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Informaţii actualizate COVID-19
Dacă sunteți în străinătate și doriți să aflați informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID-19 (Coronavirus),
puteți apela numărul de telefon:

+4021.320.20.20
din orice rețea, cu tarif normal, 24 de ore din 24.
Linia telefonică este destinată strict informării cetățenilor și nu este un număr de urgență!

Materiale video

Coronavirus - 10 r…
r…

Informații general…
general…

Informații actualizate cu privire la numărul de cazuri la nivel global și principalele state europene AICI
Data: 10.03.2020

Alerte de călătorie
În contextul răspândirii infecției cu COVID-19, recomandăm cetățenilor români să verifice informațiile
disponibile AICI anterior deplasărilor în străinătate.
Menționăm că au fost actualizate condițiile / avertismentele / alertele de călătorie pentru următoarele state: Republica
Populară Chineză, Republica Coreea, Federaţia Rusă, Japonia, Madagascar, Singapore, Vietnam, Regatul
Thailandei, Iran, Israel, Regatul Hașemit al Iordaniei, Serbia, Turkmenistan.

Informații actualizate cu privire la localitățile/regiunile pentru care se instituie măsura carantinei
instituționalizate sau autoizolării
Data: 2.03.2020
În urma ședinței Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, desfășurată azi, 2 martie, la sediul Ministerului
Afacerilor Interne, s-a luat decizia ca regiunea Emilia-Romagna, din Italia, Coreea de Sud și Iran să fie introduse în lista
zonelor pentru care se instituie măsura auto-izolării la domiciliu, pentru o perioadă de 14 zile, față de cetățenii care revin
în România din aceste regiuni.
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Astfel, cetățenii care sosesc din alte provincii sau orașe din China continentală, alte localități din regiunea
Lombardia și regiunea Veneto sau din regiunea Emilia-Romagna din Italia, precum și din alte zone și localități
din Coreea de Sud și din Iran decât cele menționate expres pentru instituirea măsurii de carantină
instituționalizată, intră în auto-izolare la domiciliu, timp de 14 zile, imediat după revenirea în România.
Cetățenii care vin în România și intră în carantină instituționalizată, timp de 14 zile, imediat după revenirea în
țară sunt cei care au călătorit în următoarele zone: China continentală (Provincia Hubei, inclusiv orașul Wuhan,
orașele Wenzhou, Hangzhou, Ningbo,Taizhou din Provincia Zhejiang), regiunea Lombardia (orașele Codogno,
Castiglione d'Adda, Casarpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini,
Castelgerundo, San Fiorano) și regiunea Veneto (localitatea Vo Euganeo) din Italia, respectiv Coreea de Sud
(regiunea Cheongdo, orașul Daegu), în România.
Zonele în funcție de care se instituie auto-izolarea la domiciliu sau carantina instituționalizată pot fi consultate accesând
următorul link: https://www.cnscbt.ro/index.php/1440-lista-zonelor-cu-transmitere-comunitara-extinsa-si-a-altor-zoneafectate-de-covid-19-actualizare-28-02-202/file.
În contextul aplicării măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul coronavirus, autoritățile
naționale cu responsabilități în gestionarea acestui tip de eveniment monitorizează permanent situația la nivel național și
internațional.

Recomandări privind călătoriile în străinătate în contextul răspândirii infecției cu COVID-19
(coronavirus)
Atenţionare de călătorie
Data: 28.02.2020
În contextul răspândirii infecției cu COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care se află
sau intenționează să călătorească în străinătate să se informeze din timp cu privire la măsurile dispuse de autoritățile din
țara de destinație/tranzit în contextul demersurilor de gestionare și limitare a răspândirii infecției cu COVID-19.
Ministerul Afacerilor Externe precizează că mai multe state au decretat măsuri cu caracter excepțional, precum
interzicerea accesului în zonele afectate, închiderea unor puncte de trecere a frontierei sau instituirea unor perioade
obligatorii de carantină / izolare la domiciliu pentru cei care au călătorit recent într-o țară sau regiune unde se
înregistrează o largă răspândire a virusului.
Astfel, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români consultarea cu regularitate a informațiilor disponibile
pe pagina de internet a MAE în cadrul secțiunilor Alerte de călătorie (http://www.mae.ro/travel-alerts), Informații
actualizate - COVID-19 (http://www.mae.ro/node/51759) care sunt actualizate constant, în funcție de evoluții.
Date actualizate cu privire la statele afectate de infecția cu COVID-19 (cazuri înregistrate, număr decese, zone afectate)
sunt disponibile pe pagina de internet a Centrului European pentru Controlul și Prevenirea Bolilor:
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases.
Cetățenii români pot solicita asistență consulară misiunii diplomatice a României din statul de destinație, iar în cazul în
care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, pot apela telefonul de permanență al acesteia.
Lista misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale României în străinătate este disponibilă aici http://www.mae.ro/romanian-missions.

Republica Italiană – Măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (coronavirus)
Atenţionare de călătorie
Data: 24.02.2020
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în
Republica Italiană că Guvernul italian a decretat starea de urgență în urma riscului sanitar produs de apariția unor noi
cazuri de infecție cu COVID-19 (coronavirus) concentrate îndeosebi în regiunile Lombardia și Veneto. Măsurile
suplimentare luate de autoritățile italiene în vederea restrângerii focarelor și prevenirii răspândirii virusului includ
interdicția de a părăsi sau de a intra în zonele în care s-au înregistrat majoritatea cazurilor, închiderea localurilor publice,
anularea activităților sportive sau recreative, suspendarea cursurilor școlare și emiterea de alerte pentru urgență sanitară
care sfătuiesc cetățenii să rămână în case în regiunile în care s-au înregistrat aceste cazuri.
Cetățenii cu simptome care pot indica infectarea cu coronavirus sunt rugați să NU se prezinte pe cont propriu la unitățile
spitalicești, ci să apeleze numerele verzi regionale puse la dispoziție de către autorități astfel: pentru Lombardia la
800.89.45.45, iar pentru Veneto la 800.46.23.40. De asemenea, cetățenii pot apela non-stop numărul verde 1500, la care
se furnizează informații în limbile italiană și engleză. Aceste numere trebuie apelate doar în caz de necesitate.

Linkuri şi contacte utile
Pentru informații actualizate, se recomandă consultarea site-urilor Ministerului italian al
Sănătății http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp?
fbclid=IwAR0CpTvMj8nrr2wJa_Mf_OSdjzO-2GOaABm2uzGVv-Aui-qBQtewEfWPkXQ, al Serviciului de Protecție Civilă
- http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus și al autorităților regionale
competente din regiunile în care s-au înregistrat cazuri cu persoane infectate cu noul COVID-19: Lombardia, Veneto,
Piemonte, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Lazio. Totodată, se recomandă respectarea cu strictețe a indicațiilor
furnizate de autoritățile italiene competente.
Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Roma:
+390683523358; +390683523356; +390683523352; +390683523344, apelurile fiind redirecționate către Centrul de
www.mae.ro/print/51759
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Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de
permanență.
De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la
dispoziție și numărul de telefon de permanență al misiunii diplomatice a României în Italia: +393451473935, respectiv al
oficiilor consulare Trieste: +39 340 8821688; Milano: +39 366108 1444; Torino: +39 338 756 8134; Bologna: +39 349
1178220; Bari: +39 334 604 2299; Catania: +39 320 965 3137.
Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet http://roma.mae.ro, www.mae.ro, pagina de
Facebook a Ambasadei României în
Italia https://www.facebook.com/roma.mae.romania, http://www.cnscbt.ro/index.php/sfaturi-pentru-calatori şi reaminteşte
faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă”
(http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Recomandări ale Ministerului Sănătăţii din România
Recomandări ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (pagină în limba engleză)
Informații actualizate cu privire la cazurile confirmate cu infecție COVID-19 la nivel global se regăsesc aici
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
Întrebări frecvente - 01.03.2020

Măsuri ale autorităților italiene :
În data de 23.02.2020, autoritățile locale au luat o serie de măsuri de natură a preveni răspândirea virusului în regiunile
care concentrează marea majoritate a cazurilor (zona Lombardia și Veneto).
Măsurile includ:
formarea unui cordon sanitar în jurul regiunilor afectate, prin interzicerea ieșirilor și intrărilor cetățenilor în regiunile
Lombardia și Veneto, care reprezintă focarul italian al epidemiei;
suspendarea serviciilor de educație pentru copii și școli și stoparea excursiilor educaționale în cele două regiuni;
suspendarea activităților serviciilor publice, fără a suspenda furnizarea de servicii esențiale și de utilitate publică;
suspendarea anumitor tipuri de activități comerciale, cu excepția celor care oferă servicii esențiale;
limitarea accesului sau suspendarea serviciilor de transport public de mărfuri și pasageri, cu excepții în cazuri
specifice;
amânarea manifestărilor sportive din cele două regiuni (inclusiv a partidelor de fotbal din Serie A).

Informări de presă
– Precizări de presă – 11.03.2020
– Buletin informativ – Grupul de Comunicare Strategică – 10 martie, ora 10.00
– Buletin informativ – Grupul de Comunicare Strategică – 9 martie, ora 10.00
– Buletin informativ – Grupul de Comunicare Strategică – 6 martie, ora 11.00
– Buletin informativ – Grupul de Comunicare Strategică – 5 martie, ora 10.00
– Comunicat de presă – 03.03.2020
– Buletin informativ – Grupul de Comunicare Strategică – 2 martie, ora 16.00
– Buletin informativ – Grupul de Comunicare Strategică – 28 februarie, ora 10.00
– Buletin informativ – Grupul de Comunicare Strategică – 27 februarie, ora 16.00
– Buletin informativ – Grupul de Comunicare Strategică – 27 februarie, ora 10.00
– Informare de presă a Grupului de Comunicare Strategică – 26 februarie, ora 16.00
– Buletin informativ – Grupul de Comunicare Strategică – 26 februarie, ora 12.00
– Precizări de presă COVID-19 - Italia – 25.02.2020
– Precizări de presă COVID-19 - Italia – 25.02.2020
– Precizări de presă COVID-19 - Italia – 25.02.2020
– Precizări de presă COVID-19 – Italia – 23.02.2020
– Precizări de presă COVID-19 – Italia – 22.02.2020
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