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Informaţii pentru persoanele care trebuie să rămană la domiciliu
În aceasta perioadă se acordă multă atenţie noului coronavirus (Covid-19). În mod
obișnuit boala Covid-19 provoacă doar simptome ușoare însă unele persoane pot face o
boală severă. Din acest motiv este foarte important ca noi toţi să contribuim la
încetinirea răspândirii coronavirusului în societate.
Unii sunt rugaţi de medic să ramană la domiciliu. Cei care testează pozitiv și deci au
virusul Covid-19 trebuie să fie izolaţi de ceilati oameni. Cei care au teste negative si nu
au virusul, dar care pot să fi fost expuși la infectare, trebuie să ramană în carantină la
domiciliu.
Ce inseamnă să fii izolat la domiciliu?
Daca medicul a zis ca ai coronavirusul Covid-19, sau dacă astepti rezultatul de la test,
trebuie să rămâi izolat la domiciliu pentru a nu infecta alte persoane.
Izolarea la domiciliu înseamnă că trebuie să fii izolat de absolut orice altă persoană,
inclusiv cei cu care locuiesti. Nu ai voie să ieși afară din casă, trebuie să stai intr-o
camera singur(ă), să mănânci în acea cameră și să nu folosești acelasi prosop pe care îl
folosesc altii.
Dacă starea ta de sănătate se agravează trebuie să contactezi medicul la telefon. Există
si posibilitatea de a fi izolat în spital. Izolarea durează pană când nu mai ai simptome de
boală si rezultatul la test arată că nu mai ai corornavirus Covid-19.
Ce inseamnă să fii în carantină la domiciliu?
Daca medicul a zis că nu ești infectat dar că e posibil ca tu să fi fost expus la infectare,
trebuie să rămâi în carantină la domiciliu. Trebuie să rămâi acasă dar nu în condiţii la fel
de riguroase ca atunci când esti în izolare la domiciliu.
Carantina la domiciliu inseamnă că trebuie să reduci cât mai mult contactul cu alte
persoane, dar nu trebuie să fii complet izolat. Nu ai voie să mergi la școală, la serviciu
sau la alte activităţi și nu poţi folosi transportul în comun (autobuz, tramvai, metrou,
tren, avion, feribot) însă poţi să mergi la plimbare afară singur.
Dacă incepi să tușești sau simţi ca ai infecţie în gât, ori ai dificultăţi la respirație sau
febră, ia legatura cu medicul de familie prin telefon. Carantina la domiciliu dureaza 14
zile de la data la care ai fost expus la riscul de infectare.
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Ține-te la curent cu informațiile autorităților!
Autoritățile roagă toate persoanele care locuiesc in Norvegia să citească informații
despre coronavirusul pe www.fhi.no si www.helsenorge.no
Sfaturile autorităților pot să se schimbe des. Informațiile sunt în norvegiană și în
engleză. Daca nu intelegi informațiile te sfătuim să rogi prieteni sau cunoștințe să te
ajute.

