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Sfaturi privind sănătatea
publică
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Despre această broșură
Această broșură se referă la
procesul de intrare în
autoizolare, din cauza
prezenței Coronavirusului
(COVID-19)
în Irlanda.

Guvernul încearcă să
încetinească ritmul de
răspândire a Coronavirusului
(COVID-19).
Acest lucru poate fi realizat doar
cu ajutorul dvs.

Impactul pe care îl are
Coronavirusul (COVID-19)
se schimbă în fiecare zi.
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HSE vă ține la curent în fiecare
zi pe www.hse.ie

Ce este intrarea în autoizolare?
Intrarea în autoizolare este
formularea utilizată
pentru a descrie
rămânerea dvs. la domiciliu
pe toată durata
până când guvernul vă
spune contrariul.

De ce trebuie să intrați în
autoizolare?
Guvernul dispune de o listă
cu persoane care sunt
vulnerabile.
Acestor persoane li se cere
să intre în autoizolare.
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Persoanele cu vârsta de peste
70 de ani
din rândul populației generale.

Persoanele care sunt foarte
bolnave
 Persoanele care au suferit
un transplant de organe
 Persoanele cu anumite
forme de cancer
 Persoanele care suferă de
boli rare
Persoanele care suferă
de boli pulmonare
 Persoanele cu fibroză
chistică
 Persoanele cu astm sever
 Persoanele cu BPOC (boală
pulmonară obstructivă
cronică)

Persoanele care locuiesc în
unități specializate de asistență
socială.
4

Femeile însărcinate
care suferă de o formă severă
de boală cardiacă.

Dacă vă aflați pe această listă,
atunci sunteți vulnerabil(ă).
Aceasta înseamnă că vă puteți
îmbolnăvi mai repede dacă ați
contractat
Coronavirus (COVID-19).
Dacă intrați în autoizolare la
domiciliu
în permanență
veți fi în siguranță
pentru a nu contracta
Coronavirus (COVID-19).

Cum intrați în autoizolare la
domiciliu
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Trebuie să vă asigurați
că nu părăsiți
perimetrul grădinii dvs.

Trebuie să vă asigurați
că nu intrați în contact față în
față cu alte persoane din
locuința dvs.

Trebuie să stați departe
de grupuri de persoane
din locuința dvs.

Nu puteți primi musafiri
în locuința dvs.
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Va trebui să stați la o distanță de
2 metri de persoanele cu care
trăiți, dacă puteți.

Este în regulă să fiți în
apropierea persoanelor care vă
oferă îngrijirea de care aveți
nevoie.

Puteți ieși doar în perimetrul
locuinței sau
al grădinii.

Cineva vă poate livra
lucrurile de care aveți nevoie.
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Puteți cere să vi se livreze
alimentele acasă.
Puteți cere să vi se livreze
medicamentele acasă.
Acestea pot fi lăsate afară,
în fața ușii.

Puteți să păstrați legătura cu
rudele și prietenii.
Le puteți telefona.

Puteți discuta cu aceștia prin
video chat.
sau puteți folosi internetul
ca să comunicați cu rudele
și cu prietenii.

Lucruri pe care trebuie să le faceți
în continuare când intrați în
autoizolare la domiciliu
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Spălați-vă frecvent
pe mâini.
Folosiți apă și săpun.
Spălați-vă pe mâini timp de 20
de secunde.
Mențineți toaletele și băile
curate.
Mențineți curate toate obiectele
din locuința dvs. pe care le
atingeți.

Luați mesele
la aceeași oră în fiecare zi,
cum faceți de obicei.

Puteți practica în continuare
lucrurile pe care vă place să le
faceți doar în locuința sau în
grădina dvs.
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Faceți mișcare fizică doar în
locuința
sau în grădina dvs.

Mergeți la culcare
la aceeași oră în fiecare zi,
cum faceți de obicei.

Unde puteți primi asistență
Dacă nu vă simțiți bine,
nu ieșiți din casă.
Sunați medicul
sau puteți să sunați la 112 sau la
999.

Puteți să sunați la
linia de asistență HSE.
Numărul este
1850 24 1850
sau accesați site-ul web
www.hse.ie
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Organizația caritabilă ALONE,
guvernul și HSE
au creat o linie telefonică
pentru ajutor și asistență.
Numărul este
0818 222 024.
Această broșură ușor de citit a fost revizuită de către:
Dl Paul Gallen
Ambasador pentru drepturi de handicap intelectual
Dna Geraldine Rabbitte
Ambasador pentru drepturi de handicap intelectual
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