
Ce este un virus?
Coronavirus este numele unei familii mari de viruși, în 
principal responsabili de boli respiratorii. Se numesc 
coronaviruși pentru că suprafața lor este plina de vârfuri 
(care înțeapă) și care le dau forma unei coroane.

Sunt două mari tipuri de coronaviruși: 

CORONAVIRUS

De ce ne imbolnăvim?
În orice caz,  există situații în care un coronavirus 
non-uman pote să infecteze oameni. Așa s-a 
întâmplat cu SARS-CoV-2, care a dat boala COVID-19.

Coronaviruși umani, 
responsabili de guturai și 
care se transmit de la om la 
om.

Coronaviruși non-umani , care 
infectează animalul.

 
Trimiteți-mi un desen sau un scurt mesaj pentru școala 
mea DYNA-ȘCOALĂ DE SĂNATATE PUBLICĂ.

Source : Hôpital Universitaire des enfants Reine Fabiola : http://covidforkids.info/#/Tr
ad
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Îmi spăl mâinile!
Igiena mâinilor permite de a nu lăsa virusul să intre in 
organismul tău. Când trebuie să-mi spăl mâinile? 

La intrare în școală.
La intrare în clasa ta (după recreație).

După ce ai fost la toaletă.
După ce ai tușit/ strănutat
După utilizarea unui dozator.

Înainte de a pleca de la școală. 
Înainte/după ce mănânci.

Înainte/după cursul de gimnastică (educație fizică).

CUM NE PROTEJĂM?

1 2 3 4 5

Spălarea mâinilor cu apă și săpun trebuie să dureze de la 40 
la 60 de secunde pentru a atinge durata adecvată.

Utilizați un gel hidro-alcoolic dacă nu aveți altă posibilitate.

Sfatul lui Dyna

Ti se pare lung ? Este tocmai cât ai cânta de 2 ori  
« La Multi Ani » 



Care sunt alte măsuri de igienă?
Evită de a pune mâinile în contact  
cu gura, nasul și ochii tăi.

Strănută/tușește în pliul cotului sau într-o batistă  
(apoi o arunci și-ți speli direct mâinile).

Evită contactele cu o persoană bolnavă.

Aerisește bine camerele.

Care sunt riscurile de contaminare la școală?

S-ar părea că copii mici capătă mai rar coronavirus 
decât adulții și îl transmit mai puțin.

Pentru a ne asigura, am realizat un studiu în care 
avem nevoie de voi.

Ești de acord să ne ajuți ?

Sources : ONE-Mesures d’hygiène au sein des établissements scolaires dans le contexte de 
Covid-19 (05/06/20) https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/Mesures-hy-
giene-ecoles-actualisation-juin.pdf

COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission, 6 August 2020. 
Stockholm: ECDC; 2020. 



Noi am realizat acest studiu pentru a înțelege 
mai bine cum COVID-19 se transmite între copii în 
școlile primare.

Vrem să înțelegem rolul copiilor mici în propagarea acestui 
virus, adică cum virusul trece de la o persoana la alta.

Pentru a răspunde la întrebarea noastră, am selecționat 8 școli 
diferite din  Federația Walonă-Bruxelles.

Analizând saliva tuturor persoanelor din școlile selecționate, vom 
vedea dacă virusul este prezent și dacă el se transmite între copii 
sau între profesori și copii.

Noi ne gândim că copii transmit mai puțin virusul.

Cum se procedează? 

STUDIUL NOSTRU DYNATRACS

Recoltează  
puțină salivă

cu o mică cană, o dată 
pe săptămână timp de 
6 săptămâni.

Completează un 
chestionar

o dată pe săptămână 
timp de 6 săptămâni 
asupra stilului de 
viață și eventualele 
contacte cu boala  
COVID-19.

Recoltează câteva 
picături de sânge

În timpul primei zile 
de participare, noi 
vom colecta câteva 
picături de sânge de la 
vârful degetului tău, 
pentru a știi dacă te-
ai întâlnit cu virusul 
SARS-CoV-2 înainte de 
studiu.
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IȚI MULȚUMESC PENTRU PARTICIPARE !

www.sesa.ucl.ac.be/DYNAtracs - Infos.dynatracs@uclouvain.be

Avec le soutien de   


