
Comportamente privind sănătatea Comportamente privind sănătatea 
în perioada pandemiei COVID19  în perioada pandemiei COVID19  p pp p

PentruPentru oo bunăbună sănătatesănătate emoționalăemoțională prevenițipreveniți stresul!stresul!
ReducețiReduceți timpultimpul alocatalocat știrilorștirilor despredespre pandemie!pandemie!
FacețiFaceți altealte activitățiactivități carecare văvă plac!plac!FacețiFaceți altealte activitățiactivități carecare văvă plac!plac!

PentruPentru oo bunăbună sănătatesănătate fizică,fizică, efectuațiefectuați zilnic,zilnic, ÎNÎN CASĂCASĂ,, celcel puținpuțin
3030 minuteminute dede activitateactivitate fizicăfizică pentrupentru adulțiadulți șiși celcel puținpuțin oo orăoră pentrupentru
copii!copii! UrcatulUrcatul șiși coborâtulcoborâtul scărilor,scărilor, dansul,dansul, exercițiileexercițiile fizice,fizice, văvă
menținmențin sănătateasănătatea întreguluiîntregului organism!organism!

ConsumațiConsumați zilniczilnic alimentealimente proaspeteproaspete,, variate,variate, dede sezon,sezon, dindințț p pp p ,, ,, ,,
producțiaproducția locală,locală, pentrupentru aa văvă asiguraasigura aportulaportul dede nutrienținutrienți dede carecare areare
nevoienevoie organismulorganismul dvsdvs..!!

Consumul de alcool frecvent sau excesivConsumul de alcool frecvent sau excesiv NUNUConsumul de alcool frecvent sau excesiv Consumul de alcool frecvent sau excesiv NUNU
vă protejează împotriva infecției COVIDvă protejează împotriva infecției COVID--19! 19! 

Acesta este periculos pentru sănătatea dvs. și cei din jur!Acesta este periculos pentru sănătatea dvs. și cei din jur!

FumatulFumatul NUNU văvă protejeazăprotejează împotrivaîmpotriva infecțieiinfecției COVIDCOVID 1919!!FumatulFumatul NUNU văvă protejeazăprotejează împotrivaîmpotriva infecțieiinfecției COVIDCOVID--1919!!
FumatulFumatul văvă creștecrește risculriscul dede aa faceface oo formăformă gravăgravă aa
infecțieiinfecției COVIDCOVID--1919..



Recomandări privind igienaRecomandări privind igiena
în perioada pandemiei COVID19   în perioada pandemiei COVID19   p pp p

RespectațiRespectați regulileregulile generalegenerale dede igienăigienă cândcând pregătipregătițiți alimentelealimentele
pentrupentru consumconsum sisi asiguraasigurațiți igienaigiena adecvatăadecvată aa echipamentelorechipamentelor,,
suprafesuprafețțelorelor dede lucrulucru șiși ustensilelorustensilelor dede bucătăriebucătăriesuprafesuprafețțelorelor dede lucrulucru șiși ustensilelorustensilelor dede bucătăriebucătărie..

FolosFolosiți  iți  doardoar dvs.dvs. produseleprodusele personale de personale de igienăigienă, , precumprecum prosoapeprosoape
sausau lenjeriilenjerii obiecteobiectelele cucu care mcare mâncațiâncațisausau lenjeriilenjerii,  ,  obiecteobiectelele cucu care mcare mâncațiâncați..

NuNu folosifolosițiți îînn interiorulinteriorul locuinlocuințțeiei încălîncălțțăminteaămintea șiși îmbrăcăminteaîmbrăcămintea cucu
carecare aațții circulatcirculat înîn afaraafara caseicasei..țț

La La intrareaintrarea înîn locuinlocuință, ță, spălaspălațiți--văvă pepe mâinimâini cucu apăapă și și săpunsăpun. . 

AerisAerisițiiți--văvă frecventfrecvent încăperileîncăperile înîn carecare lucrlucrațații șiși locuinlocuințața..

MMenențțineinețiți distandistanțțaa socialsocialăă (minimum 1 m) (minimum 1 m) fafațăță de persoanele de persoanele din jurdin jur..


