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este o reacție naturală la infecție și, prin urmare, reprezintă un simptom care poate fi atenuat prin diferite 
măsuri.

Ce puteți face dvs. înșivă?

• Consumați o cantitate suficientă de lichide de aprox. 1.5 - 2 litri /zilnic (de ex. ceai neîndulcit);
• Când febra crește, apar de regulă frisoanele, de aceea este indicat să vă expuneți corpul la căldură, 

să vă mențineți corpul cald;
• Pot ajuta diferite comprese, ca ex. compresele aplicate pe pulpele picioarelor;
• Aveți în vedere o alimentație ușor digerabilă (în special cu conținut scăzut de grăsimi);
• Purtați haine ușoare, de preferință din fibre naturale;
• Dacă transpirați mult, poate fi benefică spălarea corpului;
• Dormiți suficient, pauzele de odihnă sunt importante și în timpul zilei;
• Aerisiți sau asigurați circulația aerului proaspăt în mod regulat.

Evitați infecțiile: spălați-vă mâinile în mod regulat (cel puțin 20 secunde, cu săpun) sau dezinfectați-
le, tușiți/strănutați în cot și nu folosind mâinile, păstrați distanța, purtați masca FFP2 la contactul 
necesar de ordin personal/medical.

Vă simțiți nesigur(ă) sau aveți nevoie de informații medicale pentru dvs., copilul dvs. sau o rudă care 
necesită îngrijire? Apelați  1450, serviciul telefonic de consiliere pentru sănătate.

Când trebuie solicitat sfatul medicului?

În general, este recomandat să țineți legătura cu medicul de familie prin telefon. În orice caz, ar trebui 
să solicitați sfatul medicului dacă:

• Aveți simptome foarte puternice (de ex. febră ridicată sau persistentă, dureri puternice);
• Respirați cu dificultate;
• Aveți dificultăți de respirație chiar și în timpul unui efort ușor sau când vorbiți;
• Simțiți durere sau presiune în zona toracică;
• Suferiți de o boală respiratorie cronică;
• Dvs. (sau copilul dvs.) nu puteți bea sau reține lichide;
• Observați începutul unei tulburări de conștiință (nu puteți rămâne treaz(ă));
• Observați un colorit albăstrui la nivelul buzelor, degetelor de la picioare sau mâini;
•Observați o creștere a circumferinței și/sau dureri la nivelul gambei/piciorului;
sau
• Dacă se aplică în cazul dvs. unul sau mai mulți factori de risc pentru o posibilă evoluție gravă a bolii 

COVID-19.
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Factori de risc:

• Vârsta > 50 ani
• Cancer
• Boli cardiovasculare
• Tensiune arterială ridicată
• Boli vasculare
• Fumatul
• Trisomia 21
• Excesul de greutate cu un indice de masă corporală (IMC) > 

30
• Boli cronice hepatice sau renale
• Accident vascular cerebral sau atac de cord (în ultimii ani)
• Diabet mellitus (zaharat)
• Boli ale sistemului respirator
• Boli neurologice și psihiatrice (de ex. demență)
• Imunosupresie (din cauza bolii sau medicamentelor)
• Sarcina (în special cu factori de risc suplimentari)

Weitere Infos zum Thema Impfen sowie Impfmöglichkeiten in OÖ finden Sie unter:corona.ooe.gv.at
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