
Purtarea măștii va fi obligatorie din 24 iulie în 
magazinele și supermarketurile din Anglia.

Purtați mască pentru a vă păstra nasul și gura acoperite 
în permanență în mijloacele de transport în comun, în 
magazine și supermarketuri, exceptând cazul în care 
aveți motive întemeiate să nu o faceți.

O PORT PENTRU 
A TE PROTEJA.
POARTĂ ȘI TU UNA PENTRU 
A MĂ PROTEJA.

TUSE  
PERSISTENTĂ?
FEBRĂ?
MODIFICAREA 
GUSTULUI  
SAU A  
MIROSULUI?

STAȚI ACASĂ.    
EFECTUAȚI UN TEST.
DACĂ STAȚI ACASĂ PUTEȚI SALVA VIEȚI.
Nimeni din gospodăria dvs. nu ar trebui să iasă din casă dacă o persoană 
prezintă aceste simptome. Aflați cum puteți efectua un test și cât timp  
trebuie să vă izolați, accesând: nhs.uk/coronavirus



Dacă dezvoltați simptome - tuse recentă persistentă, 
temperatură ridicată sau pierderea mirosului ori a 
gustului - trebuie să faceți 2 lucruri:

1.  Trebuie să vă autoizolați imediat, timp de 7 zile. Toate 
persoanele din gospodăria dvs. trebuie să se autoizoleze 
timp de 14 zile din momentul în care au debutat 
simptomele dvs.

2.  Trebuie să comandați imediat un test. Puteți comanda 
online un test, accesând nhs.uk/coronavirus sau 
apelând la 119 dacă nu aveți acces la internet.

Serviciul NHS Test and Trace vă va contacta 
pentru a vă comunica rezultatele. 

Dacă rezultatul testului este pozitiv, va trebui să 
informați serviciul cu privire la toți cei apropiați sau 
cu care ați intrat recent în contact.

Atunci când vă contactează serviciul Test and Trace, trebuie să 
oferiți toate detaliile persoanelor cu care ați intrat în contact în 
perioada în care ați observat apariția simptomelor. Acest lucru 
poate opri răspândirea infecției și poate salva vieți.

Vă asigurăm că serviciul nu vă va dezvălui identitatea atunci 
când va lua legătura cu aceste persoane pentru a le sfătui să se 
autoizoleze.

Împreună putem controla răspândirea virusului și 
proteja persoanele și mijloacele de trai. 

Nu ieșiți din casă. Aflați cum puteți efectua un test
accesând nhs.uk/coronavirus sau sunând la 119

OBȚINEȚI CHIAR ASTĂZI UN TEST GRATUIT PRIN NHS PENTRU A AFLA DACĂ AVEȚI CORONAVIRUS

PREZENTAȚI SIMPTOME?  
PROTEJAȚI-VĂ PRIETENII ȘI FAMILIA.

Orice persoană care prezintă simptome de 
coronavirus (COVID-19) poate obține un test 
gratuit pentru a afla dacă are virusul. 


