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Tinand cont de evolutia epidemiologica la nivelul judetului, facem un apel atat la 

populatia orasului Gura Humorului, cat si zonele limitrofe: 

- adresati-va spitalului nostru doar pentru situatii de urgenta 

- daca nu este o urgenta, nu veniti in structura de urgenta Camera de Garda, adresati-va 

medicului de familie! 

- daca nu este necesar, nu veniti insotiti la spital! 

- limitati pe cat posibil deplasarile 

- evitati aglomeratiile 

- păstrați o distanță de cel puțin 1,5 metri (cât 3 pași) față de alte persoane! 

- spălați-vă frecvent pe mâini timp de 20-30 de secunde (cât durează să cântăm prima strofă 

din "Deșteaptă-te Române!"). 

- nu vă atingeți fața, ochii, nasul sau gura fără a fi riguros spălat pe mâini! 

- dezinfectați suprafețele cu care intrați în contact în mod frecvent! 

- daca veniti din zonele de risc (rosii sau galbene), daca prezentati febra, tuse, alterarea starii 

generale de sanatate, raportati aceste simptome la punctele de triaj! 

- in caz că manifestați simptome specifice, izolați-vă și apelați medicul de familie sau 

Direcția de Sănătate Publică! 

- Apelați 112 doar în caz de urgență! 

- in situatia in care persoanele izolate la domiciliu, in timpul celor 14 zile dezvolta o 

simptomatologie specifica infectiei cu coronavirus (febra, tuse, dificultati in respitratie), nu 

vor parasi domiciliul si vor suna la 112. 

- In aceasta perioada accesul vizitatorilor în spital este INTERZISA! 

Respectati cu strictete regulile de preventie!!!  Respectați recomandările medicale 

pentru a vă îngriji de sănătatea dumneavoastră și a celor dragi! 

Va rugam sa fiti responsabili si sinceri in relatia cu personalul medical!! Doar un 

personal medical sanatos ne poate ajuta sa trecem cu bine peste aceasta perioada. 

Va dorim multa sanatate si va multumim pentru intelegere!!! 

Pentru orice informatii –  

de Luni pana Vineri – 8-16 Tel. 0230-235078 sau 0766-090966 
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