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Informa ii utile pentru a v  proteja 
i pentru a împiedica r spândirea 
rusului

GRIPA A H1N1
Preven ia este în mâinile talePreven ia este în mâinile tale

Prin grija: Catedrei de politici pentru s n tate (Marta Fin, Pierluigi Macini, Alba Carola Finarelli, Claudio Po)
Imprimare: Betagraf, Funo (Bo) - Grafi c : Tracce, Modena

Pentru informa ii în ceea ce prive te gripa A H1N1, 
comportamentele de adoptat în caz de îmboln vire i pentru 

prevenirea r spândirii virusului sau 
cu privire la vaccin rile gratuite 

(împotriva gripei A H1N1 i împotriva gripei de sezon):

SUS INE PREVEN IA!SUS INE PREVEN IA!
Invit  pe cei apropia i i prietenii s  urmeze 
aceste comportamente simple.
Dac  ai copii, fii întotdeauna un bun exemplu. 
Înva -i s  numere pân  la 20 cand se spal  
pe mâini i arat -le cum s - i acopere gura 
i nasul în caz de tuse sau str nut.
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Num rul verde gratuit
al Serviciului sanitar al regiunii

Emilia-Romagna

în fi ecare zi lucr toare între 8.30 i 17.30
sâmb ta între 8.30 i 13.30

Dac  este nevoie, operatorii v  pot pune î n 
contact cu Departamentul de s n tate public  al 
Direc iei Sanitare USL de care apar ine i.

Site-ul internet al 
Serviciului Sanitar al regiunii 

Emilia-Romagna

www.saluter.it

Num rVerde



CE ESTE GRIPA A H1N1?CE ESTE GRIPA A H1N1?
Este o infec ie viral  acut  a aparatului respirator. Este cauzat  de un nou
virus gripal A H1N1 care a demonstrat o capacitate de a se r spândi foarte
rapid în toat  lumea. Este caracterizat  de manifest ri clinice u oare. Ca i
gripa de sezon, poate cauza complica ii i o înr ut ire a patologiilor cronice
preexistente.

CUM SE TRANSMITE?CUM SE TRANSMITE?
Ca i gripa de sezon, transmiterea de la o persoan  la alta se poate realiza
pe cale aerian  prin pic turile de saliv  provocate de str nut sau accesele
de tuse ale persoanelor infectate, prin contact cu material infectat (de
exemplu serve ele din hârtie folosite), prin atingerea cu mâna a suprafe elor
contaminate cu secre ii respiratorii i prin contact direct cu persoanele
bolnave (s rut, îmbr i are ...) .

SP LA I-V  PE MÂINI
Cu grij  i de mai multe ori pe zi, întotdeauna cu ap  i s pun.C
n special dup  ce a i tu it, str nutat, sufl at nasul.În

Care sunt simptomele
Simptomele gripei sunt febra brusc , de obicei peste 38 de grade, i 
manifest ri respiratorii (tuse, durere de gât, r ceal ) asociate cu cel 
pu in unul din simptomele urm toare: frisoane, dureri musculare, dureri 
articulare i, mai ales în cazul copiilor, dureri de burt , diaree i vom .

Indica ii de urmat în cazul acestor simptome
R MÂNE I ÎN CAS  
Gripa A H1N1 se manifest  în marea majoritatea cazurilor prin 
simptome de slab  intensitate. Se recomand  s  r mâne i în cas , 
odihn , limitarea contactelor cu alte persone pentru a evita r spândirea 
bolii. Dac  se impune contactul, purta i masca igienic . Chiar i accesul 
în structurile sanitare (camera de urgen , cabinete medicale), dac  nu 
este indispensabil, poate favoriza r spândirea bolii.

CONSULTA I PEDIATRUL SAU MEDICUL DE FAMILIE
Dac  simptomele de grip  persist  timp de câteva zile i mai ales 
dac  febra r mâne ridicat  sau dac  apar simptome respiratorii mai 
importante, se recomand  contactarea telefonic  a medicului de familie.
În cazul copiilor mai mici sau a persoanelor cu patologii grave preexistente 
infec iei gripale este necesar  consultarea imediat  a medicului pediatru i 
a medicului de familie. Serviciul sanitar regional, în perioada de vârf a gripei 
(perioada în care gripa atinge punctul maxim ca r spândire), a prev zut 
suplimentarea serviciilor de gard  medical  astfel încât s  permit  medicilor 
i pediatrilor s  r spund  mai u or necesit ilor persoanelor pe care le 
asist .

VACCINAREA ÎMPOTRIVA GRIPEI A H1N1 VACCINAREA ÎMPOTRIVA GRIPEI A H1N1 
O m sur  fundamental  pentru protejarea împotriva gripei i pentru 
împiedicarea r spândirii virusului este vaccinarea. De aceea, în acest an, 
la obi nuita vaccinare împotriva gripei de sezon se adaug  vaccinarea 
împotriva gripei cauzate de virusul A H1N1. Pentru a afl a care sunt 
grupele de persoane pentru care sunt propuse vaccin ri gratuite 
(împotriva gripei de sezon i împotriva gripei A H1N1) i care sunt 
modalit ile de administrare a vaccinurilor, telefona i la num rul verde 
gratuit al Serviciului sanitar regional 800 0 33 033 (deschis în fi ecare 
zi lucr toare între 8.30 i 17.30 i sâmb ta între 8.30 i 13.30).

Cum proced m pentru a ne proteja pe noi i pe cei din jur
Este posibil  diminuarea riscului de infectare adoptând o serie de
comportamente simple.

GRIPA A H1N1
Preven ia estePreven ia este
în mâinile taleîn mâinile tale

CÂND TU I I SAU STR NUTA I, FOLOSI I UN ERVE EL CÂND TU I I SAU STR NUTA I, FOLOSI I UN ERVE EL 
DE HÂRTIEDE HÂRTIE
Când tu i i sau str nuta i, ine i erve elul de hârtie în fa aC
nasului i a gurii.n

ARUNCA I ERVE ELUL DE HÂRTIEARUNCA I ERVE ELUL DE HÂRTIE
Dup  utilizare arunca i întotdeauna serve elul de hârtie înD
co ul d e gunoi i sp la i cu grij  mâinile cu ap  i s pun.c

PROCURA I-V  O MIC  REZERV  DE M TI IGIENICE
Trebuie folosite în caz de îmboln vire sau la îngrijirea uneiT
persoane bolnave. M tile igienice sunt disponibile în comer .p

P STRA I SUPRAFE ELE CURATE
Mânerele, întrerup toarele, telefoanele, tastaturile, mesele i alteM
suprafe e comune pot fi  contaminate cu diferite tipuri de bacteriis
i viru i. Cur a i i dezinfecta i frecvent aceste suprafe e.


