ANCHETA PENTRU
IDENTIFICAREA
CONTACTELOR
PACIENTULUI

Doar cu ajutorul dumneavoastră, vom putea desfăşura în mod corespunzător ancheta pentru
identificarea contactelor.

1 CUM SE DESFĂŞOARĂ ANCHETA PENTRU IDENTIFICAREA
CONTACTELOR?
−

Sunteţi infectat cu coronavirus?

−

Vă vom apela cu numărul 02 214 19 19.

−

Vă vom întreba cu care persoane aţi fost în contact.

−

Apoi vom apela, sau vom vizita persoanele respective.

−

Le vom instrui, astfel încât acestea să nu infecteze şi alte persoane.

DE CE ESTE IMPORTANTĂ O ASTFEL DE ANCHETĂ PENTRU IDENTIFICAREA
CONTACTELOR?
Prin aceasta anchetă, încercăm să ne asigurăm că boala COVID-19 nu se răspândeşte mai departe. Studiul
ajută la ținerea coronavirusului sub control.

ESTE ANCHETA PENTRU IDENTIFICAREA CONTACTELOR PACIENTULUI, O
METODĂ NOUĂ?

Nu, ancheta pentru identificarea contactelor, nu este o metodă nouă. Agenția pentru Sănătate Publică a
Guvernului Flamand, utilizează de mult această metodă şi pentru alte boli, precum rujeola sau
tuberculoza.

2 DACĂ SUNTEŢI BOLNAV, RĂMÂNEŢI ÎN CASĂ ŞI SUNAŢI
MEDICUL
Suferiți de tuse, durere în piept, pierderea mirosului, a gustului, sau aveţi febră?
Probabil sunteţi infectat cu coronavirus.
1.

Rămâneţi imediat în casă. Izolați-vă și evitați contactul cu alte persoane.
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2. Sunați medicul dumneavoastră de familie, pentru recomandări. Medicul vă va spune dacă este
necesar să fiţi testat pentru depistarea COVID-19, și unde anume.
3. Medicul va avea grijă ca ancheta pentru identificarea contactelor, să fie demarată cât mai rapid.
4. Cu cine ați fost în contact, cu 2 zile înainte de apariţia simptomelor, până la izolarea
dumneavoastră? Notați-le numele, numărul de telefon, adresa, data nașterii și adresa de e-mail.

REZULTATUL TESTULUI COVID-19
Medicul vă va comunica rezultatul testului.
−

Este rezultatul “negativ”, și nu sunteți infectat cu virusul? În acest caz, nu mai trebuie să staţi în
casă.

−

Rezultatul este “negativ”, dar medicul dumneavoastră crede că a existat o problemă cu testul? În
acest caz, trebuie să staţi în casă.

−

Este rezultatul “pozitiv“, și sunteți infectat cu virusul? Rămâneţi în casă pe perioada cât sunteţi
bolnav. Faceți acest lucru cel puțin șapte zile după apariţia simptomelor. Persoanele cu care
locuiţi, trebuie de asemenea să rămână în casă. Acestea prezintă un risc ridicat de a fi infectate.

3 ANCHETA PENTRU IDENTIFICAREA CONTACTELOR
PACIENTULUI: VEŢI FI SUNAT SAU VIZITAT LA DOMICILIU
DE CĂTRE UN ANGAJAT AL STATULUI
Testul este pozitiv, sau medicul dumneavoastră afirmă că aveţi boala COVID-19? Începe ancheta pentru
identificarea contactelor pacientului.
1.

Veţi fi sunat de către un angajat al statului. Sunteţi ocupat în acel moment? Stabiliţi un alt
moment care vă convine mai bine.
2. Acesta vă va pune câteva întrebări:
o Cu cine aţi avut contact?
o Cât timp a durat contactul?
o Cât de aproape a fost contactul?
Astfel, angajatul știe dacă există un risc de infectare pentru persoanele cu care ați avut contact.
Dumneavoastră puteți, de asemenea, să-i puneţi întrebări.

Vă rugăm să daţi răspunsuri cât mai complete. În acest fel, se evită îmbolnăvirea altor persoane.
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CINE VĂ VA SUNA?
−

−

Un angajat al statului:
o

În Flandra, de la Agenția pentru Sănătate Publică a Guvernului Flamand.

o

În regiunea Bruxelles, de la Comisia Comunitară Comună.

o

În Valonia, de la Agenţia pentru o Viaţă de Calitate (AViQ).

Aceşti angajaţi vă vor apela întodeauna cu numărul 02 214 19 19. Vă vor trimite un sms cu
numărul 8811. Atenţie, nu puteţi să sunaţi înapoi.

ESTE DIFICILĂ COMUNICAREA PRIN TELEFON?
Vă este greu să răspundeţi la întrebări prin telefon? În acest caz, va veni cineva la dumneavoastră acasă.

4 CARE SUNT RECOMANDĂRILE PENTRU PERSOANELOR CU
CARE AŢI AVUT CONTACT?
Persoanele care au avut contact cu dumneavoastră vor fi apelate telefonic (sau vizitate la domiciliu).
Vor fi sfătuite în legătură cu ceea ce trebuie să facă ca să nu infecteze şi alte persoane. Nu le vom
comunica numele dumneavoastră.

CINE DINTRE PERSOANELE CU CARE AŢI AVUT CONTACT, PREZINTĂ UN
RISC MAI MARE DE ÎMBOLNĂVIRE?
Aţi avut o perioada mai lungă, și contact apropiat cu cineva? De exemplu, o persoană care locuieşte cu
dumneavoastră, un coleg care stă lângă dumneavoastră la birou, sau un prieten bun de școală? Acestor
persoane le vom da următoarele sfaturi:
−

Rămâneţi acasă timp de 14 zile.

−

Ieșiți afară doar dacă este absolut necesar. De exemplu: pentru a merge la farmacie, medic sau
supermarket. Purtați întotdeauna masca pentru gură şi nas.

−

Puteți ieşi în propria grădină sau pe terasa dumneavoastră.

−

Nu permiteţi altor persoane să intre în locuinţa dumneavoastră.

−

Măsurați-vă temperatura de două ori pe zi.
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pagina 4 van 6 Ancheta pentru identificarea contactelor pacientului: împreună vom încetini răspândirea virusului.

7.05.2020

−

Tuşiţi, aveți febră sau alte simptome? Sunaţi imediat medicul dumneavoastră de familie.

−

Aveți adesea contact la locul de muncă cu persoane vulnerabile, de exemplu cu vârsta de peste
65 de ani, şi sunteți acasă deja de 12 zile? În acest caz veţi fi testat de către medicul
dumneavoastră, chiar și în cazul în care nu ați avut simptome.

CINE DINTRE PERSOANELE CU CARE AŢI AVUT CONTACT PREZINTĂ UN
RISC MAI MIC DE ÎMBOLNĂVIRE?
Contactul cu dumneavoastră nu a fost îndelungat sau apropiat? Atunci acele persoane nu trebuie să
stea în casă.
Trebuie să respecte următoarele reguli:
−

Evitaţi sau limitaţi contactul fizic.

−

Păstrați întotdeauna o distanţă de 1,5 metri faţă de alte persoane, timp de 14 zile.

−

Ieşiţi afară? Purtaţi mereu o mască peste gură şi nas. În acest fel puteţi să mergeţi la muncă sau
la şcoală.

−

Spălați-vă mâinile foarte des și minuţios.

−

Tuşiţi, aveți febră sau alte simptome? Sunaţi imediat medicul de familie.

5 CE SE ÎNTÂMPLĂ CU INFORMAȚIILE PE CARE LE
FURNIZAȚI?
−

Suntem discreți cu informațiile primite de la dumneavoastră, respectând confidențialitatea lor.

−

Folosim aceste informații, numai pentru a sfătui pe cei cu care ați fost în contact, începând cu 2
zile înainte de apariţia simptomelor dumneavoastră, până la izolare.

−

Nu folosim informațiile pentru a verifica dacă respectați măsurile guvernamentale.

−

Veţi rămâne anonim. Persoanelor cu care ați fost în contact, nu li se va face cunoscut numele
dumneavoastră.

−

Numai serviciul care efectuează ancheta pentru identificarea contactelor, va vedea lista de
contacte.
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−

Angajatorul, colegii, familia, poliția sau alte agenții guvernamentale, nu vor vedea niciodată lista
contactelor dumneavoastră.

−

Ați fost într-un loc cu multe persoane, cum ar fi o școală sau un centru rezidențial de îngrijire? În
acest caz vom discuta discret cu medicul despre ce trebuie făcut.

6 ÎNTREBĂRI DESPRE ANCHETA PENTRU IDENTIFICAREA
CONTACTELOR PACIENTULUI?
−

www.info-coronavirus.be

−

www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek

−

0800 14 689
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