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Ce este COVID-19 (coronavirus)?  
 

COVID-19 – cunoscut și ca SARS-CoV-2 – este un tip 
de coronavirus care se răspândește cu ușurință prin picături 
(de exemplu, prin tuse, strănut sau atingerea feței). 
 
Poate cauza o boală ușoară la majoritatea persoanelor care 
se infectează, dar poate cauza și o boală mai gravă care 
necesită spitalizare. 
 
Mai multe informații despre COVID-19 sunt disponibile pe site-ul 
NHS UK: www.nhs.uk/coronavirus  
 

De ce am fost externat?  
 

Echipa dvs. de tratament a analizat cazul dvs. cu atenție și a fost 
de acord că vă simțiți destul de bine pentru a vă întoarce în 
siguranță acasă sau la o altă unitate de îngrijire. 
 

Ar trebui să mă autoizolez când ajung acasă?  
 

Autoizolarea înseamnă să nu părăsiți locuința din niciun motiv 
și să păstrați distanța față de alte persoane deoarece aveți sau 
ați putea avea COVID-19. 
  
Toți pacienții externați din secția de urgențe sau din centrul 
medical de urgență trebuie să se autoizoleze timp de cel puțin 
10 zile din ziua în care au început simptomele sau au obținut 
un rezultat pozitiv la test (test recoltat cu bețișoare de vată).  
Dacă primul test recoltat cu bețișoare de vată a fost efectuat în 
spital, vă vom contacta numai dacă testul este pozitiv. Trebuie să 
vă autoizolați până primiți rezultatul, dar dacă nu ați fost contactat 
în decurs de 72 de ore, puteți să presupuneți că acesta este 
negativ și să ieșiți din autoizolare. 
 
Va trebui de asemenea să nu mai fi avut simptome de cel puțin 
48 de ore înainte să ieșiți din autoizolare. 

http://www.nhs.uk/coronavirus
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Consultați site-ul NHS pentru mai multe detalii, deoarece aceste 
recomandări sunt în permanență revizuite și actualizate: 
www.nhs.uk/coronavirus  

 
Cum să mă autoizolez 
 

 Nu părăsiți locuința din niciun motiv, nici măcar pentru 
a cumpăra alimente. 

 Faceți mișcare în propria dvs. locuință. 

 Păstrați distanța de doi metri față de alte persoane 
din locuință. 

 Dormiți într-o cameră separată și nu folosiți aceleași 
prosoape cu alte persoane. 

 Comandați mâncare și medicamente sau solicitați ajutorul 
prietenilor sau al familiei. 

 Nu acceptați vizite la locuința dvs. 

 Curățați mai des suprafețele atinse frecvent cum  
ar fi clanțele, întrerupătoarele, toaleta și robinetele. 

 

Ar trebui ca membrii gospodăriei mele  
să se autoizoleze?  
 

Membrii gospodăriei dvs. ar trebui de asemenea să se autoizoleze 
timp de 14 zile de la debutul simptomelor dvs., deoarece poate 
dura 14 zile până la apariția simptomelor de COVID-19.  
 
Dacă un membru al gospodăriei manifestă simptome, acesta 
trebuie să se autoizoleze timp de cel puțin încă 10 zile din prima 
zi de la manifestarea simptomelor.  
 
Acesta va trebui de asemenea să nu mai aibă simptome  
de cel puțin 48 de ore înainte să iasă din autoizolare. 

  

http://www.nhs.uk/coronavirus
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Cum mă protejez pe mine și pe ceilalți de 
coronavirus?  
 

 Spălați-vă mâinile frecvent timp de cel puțin 
20 de secunde, urmând următorii pași: 
 

 
 

 Utilizați dezinfectant pentru mâini dacă nu aveți 
la dispoziție apă și săpun. 

 Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura fără să vă spălați 
pe mâini. 

 Acoperiți-vă gura și nasul atunci când tușiți sau strănutați, 
cu mâna sau cu un șervețel. Spălați-vă imediat pe mâini 
după aceea și aruncați șervețelul la gunoi. 

 Evitați contactul apropiat cu persoanele bolnave sau care 
au simptome de COVID-19. 
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Monitorizare de la distanță: secția virtuală COVID-19  
 

Am putea dori să vă monitorizăm evoluția acasă mai 
îndeaproape. Astfel, vom putea verifica dacă vi se înrăutățește 
starea și monitoriza recuperarea dvs. 
 
Dacă este cazul, echipa vă va pune la dispoziție 
un puls oximetru acasă pentru a ca dvs. să 
puteți monitoriza cât de repede vă bate inima 
și nivelul de oxigen din sânge. Vi se va explica 
cum să îl utilizați. 
 
Vă vom suna zilnic pentru a verifica starea dvs. 
Veți primi un apel de la un număr privat sau ascuns.  
 
Vă vom suna în continuare până când vom considera că vă puteți 
continua dvs. recuperarea în siguranță. 
 
Dacă starea dvs. se înrăutățește, vă putem solicita să reveniți 
la spital pentru a fi consultat, pentru a face noi teste și, eventual, 
pentru a rămâne în spital. 
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Ce fac dacă simptomele mele se înrăutățesc sau  
am motive de îngrijorare? 
 
 

Contactați medicul de familie sau NHS 111 (online sau telefonic) 
dacă:  
 

 Începeți să vă simțiți încet tot mai rău sau să simțiți că nu aveți 
aer de două sau mai multe ore. 

 Aveți dificultăți de respirație când vă sculați pentru a merge la 
toaletă sau ceva similar. 

 Simțiți că ceva nu este în regulă (slăbiciune generalizată, 
oboseală extremă, pierderea apetitului, producție de urină 
scăzută, imposibilitatea de a realiza sarcini simple precum 
spălatul, îmbrăcatul sau prepararea mâncării). 

 
 

 
Sunați la 999 dacă:  
 

 Nu puteți termina propoziții scurte, atunci când vă odihniți, 
din cauza lipsei de aer. 

 Problemele de respirație se înrăutățesc brusc în decurs  
de o oră. 

 Sau dacă manifestați aceste semne mai generale de boală 
gravă. 
 
o tușiți cu sânge 
o aveți buze albastre sau fața albastră 
o aveți transpirații reci, sunteți palid și aveți pielea pătată  
o aveți o erupție car nu pălește când presați un pahar 

de sticlă peste piele 
o suferiți un colaps sau leșinați 
o deveniți agitat, confuz sau foarte amețit  
o nu mai urinați sau urinați mult mai puțin decât  

în mod obișnuit  
 
 
 



 

9 
 

La ce simptome mă pot aștepta?  
 
Starea de rău cu COVID-19 se poate să vă fi afectat atât fizic, 
cât și psihic. Este posibil să vă fie mai dificil să realizați lucrurile 
pe care le puteați face de regulă, cum ar fi treburile casnice, să 
vă spălați, să vă îmbrăcați sau să urcați sau să coborâți scările. 
 
Simptomele fizice pot include: 
 

 extenuare (oboseală/lipsă de energie) 
 senzație continuă de lipsă de aer 
 slăbiciune musculară 
 tuse prelungită 

 

Cât timp va dura recuperarea? 
 

Este posibil să dureze câteva săptămâni sau luni pentru a vă 
reveni complet, iar acest lucru este normal. Este important să 
urmați recomandările doctorului și să fiți atent la orice modificări 
ale simptomelor. 
 

Din experiența noastră, am observat că majoritatea pacienților 
care au COVID-19 manifestă următoarele: 
 

 4 săptămâni: durerile musculare, durerea în piept și 
producția de spută ar fi trebuit să se reducă semnificativ 

 6 săptămâni: tusea și lipsa de aer ar fi trebuit  
să se reducă semnificativ 

 3 luni: majoritatea simptomelor ar fi trebuit să dispară,  
dar pacienții se pot încă simți obosiți 

 6 luni: simptomele ar fi trebuit să dispară complet, 
exceptând cazul în care pacientul a avut un caz  
complicat și a fost internat la Terapie intensivă 
 

Vă rugăm să rețineți că acesta este doar un ghid, iar recuperarea 
depinde de la o persoană la alta. 
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Cum mă simt?  
 

Vă puteți simți neliniștit și obosit atunci când vă întoarceți acasă, 
iar acest lucru este de înțeles. 
 
Vă rugăm să discutați despre neliniștile dvs. cu medicul de 
familie. Acesta vă poate oferi sfaturi sau vă poate face trimitere 
pentru alte consultații dacă este nevoie. 
 
V-ar putea fi de folos să încercați aceste sfaturi: 
 

 Încercați să nu vă grăbiți și să vă împărțiți activitățile 
în sarcini mai mici, care sunt mai ușor de gestionat. 

 Aveți răbdare și faceți lucrurile încetul cu încetul. 

 Planificați-vă sarcinile pentru a vă conserva energia. 

 Încercați să recunoașteți lucrurile pe care le realizați. 

 Acordați-vă timp să vă odihniți și să vă relaxați. 

 Încercați să vă gândiți la un loc calm, relaxant și liniștit – 
pentru a vă relaxa mai ușor. 

 

Medicamente 
 

Luați în continuare medicamentele prescrise, inclusiv 
medicamentele pe care le-ați luat înainte de a veni la spital  
și eventualele medicamente noi. Unele medicamente noi pot  
fi pe termen scurt, de exemplu antibioticele. 
 
Nu uitați să comandați rețetele uzuale. Cereți ajutorul cuiva  
să le cumpere pentru dvs. sau discutați cu farmacistul dacă  
poate folosi un serviciu de livrare pe perioada în care vă 
autoizolați. Puteți, de asemenea, să îi cereți farmacistului  
sfaturi cu privire la medicamente. 
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Fumatul 
 

Fumatul poate fi dăunător pentru plămâni, ceea ce poate 
însemna că sunteți mai predispus la infecții pe viitor. Vă putem 
face trimitere către serviciile de renunțare la fumat sau putem 
discuta cu medicul dvs. de familie. 
 

Pentru mai multe informații, vizitați: 
www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/nhs-stop-smoking-services-
help-you-quit 
 

Alimentația sănătoasă și hidratarea 
 

Este important să vă alimentați bine, alegând alimente care  
au un conținut ridicat de proteine pentru a vă reface forțele  
și să beți lichide pentru a vă ajuta organismul să lupte cu infecția. 
  
Cereți familiei, prietenilor sau vecinilor să vă ajute cu cumpărăturile 
dacă vă autoizolați sau comandați-vă cumpărăturile online. 
Autoritatea dvs. locală ar putea avea un program care să vă ajute. 
 

Puteți afla mai multe despre serviciile locale de alimente  
și de sprijin care pot fi disponibile pentru dvs. aici: 
www.royalfree.nhs.uk/covid-19-food-and-support-services  
 

Odihna și recuperarea 
 

 Acordați-vă timp să vă odihniți și să vă recuperați. 

 Păstrați legătura cu ceilalți prin telefon, apeluri video  
și email.  

 Gândiți-vă la hobby-uri de care vă puteți bucura acasă  
pe perioada în care vă recuperați. 

 Este important să vă întoarceți treptat la activitățile dvs. 
zilnice, dar să nu vă grăbiți. 

 
 

http://www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/nhs-stop-smoking-services-help-you-quit
http://www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/nhs-stop-smoking-services-help-you-quit
http://www.royalfree.nhs.uk/covid-19-food-and-support-services
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Somnul 
 

Este posibil să remarcați că programul dvs. de somn a fost 
perturbat și că sunteți somnolent pe parcursul zilei pe perioada 
în care sunteți bolnav. Pe perioada recuperării, ar trebui să 
încercați să reintrați în programul dvs. obișnuit de somn: 
 

 Puneți-vă alarma și sculați-vă la aceeași oră în fiecare zi. 
 Mergeți la culcare la aceeași oră în fiecare zi. 
 Evitați ecranele cum ar fi telefonul, televizorul și tableta 

cu o oră înainte de culcare. 
 Evitați cafeina, băuturile cu cafeină, precum ceaiul, 

cafeaua, cola și băuturile energizante.  
 Încercați să stați puțin la soare dacă este posibil, dar 

urmați cu strictețe recomandările legate de autoizolare. 
 Asigurați-vă că locul în care dormiți este ordonat  

și că are temperatura corectă (16-180C). 

 
Menținerea activității fizice 
 

Este important să rămâneți cât mai activ. Câteva exerciții ușoare 
efectuate în fiecare zi pot face o mare diferență. 
 
Cu timpul, creșteți încet și constant ceea ce puteți face. Astfel,  
vă veți crește treptat nivelul de rezistență.  
 
Dacă ați încheiat perioada de autoizolare și vă simțiți bine, ați 
putea dori să faceți mișcare afară, ați putea merge la o plimbare, 
face jogging sau merge cu bicicleta. Nu uitați să păstrați distanța 
socială și să urmați indicațiile guvernamentale. Sau ați putea face 
mișcare acasă.  
 
Dacă nu v-ați revenit complet sau aveți motive de neliniște,  
puteți să discutați în acest sens cu medicul de familie înainte  
de a începe orice exercițiu fizic. 
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Puteți, de asemenea, să urmați sfaturile din broșura 
„Physiotherapy: treatment and rehabilitation for viral 
infections (including COVID-19)” (Fizioterapie: tratament  
și reabilitare pentru infecțiile virale (inclusiv COVID-19))  
cu privire la exercițiile cu impact redus pe care le puteți face 
pentru a vă reface forțele. Aceasta este disponibilă aici: 
www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets 
 

Gestionarea dispneei 
 

Senzația de lipsă de aer este comună după COVID-19.  
Cu timpul, aceasta ar trebui să se îmbunătățească, la fel  
ca și nivelul dvs. de rezistență. 
 
Exercițiile de respirație vă pot ajuta să vă gestionați senzația  
de lipsă de aer. Încercați să le efectuați de două ori pe zi. Ați 
putea avea nevoie să le efectuați mai des sau în sesiuni mai 
scurte atunci când vă simțiți mai rău sau aveți mai multă spută. 
 

 Tehnica de control al respirației: Exersați controlul 
respirației, inspirând pe nas și expirând pe gură, cu buzele 
apropiate. 

 Respirația în dreptunghi: Căutați o formă de dreptunghi 
(de ex. o fereastră, o ușă sau un televizor). Urmați laturile 
dreptunghiului cu privirea și inspirați pe laturile mai mici și 
expirați pe laturile mai mari. 

 
 
 

 

 
 
 

Inspirați Inspirați 

Expirați 

Expirați 

http://www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets
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Încercați pozițiile de mai jos pentru a vă ușura senzația de lipsă 
de aer și pentru a exersa cele de mai sus: 
 

 Stați jos pe un scaun, aplecați-vă înainte cu mâinile  
pe coapse și expirați. Puteți încerca și să vă aplecați  
peste o masă sau peste un scaun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sau stați în picioare, sprijinit cu spatele sau lateral 
de un perete, cu picioarele ușor depărtate și puțin 
distanțate față de perete. Țineți-vă brațele lateral 
și inspirați și expirați încet. 

 
 
 
 
 
Imagini de la Asociația fizioterapeuților autorizați în îngrijirea respiratorie (Association of 
Chartered Physiotherapists in Respiratory Care): broșura No.GL-05 
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Mai multe informații 
 

Pentru sfaturi actualizate privind gestionarea simptomelor, 
consultați următoarele site-uri: 
 
NHS UK 
Informații privind efectuarea unui test COVID-19, autoizolare, 
tratarea simptomelor și altele:  
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/  
 
Spitalele universitare Lancashire - Trustul NHS 
https://covidpatientsupport.lthtr.nhs.uk/#/  
 
Organizația britanică pentru astm (Asthma UK) și Fundația 
britanică pentru plămâni (British Lung Foundation) 
Informații și sprijin pentru persoanele cu dificultăți de respirație 
după COVID-19 și membrii lor de familie și îngrijitorii lor: 
www.post-covid.org.uk/get-support  
 
Recuperarea dvs. după COVID-19: NHS 
Sfaturi detaliate cu privire la ceea ce vă puteți aștepta ca parte a 
recuperării dvs. după COVID-19: www.yourcovidrecovery.nhs.uk  

 
Royal Free Londra 
Resursele noastre de informații privind COVID-19 pot fi 
descărcate aici: www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets   
 
Informații privind sprijinul acordat pentru cumpărăturile de 
alimente și provizii pot fi găsite aici: 
www.royalfree.nhs.uk/covid-19-food-and-support-services  
 
 
 
 
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://covidpatientsupport.lthtr.nhs.uk/#/
http://www.post-covid.org.uk/get-support
http://www.yourcovidrecovery.nhs.uk/
http://www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets
http://www.royalfree.nhs.uk/covid-19-food-and-support-services
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Descărcați această broșură 
Puteți descărca această broșură scanând codul QR sau vizitând 
site-ul nostru: www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets 

 
 
 
 
 
 

 
Feedbackul dvs. 
Dacă aveți vreun feedback referitor la această broșură sau  
la o listă de referințe pentru aceasta vă rugăm să trimiteți  
un e-mail la: rf.communications@nhs.net 
 

Formate alternative 
Această broșură este disponibilă și cu caractere mari. Dacă aveți 
nevoie de această broșură într-un alt format – de exemplu Braille, 
o altă limbă decât limba engleză sau în format audio – discutați  
cu un membru al personalului. 
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