
Catre: Grupul companiilor solidare in obligativitatea purtarii mastilor de protectie 

„Masca mea te protejează pe tine şi masca ta mă protejează pe mine” este titlul celei 

mai recente campanii de limitare a raspandirii infectiei cu noul tip de coronavirus, 

sustinuta de guvernul din Cehia. 

La nivelul UE, mai multe state au impus masuri privind obligativitatea purtarii mastii de 

protectie: Cehia, Slovacia, Bosnia-Herţegovina, Austria si cel mai recent Bulgaria, si 

asta pentru ca de nenumarate ori, mastile si-au dovedit utilitatea în prevenirea infectiilor.  

In Romania, medicul specialist Virgil Musta de la spitalul Victor Babeș din Timișoara 

avertiza că noul coronavirus poate fi luat chiar și din praful din atmosferă si tocmai de 

aceea, sfatul lui este să purtăm mască de fiecare dată când ieșim din casă. 

Alaturi de ei,  

MEDICI DE RENUME SI DIRECTORI DE SPITALE DIN ROMANIA  

SUSTIN PURTAREA MASTII  

pentru prevenirea raspandirii infectiei cu coronavirus si fac un apel la solidaritate privind 

aplicarea celei mai bune metode de preventie, aceea de a ne mentine sanatosi, pe noi si 

pe cei din jurul nostru! 

Purtarea mastii, alaturi de testarea la scara larga, anchetele epidemiologice si aplicarea 

cu strictete a carantinei este una dintre măsurile de bază care au ajutat tari precum 

Coreea de Sud, Taiwan, Hong Kong şi Mongolia precum si toate ţările aflate în jurul 

Chinei, să ţină epidemia sub control.  

Jeremy Howard cercetător în ştiinţa datelor de la Universitatea din San Francisco din 

Statele Unite sustine ca purtarea măştii de către toată lumea poate reduce rata de 

infectare cu peste 50%. 

Cum ajuta masca sa limiteze raspandirea virusului? Din informatiile publicate pana in 

prezent, 1 din 4 cazuri de infectare cu noul coronavirus pot sa nu prezinte simptome 

(conform Centrului pentru Controlul și Prevenția bolilor din Statele Unite (CDC). De 

asemenea guvernul chinez a afirmat ca în cazul a până la 30% dintre persoanele 

infectate şi contagioase nu apar simptome sau simptomele apar mai târziu. 

Astfel, in perioada pana la diagnosticare si apoi izolare / carantinare, perioada cu cel mai 

ridicat grad de contagiozitate, fiecare dintre noi poate răspândi virusul fără să îşi dea 

seama că e măcar infectat. 



Cum ar fi sa stii ca din cauza ta s-au imbolnavit sau chiar au murit alte persoane?  

DAR, cum te-ai simti daca ai stii ca datorita masurilor pe care le-ai aplicat, ai salvat 

vietile angajatilor, ale clientilor, partenerilor tai si ale familiilor lor?  

DAR cum te-ai simti ca ai fost in a doua linie, cea care a sustinut eroii din prima 

linie si eforturile supraomenesti ale acestora (medici, farmacisti, asistente, 

infirmiere, ambulantieri, politie, jandarmerie, pompieri, armata si nu numai)? 

Impreuna putem compensa cresterea exponentiala a infectarii cu scaderea exponentiala 

prin preventie.  

Astazi invitam companiile din Romania la o actiune de solidaritate impotriva COVID-19 - 

sa permitem accesul angajatilor si clientilor in magazinele noastre doar daca poarta 

masca de protectie sau au gura si nasul acoperite.  

Va propunem sa lasam deoparte lupta comerciala si sa construim impreuna cea mai mare 

bariera de masti de protectie purtate in acelasi timp in magazinele noastre. 

Noi, companiile din Grupul Romstal, vom implementa incepand de luni 6 Aprilie 

aceasta masura! Angajatii, clientii  si partenerii nostri sunt si clientii vostri. Vom fi 

mandri sa fim parteneri pentru sanatatea lor, a familiilor lor si a tuturor celor din 

jurul nostru. 

Tu ce decizi?  Cu masca sau fara masca !?! 

 

 

 


