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- Atunci când esti în apropierea pacientului poarta o masca ce acopera nasul si 
gura 

- Evita sa stranuti sau sa tusesti în localurile frecventate de catre subiectii fragili 

- Poarta manusi de unica folosinta chiar si în casa, schimba-le si spala-te des  pe 
mâini

- Atunci când muncesti în casa persoanei care are nevoie de asistenta, poarta 
haine curate, spala-le în fiecare zi si schimba-le daca ai avut contact cu exteriorul

- Nu iesi la cumparaturi, însa roaga un vecin 

- Adu-ti aminte ca tot ce vine din exterior poate fi infectat,  deci înainte de a 
pregati  mâncarea spala-te pe  mâini si nu va schimbati între voi tacâmurile si 
paharele

-  Daca mergi la cumparaturi poarta masca si manusi de unica folosinta , 
cere directiei înainte de a începe sau când ai terminat cumparaturile, sa îti 
dea posibilitatea sa te dezinfectezi cu produse igienizante (caruciorul ar fi 
putut fi infectat de persoane mai putin precaute decât tine)

-  Atnci când te întorci acasa, evita contactul cu alte persoane chiar si cu familiarii 
sau ia masuri de precautie .

- Asigura- te ca ai o igiena personala si tine curate mereu superficiile pe care le 
atingi cu mâinile tale sau pe care le ating altii

- Dai tusesti, esti racit, ai febra sau nu te simti bine chiama medicul tau de familie 
si întrerupe imediat  activitatea de asistenta .

- Daca notezi dificultati de respiratie sau faptul ca persoana "fragila" nu se simte 
bine, anunta medicul de familie ad acesteia  si evita de a avea contacte cu non 
protejate.
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