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PANDEMIA SARS-COV-2/ COVID 19 

 

 

Programul “VACANȚA MARE” de prevenire a 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2/COVID 19 
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Etapa de transmitere locală-comunitară 

 

Obiectiv de intervenție pentru acestă etapă – LIMITAREA APARIȚIEI DE NOI 

INFECȚII 

 

Cum se face – prin MĂSURI DE “IGIENĂ SOCIALĂ” și anume: 

• Redefinirea grupelor de risc cu potențial de a contacta virusul: 

o Persoanele din grupa de vârstă de peste 65 de ani 

o Persoanele din grupa de vârstă 40-65 de ani 

o Persoanele cu vârstă sub 40 de ani 

o Persoanele cu boli cronice, indiferent de vârstă 

 

• Acțiuni în vederea limitării apariției de noi cazuri pe grupe de 

vârstă: 

o Spațierea orarului de lucru pe grupele de vârstă de mai sus 

o Igienizarea căilor de acces spre și dinspre locul de muncă 

o Igienizarea mijloacelor de transport spre și dinspre locul de 

muncă în timp ce oamenii sunt la lucru  

o Izolarea la domiciliu în restul timpului 
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Măsuri imediate pentru fiecare categorie de vârstă enunțată: 

• Persoanele peste 65 de ani: 

o Izolare la domiciliu pentru următoarele 12 săptămâni – 

indiferent cum se cheamă domiciliu (casă proprie, relocare 

într-o casă liberă sau relocare instituționalizată) 

o Susținerea acestor persoane, respectând cu strictețe 

măsurile de distanțare socială, pe toată această durată. 

Susținerea va fi efectuată fie de rudele directe, indirecte fie 

de autorități și cu ajutorul ONG-urilor 

o Monitorizarea acestor persoane se face de poliția locală, și 

autoritățile locale 

 

• Grupa de vârstă 40-65 de ani: 

o Primăriile plus Poliția locală identifică persoanele cu loc de 

muncă și care nu pot lucra de acasă 

o Pentru aceste persoane trebuie asigurat transportul spre și 

dinspre locul de muncă cu mijloace de transport 

decontaminate la fiecare două ore 

o Primesc automat o adeverință de lucru cu programul de 

lucru inscripționat 

 

 

Elemente de suport 

Harta interactivă, în timp real, a răspândirii virusului pe tot teritoriul României, în scopul: 

• repartizării eficiente a resurselor materiale și umane și respectiv  

• repartizării măsurilor de izolare totală, aplicate pentru ariile afectate clar delimitate. 
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Cum vom proceda? 

• Vom efectua un screening de urgență cu teste rapide în: 

o comunitățile mari (orașele mari unde avem deja pacienți cu transmitere locală) 

o în localitățile unde s-au repatriat concetățenii noștri 

• Epidemiologii vor stabili mărimea grupurilor țintă plecând de la datele primite de la MAI 

• Vom mobiliza rapid grupe de rezidenți însoțiti de un specialist infecționist sau epidemiolog 

• Datele vor fi încărcate direct pe platformă în timp real 

• În 48 de ore vom avea imaginea icebergului de sub apă 

 

 

 

Plecând de aici vom ști la ce să ne așteptăm dpdv al nivelului de cazuri grave și cum să distribuim 

personalul medical, în funcție de zonele maxim afectate. 

Toate laboratoarele în care există echipamente de RT-PCR, personalul aferent, la fel și spitalele 

private, au obligativitatea de a lucra PCR pentru diagnosticarea și monitorizarea SARS-CoV-2 pe 

perioada pandemiei în scop umanitar, în serviciul public, pentru maximizarea capacității de testare, 

asistență medicală și a accesului gratuit al populației la toate resursele medico-sanitare. 

Acțiunea trebuie coordonată de CSAT. 

 

Limitarea circulației populației 

Scopul – scăderea la maxim a riscului de transmitere a virusului către grupele de risc. 

Care sunt grupele de risc la momentul actual? 

Grupele de risc s-au modificat. Acum vorbim de două grupe de risc:  

• Vârsnicii de peste 65 de ani 

• Grupa de vârstă de 40-65 de ani (pattern-ul francez). 
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Ce avem de făcut? 

 

Pentru cei de peste 65 de ani – ținuți SINGURI/CU PERSOANE DE ACEEAȘI VÂRSTĂ, IZOLATE LA 

FEL în aceeași casă – indiferent cum se cheamă conceptul ”casă” – propria locuință, locuință de vară, 

apartament închiriat etc., respectiv dacă nu au unde - instituționalizați prin rechiziționare de hoteluri, 

etc. 

 

Pentru cei din grupa de vârstă 40-65 de ani: 

1. Izolare totală acolo unde este posibil (în cazul activităților de serviciu neesențiale pentru 

funcționarea în caz de pandemie, respectiv acolo unde se poate lucra de acasă). 

 

2. Decalarea programului de lucru astfel: 

 

a. persoanele între 40-65 de ani vor începe primii programul de lucru – de la 7.30 

(pentru că sunt la risc și în acest fel vor fi mai puțin expuși, găsind terenul curat, 

igienizat) 

b. persoanele sub 40 de ani: vor începe programul decalat cu cel putin 2 ore, de la 

9.30. 

 

Între timp: 

• nu se mai circulă pe stradă necontrolat 

• se decontaminează mijloacele de transport în intervalele: 10.30.-14.00, 22.30-7.00 pentru a 

ne asigura că nu vor apărea condiții suplimentare de contaminare – infectare. 

 

Rolul Poliției – evidența populației: 

Mediul rural: 

Primarul plus poliția locală: 

• Informează pe toată lumea cu privire la aceste aspecte – prin metoda door to door 

(adică din casă în casă), cu respectarea precauțiilor și a distanței sociale. Nu se fac 

ședințe la căminul cultural. 

• Poliția locală -  eliberează adeverințele de circulație astfel: 

o Adeverință de mers la muncă – cu orele de circulație dus/întors = individuală 

o Adeverință de mers la farmacie – una pe familie 
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o Adeverința de aprovizionare – una pe familie 

• Primarul și poliția locală identifică familiile pluristratificate: copii + adulți tineri + 

vârstnici, în scopul izolării persoanelor din grupele de risc 

• Relocarea vârstnicilor – cu ajutorul autorităților locale 

 

Medicul din localitate 

Face screeningul în conformitate cu chestionarul pus la dispoziție de DSP. 
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Pași de efectuat 

1. Constituirea GUVERNULUI Anti-Pandemie 

2. Guv anti-Pandemie va fi format din câte un membru cu funcții de conducere – specialist – 

din fiecare minister actual 

3. Toate deciziile pe minister se iau si se execută în aceiași zi 

Atribuțiile fiecărui minister: 

• Identifică ariile de muncă esențiale vieții de zi cu zi 

• Precizează numărul de oameni implicați în aceste activități și locația lor 

• Împarte aceste persoane pe griupe de vârstă: 

o Sub 40 de ani 

o 40-65 de ani 

o Peste 65 de ani 

• Preia comanda serviciilor cheie: 

o Energie electrică 

o Apă 

o Canal 

o Salubrizare 

o Aprovizionare cu alimente și materiale de igienă personală 

o Etc – servicii esențiale 

 

Ce are tara de făcut? 

Toți cetățenii fără locuri de muncă active trebuie să stea acasa 8-10 săptămâni 

Ceilalți merg la muncă cu un program modificat ca mai sus pe grupe de vârstă. 

Toți ceilalți cetățeni – fac curat în case. 

Guvernul va sigura tot – după principiul ”Fiecăruia după nevoi”. 

Atfel spus: 

Costurile cu: 

• Energia electrică 

• Apă 

• Canal 

• Salubrizare 

• Aprovizionare cu alimente, medicamente, elemente sanitație personală 
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Vor fi asigurate de Guvern prin lanțurile de Malluri etc. Astfel: 

• Primaria în colaborare cu factorii locali și Președinții de asociații de locatari identifică 

persoanele de evaluat și asistat 

• ONG-urile se înrolează în acțiunile locale preluând sarcinile de HOME DELIVERY 

• Marcket-urile vor pune la dispoziție produsele alimentare de bază sub forma de pachete tip, 

pachete calculate de specialiști. Toate mărfurile din depozite – se rechiziționează și se 

transformă în pachete de suport. 

• Guvernul va acoperi la final costurile aferente numărului de pachete livrate –  confirmate de 

autoritățile locale – indiferent cum le cheamă 

Cei cu slujbe active vor merge la serviciu – stratificat – vezi mai sus, în funcție de grupa de vârstă. Ar 

fi de preferat ca fiecare om al muncii să fie preluat din stații distanțate și să se respecte distanța de 2 

rânduri libere.  

Cine are mașină personală folosește mașina personală. Carburantul va fi asigurat de Guvern pe 

bonuri de carburant.  

În mijloacele de transport în comun Barele de susține, scaunele,  vor fi decontaminate permanent 

24/24 ore de către echipe specializate care râmîn în mijlocul de transport pe perioada turei 

Ca atare 

Se impune formare unui Guvern anti-Pandemic sau a unui Minister intersectorial Pandemic care va 

elabora și pune în funcție acțiunile specifice. 

TVA-ul va fi orpit 

Taxele vor fi suspendate pentru toată lumea  

Industria alimentară va funcționa non-stop 

Regiile Apă/Canal, Electrica, Salubrizare, etc vor funcționa non-Stop 

Toate costurile vor fi decontate de Stat NU de cetățeni. Aici intervine Fondul de Rezervă al Țării. 

 

Între timp pe străzi se fac testări random. 

Când nu vor mai fi identificați infectați timp de 7 zile – STOP PROGRAM și se reiau activitățile de 

unde au fost lăsate. 

Aceste 3-4 luni vor trebui considerate ca și cum nu au existat vreodată. 
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OAMENII NU TREBUIE LĂSAȚI SĂ SE ÎMBOLNĂVEASCĂ 

 

DUPĂ CE S-AU ÎMBOLNĂVIT NU MAI E NIMIC DE FĂCUT – TOTUL TRECE PE 

SISTEMUL DE SĂNĂTATE 

 

 

 

 

 


