
CORONAVIRUS: RISIKEN MINIMIEREN! 
CORONAVIRUS: MINIMISE RISKS

Wash your hands regularly 
with soap!

Cover your mouth and nose 
when sneezing or coughing!

If possible, avoid any contact 
with people who show symptoms 
of flu!

Face masks are only required if 
you have a suspicion that you 
are ill or if you take care of sick 
people.
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Textbox

Spălați-vă des mâinile, cu apă și săpun!

Work
Textbox
Acoperiți-vă gura și nasul când strănutați sau tușiți!
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Textbox
Dacă este posibil, evitați orice contact cu persoanele ce prezintă simptome sau gripă!
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Textbox
Măștile de protecție sunt necesare doar dacă suspectați că sunteți bolnavi sau dacă aveți în îngrijire persoane bolnave.
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CORONAVIRUS: REDUCEȚI RISCURILE

Work
Textbox
Traducerea în limba română nu a fost realizată de către ÖAK sau BMI și nu este un document oficial.



Dies ist eine Übersetzung des Infoblatts der Österreichischen Apothekerkammer durch den ÖIF
 This is a translation of the fact sheet of the Austrian Chamber of Pharmacists done by ÖIF:

Contact hotline no. 1450 if you have a 
temperature or a cough! Tell them if you 
returned from one of the regions at risk 
less than two weeks ago.

Information about disease transmission, symptoms and 
prevention can be received around the clock via the crisis 

hotline 0800 555 621.

Work
Textbox
Contactați linia telefonică specială 1450 dacă aveți temperatură sau tuse! Spuneți-le dacă v-ați întors din una din regiunile cu risc în ultimele două săptămâni.

Work
Textbox
Informații despre transmiterea bolii, simptome și prevenire pot fi primite non-stop via linia specială de criză 0800 555 621.
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ACHTUNG!
Diese Übersetzung wurde von einem privaten, rumänisch sprechenden Bürger erstellt und ist KEIN offizielles oder professionell übersetztes Dokument. 
Als solches können wir nicht für die Richtigkeit der Übersetzung keine Gewähr übernehmen. 

DISCLAIMER:
This Translation was provided by a private rumanian native speaking citizen and is NOT a official or professionally translated document. 
As such we can not guarantee its correctness.


Original-Dokument
(c) Österreichische Apothekerkammer




