Ce faceți dacă o persoană
prezintă simptome

arbore

1

Următoarele recomandări sunt pentru publicul larg, nu pentru unitățile medicale sau școli. Pentru
informații privind grădinițele și școlile, consultați Arborele de decizie în caz de simptome și lista pentru
urmărirea contacților pentru grădinițe și școli.
Izolare la domiciliu până la confirmarea diagnosticului dacă o persoană
prezintă unul sau mai multe dintre aceste simptome noi, modificate sau
agravate:
Febră (≥100,4 °F (38 °C)) sau frison
Respirație îngreunată sau dificultate la respirație
Dureri musculare și în tot corpul
Pierderea gustului sau a mirosului
Nas înfundat sau rinoree

❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑

Simptomele corespund
unei boli cronice
diagnosticate?

Greață, stare de vomă sau diaree
Dureri de cap
Oboseală
Durere în gât
Tuse

Testare acasă, la un centru de testare sau consultați un furnizor de
servicii medicale.

Dacă medicul nu
stabilește un alt
diagnostic SAU dacă
nu se testează

Testul este
POZITIV
pentru
COVID-19

NU

Testul este NEGATIV pentru COVID-19
SAU medicul stabilește un alt diagnostic

Sunt identificați
contacți
apropiați

Izolare la domiciliu
Se poate întoarce în comunitate și în majoritatea locurilor de
muncă după 5 zile de la apariția primelor simptome dacă:
1. Nu a făcut febră în ultimele 24 de ore (fără medicamente)

Consultați
Arborele 2 pentru
a afla ce măsuri
trebuie să ia
contacții apropiați

ȘI

2. Simptomele s-au ameliorat
3. Poartă în continuare mască în preajma altor persoane timp
de încă 5 zile2
4. Verifică protocolul companiei înainte de a se întoarce la
lucru
5. Evită persoanele imunocompromise, centrele medicale și
alte unități de mare risc timp de cel puțin 10 zile
6. Consultați Ce faceți dacă testul COVID-19 este pozitiv
pentru mai multe informații și pentru a afla cum trebuie să
procedați dacă nu puteți purta mască și atunci când vă aflați
în locuri cu mai multe persoane
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Stă acasă
Se poate întoarce în comunitate
și în majoritatea locurilor de
muncă dacă:
1. Nu a făcut febră în ultimele
24 de ore (fără medicamente)

ȘI

2. Simptomele s-au ameliorat

consultați
arbore

2

1

Pentru a solicita acest document în
alt format, sunați la 1-800-525-0127.
Clienții surzi sau cu deficiențe de auz
trebuie să sune la 711 (Washington
Relay) sau să trimită un e-mail la
civil.rights@doh.wa.gov.

Cunoașteți persoana
care este contact
apropiat1?
NU

ȘI

DA

2

Contact apropiat: o persoană care s-a aflat la mai puțin de 6 picioare (2 metri) față de
o persoană testată pozitiv pentru COVID-19 timp de 15 minute sau mai mult în interval
de 24 de ore în perioada contagioasă. În unele cazuri definiția pentru contact apropiat
poate să difere. Serviciile de sănătate locale stabilesc dacă este vorba de un contact
apropiat în cursul anchetei, însă, dacă este cazul, pot delega această decizie.
Dacă nu puteți purta mască bine fixată: trebuie să intrați în izolare sau în carantină la
domiciliu timp de 10 zile. Urmați instrucțiunile din acest document doar dacă puteți să
purtați mască bine fixată. Pentru informații suplimentare, consultați documentele Ce
faceți dacă testul COVID-19 este pozitiv și Ce trebuie să faceți dacă este posibil să fi
intrat în contact cu o persoană care are COVID-19.

Identificarea și îngrijirea
contacților apropiați

arbore

2

Următoarele recomandări sunt pentru publicul larg, nu pentru unitățile medicale sau școli. Pentru
informații privind grădinițele și școlile, consultați Arborele de decizie în caz de simptome și lista pentru
urmărirea contacților pentru grădinițe și școli.
Dacă cineva este identificat drept contact apropiat al unei persoane cu COVID-19, persoana expusă (contactul apropiat1) are
schema de vaccinare anti-COVID-19 completă3 SAU a fost testată pozitiv și s-a însănătoșit în ultimele 90 de zile? (În cazul
persoanelor care au fost testate pozitiv și s-au însănătoșit în ultimele 90 de zile, folosiți teste antigen în etapele de mai jos.)

DA
NU

Prezintă simptome?

Nu este nevoie de carantină
Persoana trebuie:
1. Să se testeze la cel puțin cinci
zile după o expunere cunoscută
2. Să poarte mască în continuare
în preajma altor persoane timp
de 10 zile după o expunere
cunoscută
3. Să urmărească dacă apar
simptome timp de 10 zile de la
contactul apropiat cu o persoană
infectată

NU

Prezintă simptome?

DA

DA

Izolare și testare pentru
COVID-19

Testul este
NEGATIV pentru
COVID-19

NU

Izolare și testare pentru COVID-19

Testul este POZITIV
pentru COVID-19
SAU nu s-a testat

Testul este NEGATIV pentru
COVID-19
Poate fi nevoie de un test viral de
confirmare4. Trebuie să contacteze
furnizorul de servicii medicale:

Carantină la domiciliu
Stă acasă
Se poate întoarce
în comunitate și în
majoritatea locurilor de
muncă dacă:
1. Nu a făcut febră în
ultimele 24 de ore
(fără medicamente)
ȘI

2. S
 imptomele s-au
ameliorat
ȘI
3. Continuă să poarte
mască în preajma
altor persoane timp
de 10 zile după
contactul apropiat
cu o persoană
infectată

Izolare la domiciliu
Se poate întoarce în comunitate și în majoritatea locurilor de
muncă după 5 zile de la apariția primelor simptome dacă:
1. Nu a făcut febră în ultimele 24 de ore (fără medicamente)

ȘI

2. Simptomele s-au ameliorat
3. Poartă în continuare mască în preajma altor persoane timp
de încă 5 zile2
4. Verifică protocolul companiei înainte de a se întoarce la
lucru
5. Evită persoanele imunocompromise, centrele medicale și
alte unități de mare risc timp de cel puțin 10 zile
6. Consultați Ce faceți dacă testul COVID-19 este pozitiv
pentru mai multe informații și pentru a afla cum trebuie
să procedați dacă nu puteți purta mască și atunci când vă
aflați în locuri cu mai multe persoane

3

Se consideră că o persoană este la zi cu vaccinarea anti-COVID-19 dacă a primit shema principală de vaccinare ȘI dozele suplimentare
sau dozele booster, atunci când a fost eligibilă, în funcție de starea de sănătate și de vârstă.

4

Testul viral de confirmare poate fi un Nucleic Acid Amplification Test (NAAT, Test de amplificare a acizilor nucleici) sau un alt test antigen.

Se poate întoarce în comunitate și în
majoritatea locurilor de muncă după
5 zile de la ultimul contact apropiat
dacă:
1. Testul este negativ, în cazul în care
se poate testa, sau după cinci zile
de la ultimul contact apropiat
2. Poartă în continuare mască în
preajma altor persoane timp de
încă 5 zile2
3. Nu prezintă simptome, dar
urmărește dacă apar simptome
timp de 10 zile de la contactul
apropiat cu o persoană infectată
4. Consultați Ce trebuie să faceți
dacă este posibil să fi intrat în
contact cu o persoană care are
COVID-19 pentru mai multe
informații și pentru a afla cum
trebuie să procedați dacă nu puteți
purta mască și atunci când vă aflați
în locuri cu mai multe persoane

