
 

Recomandări pentru practicienii care lucrează 
    cu animale de companie în timpul 
       epidemiei de COVID-19 

 

 

 

Permiteți clien- 

ților să vă sune 

 pentru a putea  

decide ce vizite 

 au prioritate. 

Tot personalul  
trebuie să poar-  
te echipament 
 de protecție  
 (conform cu 
recomandări le  
 autori tăț i lor 
sani tare la nivel  
  naţ ional) .  

 Tot personalul  
 să se spele pe  
mâini în mod re- 
gulat și minuțios  
(după fiecare con- 
tact cu animalul de 
companie sau cu  
proprietarul) și să  
 evite atingerea  
ochilor, nasului și  
    a gurii. 

Păstrați distan- 

ța de cel puțin  

2 metri față de  

 alte persoane; 

evitând contac- 

 tul (strângere  
  de mână).

 

 

Faceți programări 

 prin telefon sau 
    on-line.

Informaţi proprie- 
 tarii de animale  
de companie asu- 
pra noilor proto- 
coale, cu ajutorul 
 avertizǎrilor și  
prin canale digi- 
     tale 

Autorizaţi nu- 
mai un singur : 
• adult sănătos , 
  să însoţească 

  animalul de 
   companie, 

• client în sala de 
   așteptare, 
• client în sala de  

   consultaţie.
 

 

 

 Curățați și dezin- 
 fectați cu regulari- 
tate mânerele ușilor, 
ghișeele de recepție 
  și orice zonă pe  
   care oamenii   

      o ating.

   
  Furnizați  
  clienților 
dezinfectanți 
pentru mâini. 

 

Dacă este posibil, 
împărțiţi echipa  
în două grupuri  
fără contact fizic  
  între acestea. 

 

Trimiteți acasă 
tot personalul  
de care nu este 
nevoie și care  
poate lucra de 
   acasă. 
. 

 Eliminați toate 
articolele din sala 
 de așteptare pe  
care le pot atinge 
persoanele (de ex., 
reviste, jucării pen- 
 tru copii, pliante, 
aparat de făcut  
    cafea). 

Fără ore de vizită 
 pentru pacienții 
spitalizați sau alte 
  vizite inutile 
 (reprezentanți 
  farmaceutici, 
    studenți  
   veterinari, ...).

 

 

Preferaţi plata 
prin tehnolo- 
gia fǎrǎ con- 
 tact direct. 

 

 

 
Vă rugăm să rețineți că aceste 
recomandări nu se aplică tot timpul 
tuturor regiunilor, întrucât situația se 
schimbă constant, în funcție de riscul 
epidemiologic din zonă. Vă încurajăm să 
fiți la curent cu recomandările 
guvernului și ale autorității veterinare 
locale. 

 

Aceste precauții sunt recomandate  
pentru a proteja persoanele; 
în prezent nu există dovezi că  
animalele de companie pot fi  
infectate cu noul coronavirus. 
 


