 

 
 

 Toate categoriile de vârstă au răspuns acestui sondaj. Fiind unul făcut la 
nivel școlar, faptul că persoanele cu vârsta cuprinsă între 10 și 18 ani care au 
răspuns sunt cele mai multe este clar. Totuși, chiar este minunat lucrul că toate 
categoriile de vârstă au avut o opinie pe care și-au susținut-o, dar și faptul că cu 
toții suntem și sunt informați cu privire la subiectul acesta. 

Întrebarea 17 – Adresa de e-mail (opțional) 

 Din 155 de răspunsuri, 65 de răspunsuri au conținut adresa de e-mail și vă 
mulțumesc enorm persoanelor respective, așa poate voi mai lua contact cu ele în 
viitoarele activități, cine știe... 
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Întrebările sondajului: 

Nr. Întrebare Variante de răspuns 
1. După părerea dumneavoastră, cum credeți că 

această pandemie ar putea fi oprită? 
- 

2. De câte ori v-ați spălat astăzi pe mâini? - 
3. În aceste momente grele, imaginați-vă că ați putea 

transmite un mesaj întregii planete, ce ați spune 
locuitorilor? 

- 

4. Ce este acela spirit civic, după părerea 
dumneavoastră? 

- 

5. Un sfat scurt pentru toți oamenii planetei, mai ales 
pentru cei din țările afectate de boala CoVid-19 

- 

6. Cum pot cetățenii unui oraș (peste 50.000 de 
locuitori activi) să diminueze răspândirea virusului? 

- 

7. Diferența principală dintre gripă/răceala comună și 
CoVid-19 este, în principal... 

Tusea ; Febră ; Altul ; 
Insuficiență respiratorie 

8. CoVid-19 este o boală care afectează în principal... Stomacul ; Plămânii ; Inima ; 
Ficatul ; Gâtul ; Mușchii 

9. Pe o scară de la 1 la 10, cât de periculos considerați 
că este coronavirusul 2019? 

Cifrele de la 1 la 10 

10. Respectați recomandările autorităților cu privire la 
stoparea infectării cu CoVid-19? 

Da 
Nu 

11. Cunoașteți articolul 352 din Noul Cod Penal cu 
privire la zădărnicirea combaterii bolilor? 

Da 
Nu 

12. Pe o scară de la 1 la 5, cât de mult credeți tot ceea 
ce există în mass-media cu privire la bolnavii sau 

îmbolnăvirea cu CoVid-19? 

Cifrele de la 1 la 5 

13. Cum vă protejați dumneavoastră și familia 
dumneavoastră împotriva CoVid-19? 

- 

14. Ce efecte ar putea avea izolarea la domiciliu pe 
termen îndelungat? 

- 

15. De pe 24-25 martie, aproximativ, de câte ori ați ieșit 
din casă, neavând declarație pe propria răspundere? 

- 

16. În ce categorie de vârstă vă încadrați? 10-18;18-30;30-45;45-65;+65 
17. Adresa de mail (opțională) - 

 

PRECIZARE Varianta 1 a sondajului cerea obligatoriu adresa de e-mail, urmând o modificare la 
sugestia unei doamne profesor pentru ca sondajul să poată fi accesat chiar și de persoanele ce nu își 
doresc adresa de e-mail publică.  

Numărul de adrese primite = nr. adrese primite obligatoriu + cele opționale 

 



 

 15 

Concluzia finală a sondajului 

 Concluzia, în principiu este una bună. Raportându-ne la răspunsurile 
primite, pot afirma cu sinceritate că din 155 de răspunsuri, doar două au fost puse 
în glumă, și acelea, cel mai probabil de către persoane care deja au răspuns la 
chestionar. Interesant a fost faptul că eu am făcut foarte multe sondaje, dar 
niciunul dintre acestea nu au fost atât de transmise și cu atât de multe răspunsuri, 
asta este un semn bun. Ne confruntăm cu vremuri foarte grele, o repet pentru a 
mia oară... Partea bună este că toți am devenit mai buni, ne informăm mai mult, 
suntem mai atenți la nevoile persoanelor din jurul nostru și chiar mai atenți la 
nevoile noastre. Deși unii s-au panicat enorm de tare, golind rafturile 
magazinelor, partea bună fiind că magazinele erau pregătite de aceasta, având 
stocuri foarte mari, majoritatea am înțeles tot ce era de înțeles:  

- normele de igienă trebuie respectate strict 
- ne izolăm 
- ascultăm de autorități 
- ne informăm din surse sigure 

                       etc. 

 

 

 

CONCLUZIA:      Totul se va termina cu bine, în final, dacă acționăm cum 
trebuie și (după cum am văzut în răspunsuri) cum știm! 
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Ce să facem în autoizolare? 

- Facem sport 
- Vizionăm filme online 
- Ascultăm muzică 

- Dacă nu știm, învățăm să gătim   
- Multe din teatrele României fac spectacole online 
- Desenăm 
- Cântăm 
- Începem să ne descoperim talentele, poate uitate, poate neștiute nici 

măcar de către sine 
- Ne sunăm familia! Ne interesăm cu privire la starea lor! 
- Ne informăm! 
- Gândim pozitiv 
- Petrecem timp de calitate alături de copii/părinți 
- Suntem atenți la regulile de igienă care trebuie respectate 
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Știri false din mediul online 
Din păcate, unii oameni au răspândit astfel de știri, în principiu, ca sursă oficială 

OMS, știrile false sunt: 

- Uscătoarele de mâini din toalete ucid coronavirusul: Uscătoarele de mâini 
nu au nicio eficență în uciderea coronavirusului. Eficientă este, însă, spălarea pe 
mâini cu apă și săpun sau cu o soluție pe bază de alcool. 

- Frecarea cu alcool sau clorină a întregului corp va ucide coronvirusul: 
Frecarea cu alcool nu va ucide virusul care a pătruns deja în organism. În plus, o 
astfel de practică poate fi foarte dăunătoare pentru anumite zone ale corpului, 
precum ochii sau gura. 

- Este periculos să primești pachete din China: Nu este periculos să primești 
pachete din China, deoarece virusul nu supraviețuiește pentru mult timp pe hârtii 
și pachete, iar persoanele bolnave de coronavirus din China se află, deja, în 
carantină. 

- Animalele de companie de acasă răspândesc coronavirusul: Nu există nicio 
evidență conform căreia animalele de companie ar putea fi infectate și ar contribui 
la răspândirea coronavirusului. 

- Vaccinul împotriva pneumoniei te apără de coronavirus: Vaccinurile 
împotriva pneumoniei nu au niciun efect asupra coronavirusului. Virusul este atât 
de diferit, încât necesită dezvoltarea unui nou vaccin. 

- Consumul de usturoi previne infectarea cu noul coronavirus: Nu există nicio 
dovadă conform căreia consumul de usturoi ar avea un efect asupra 
coronavirusului. 

- Coronavirusul afectează doar persoanele în vârstă: De coronavirus se poate 
îmbolnăvi oricine, indiferent de vârstă. Cu toate acestea, persoanele în vârstă sau 
cele care suferă, deja, de anumite afecțiuni sunt mai predispuse să dezvolte o 
formă agravantă a bolii, odată contactată. 

- Antibioticele sunt eficiente în prevenirea și tratarea noului coronavirus: 
Antibioticele nu au niciun efect asupra virusurilor, ci doar asupra bacteriilor. 

- Țânțarii transmit coronavirusul: Nu există dovezi că noul coronavirus poate 
fi transmis prin înţepăturile acestei insecte. De fapt, este vorba de un virus 
respirator, prin urmare acesta se răspândeşte în principal prin contactul cu 
particulele de salivă expirate de persoana infectată atunci când tuşeşte sau 
strănută, sau prin secreţiile nazale. 
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- Monedele și bancnotele pot infecta: Riscul unei infecţii prin contactul cu 
obiecte, inclusiv când acestea trec din mână în mână precum monedele 
bancnotele sau cărţile de credit este foarte redus. 

- Coronavirusul poate călători pe distanțe mari: Nu, acest virus nu se 
răspândeşte pe calea aerului pe distanţe mari. Coronavirusul se răspândeşte în 
principal prin contactul cu particulele de salivă expirate de persoana infectată 
atunci când tuşeşte sau strănută, prin urmare nu se poate propaga la distanţe mari. 
Coronavirusul nu poate de asemenea ajunge la o distanţă de peste 8 metri de 
persoana care tuşeşte sau strănută, aşa cum se zvoneşte. Particulele respiratorii 
expirate ajung la maximum 1 metru distanţă de persoana care este infectată. 

- Câinii și pisicile, pericol de contagiere: Deocamdată nu există nicio dovadă că 
noul coronavirus infectează şi animalele de companie precum câinii şi pisicile. 
Totuşi acestea pot fi purtătoare ale bacteriilor obişnuite pe care le pot transmite 
oamenilor, precum E. coli şi Salmonela. 

- Urina de copil protejează: Urina nu omoară nici virusul nici bacteriile, 
dimpotrivă, poate conţine cantităţi de material viral sau bacterian. De aceea, 
spălarea pe mâini cu urină de copii nu protejează împotriva COVID-19. Este 
obligatorie folosirea unui dezinfectant pe bază de alcool, sau apă şi săpun. 

- Gerul și zăpada ucid virusul: Virusurile, la fel ca şi COVID-19, trăiesc în 
corpul uman a cărui temperatură se menţine între 36,5 şi 37 grade Celsius, 
indiferent de condiţiile meteo, prin urmare nu se poate spune că frigul sau zăpadă 
elimină acest patogen. 

- Cocaina imunizează împotriva virusului: Nu există probe care să sprijine 
această afirmaţie. Cocaina este un drog stimulativ şi care dă dependenţă, astfel 
încât consumul său poate avea efecte secundare grave şi este dăunător sănătăţii. 

-Spălarea căilor nazale previne contagierea: Nu există probe care să arate că 
această practică protejează de infectarea cu noul coronavirus. Deşi spălarea căilor 
nazale în mod regulat cu soluţie salină poate accelera recuperarea după o răceală 
obişnuită, nu s-a dovedit că previne infecţiile respiratorii. 
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Surse oficiale de informare cu privire la CoVid-19: 
 

1.  Ministerul Sănătății Naționale 

http://www.ms.ro/ 

2. Ministerul Afacerilor Interne 

https://www.mai.gov.ro/ 

3. Organizația Mondială a Sănătății 

https://www.who.int/ 

 

 Acestea sunt singurele surse oficiale de unde putem 
prelua informații cu privire la infectările, decesele etc. pe 
cauza noului virus SARS – CoV – 2!!! 
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Scrisoare către medici 

Dragi medici, 

 Români sau nu, vă mulțumim enorm pentru că, în fiecare zi, voi vă riscați 
viața pentru a ne salva pe noi, niște persoane care poate nu realizăm că ceea ce 
faceți voi este așa de important...  

 Nu mereu cu echipament de protecție adecvat, voi vă riscați viețile pentru 
noi, sunteți primul rând de militari împotriva dușmanului microscopic,                      
CoVid-19. Dumnezeu nu a putut fi mereu, peste tot, mai ales când este vorba de 
persoane care se apropie de moarte, sunt multe, Dumnezeu nu poate ajunge la 
toate, dar, de aceea sunteți voi, cu o misiune divină pe acest pământ, o misiune 
pe care nu multe persoane o pot duce până la capăt.  

 Sunt conștient cu privire la toate încercările pe care trebuie să le treceți, 
uneori, efectiv pot afirma că țineți în mâini viața unui om... Recunoaștem că... să 
termini UMF-ul... este extrem de greu... Să profesezi ca medic... la fel de greu... 
Voi, dragii noștri medici, faceți ceea ce nicio altă ființă umană nu o poate face, 
ne salvați... 

 Aș putea scrie o mie de pagini cu vă mulțumesc, vă mulțumim și toate cele, 
dar nici măcar o optimă din toată mulțumirea noastră pentru noi nu poate fi 
exprimată în mia de pagini... 

 Vă asigurăm că vom sta acasă, după cum ne-ați cerut, suntem conștienți că 
veți fi suprasolicitați și nu veți putea face față dacă vor apărea multe cazuri, deci, 
vom sta în casă, să vă ajutăm și noi pe voi, voi cei ce vă faceți meseria tot spre 
folosul nostru, dar... o faceți cu iubire și asta înseamnă că totul va fii bine. 

 Încă o dată.... VĂ MULȚUMIM VOUĂ ȘI ÎNTREGULUI PERSONAL 
MEDICAL! 

 

 Cu drag, 

Poporul român 
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Imagini cu adevărații eroi... personalul medical 
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Sfaturile statului român cu privire la prevenție 
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Model declarație pe propria răspundere 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

Nume, prenume: _____________________________________________                 

Data nașterii: _____/_____/__________ 

Adresa locuinței: ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

  *se va completa adresa locuinței în care persoana locuiește în fapt, indiferent dacă este identică sau nu cu cea menționată în actul de 
identitate 

Locul/Locurile deplasării: _________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________    *se vor menționa locurile în care persoana se 
deplasează, în ordinea în care aceasta intenționează să își desfășoare traseul 

Motivul deplasării: 

o 1.Interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității 
profesionale și înapoi 

o 2.Asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază de bază ale persoanelor și animalelor de 
companie/domestice 

o 3.Asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță 
o 4.Motive justificate precum îngrijirea/însoțirea unui minor/copilului, asistența persoanelor vârstnice, 

bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie 
o 5.Activitate fizică individuală (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă/colective) sau pentru 

nevoia animalelor de companie/domestice, în apropierea locuinței 
o 6.Realizarea de activități agricole_______________________________________ 
o 7.Donarea de sânge, la centrele de transfuzie sanguină 
o 8.Scopuri umanitare sau de voluntariat 
o 9.Comercializarea de produse agroalimentare (în cazul producătorilor agricoli) 
o 10.Asigurarea de bunuri necesare desfășurării activității profesionale 

*se va bifa doar motivul/motivele deplasării dintre cele prevăzute în listă, nefiind permise deplasări invocând alte motive decât cele 
prevăzute în Ordonanța Militară nr. 3/2020 

 

 

Data declarației,                                                                            Semnătura, 

        ___/___/______                                                                          ______________________ 

 

 Persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani completează doar pentru motivele prevăzute în 
câmpurile 1 – 6, deplasarea fiind permisă zilnic doar în intervalul orar 1100 – 1300. 
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Mulțumiri vouă! 

 Îți mulțumesc pentru timpul acordat citirii acestui mini-proiect școlar, vă 
mulțumesc tuturor persoanelor care au răspuns la chestionar, și... vă mulțumesc 
pentru că respectați regulamentul și pentru că gândiți pozitiv. 

 Fiecare dintre voi ați ajutat enorm, fără voi acest proiect nu ar fi realizat. 

 Este un proiect micuț, personal, dar, cu siguranță, realizat datorită vouă! 

 

 

     Vă mulțumesc ! 

        Berlea Mircea-Ștefan 
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Final 

 

 

Totul va fi bine! 

Mulțumesc! 

#stamacasa 

#totulvafibine 

 

 
Un mic proiect realizat de Berlea Mircea-Ștefan, clasa a VII-a D, Școala Gimnazială ”G.Enescu”  

  


