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Steaua sus răsare,

Numărul de infecții noi este în creștere. 

Eficacitatea vaccinurilor în prevenirea transmiterii 
virusului scade treptat pe măsură ce noi ne 
îndepărtăm de la data administrării celei de-a doua 
doze.

Varianta Omicron, extrem de contagioasă, s-ar putea 
răspândi rapid în Quebec.
 
Se estimează că de la 10% până la 30% dintre 
persoanele infectate cu COVID posedă sechele pe  
termen lung (COVID lung). 

În acest ghid, veți găsi explicații despre modul principal de 
transmitere a virusului, informații practice precum și 
hyperlink-uri pentru a obține teste rapide, măști N95, 
detectoare de CO2 și purificatoare de aer.  

colectivul nostru de medici și oameni de știință a pregătit
pentru dvs. .... un ghid care să vă ajute să vă planificați
întâlnirile în familie. Dorim să vă oferim mijloace care vă vor 
permite să vă vedeți cu cei dragi, să râdeți și să vă distrați 
înțelegând acțiunile care trebuiesc întreprinse pentru a limita 
riscurile de a contracta sau de a transmite COVID-19. 

Situaţia actuală este preocupantă:



O, brad frumos, o brad frumos!...

Fiecare oaspete ar trebui să fie considerat un fumător și, 
eventual, care expiră aerosoli contagioși. Cum vă veți proteja 
pe dumneavoastră și pe ceilalți oaspeți de fumul infecțios? 

Reț ineț i  că  v i rusu l  s e  t r a n s m i t e  p r i n  a e r .



Este timpul 
de curcan... 
și un caș caval bun!

Modelul de cașcaval elvețian arată că o  
singură intervenție nu este suficientă. Fiecare  
dintre măsurile propuse are limitele sale și  
doar prin combinarea lor noi reducem  
riscurile. Acum depinde de dumneavoastră  
cum veți adaptata acest model în funcție de 
situație!

Dacă aveți simptome, protejați-i pe cei
dragi și refuzați să participați la  
eveniment. 

Favorizați întâlnirile la exterior.

Limitați numărul de invitați.

Aerisiți spațiile închise și filtrați
aerul.

Cereți fiecărui oaspete să facă un test 
rapid chiar înainte de întâlnire.

Asigurați-vă că sunteți  vaccinat.ă în
mod adecvat. Îndată ce sunteți eligibili  
pentru a treia doză, mergeți să o faceți. 

Purtați o mască potrivită (N95)
pentru a proteja pe cei mai vulnerabili 
sau pentru îmbrățișări.

Păstrați distanțarea fizică.



Virusul se transmite prin aer. Prin urmare, o atenție deosebită 
trebuie  acordată ventilației spațiilor interioare. 

O, brad frumos, o brad frumos!.. .(bis)

Creați un curent de aer 
ținând ferestrele 
întredeschise la câțiva 
centimetri în continuu.

Deschideți ușa pe 5 
minute fiecare oră..

Dacă aveți un 
purificator de 
aer, porniți-l.

Cereți oaspeților sa 
închidă capacul toaletei 
înainte de a trage apa.

Puteți folosi un detector 
de CO2 pentru a vă 
asigura că camera este 
bine ventilată.

Lăsați hota de bucătărie 
și ventilatorul de baie 
pornite.

Alegeți camere mari cu 
tavane înalte.

CO2



Florile Dalbe...
Iată versiunea COVID-STOP a listei lui Moș Crăciun cu hyperlink-uri (în  
franceză/engleză) pentru a vă ajuta să găsiți sugestiile noastre de cadouri. 
Vă rugăm să rețineți că nu avem niciun interes financiar în vânzarea 
acestor produse. 

Teste rapide 

Testele aprobate de Santé Canada detectează de la 85% până la 90% de 
persoane contagioase, indiferent dacă au fost sau nu vaccinate și dacă au  
sau nu simptome. În mod ideal, testul trebuie făcut imediat înainte de  
întâlnire pentru o siguranța maximă, iar obținerea rezultatului durează 15  
minute. Materialul necesar testului trebuie lăsat la temperatura camerei.

Petiția noastră pentru acces liber si gratuit la teste rapide: http://bitly.ws/
kgiD
Pentru a le cumpăra:
https://rapidtestandtrace.ca/fr

Măști

Protecția acordată de o mască procedurală este de aproximativ 50% în 
timp ce măștile de tip N95 / KN95 oferă mai mult de 90% protecție fără fit 
test (95% când etanșarea este verificată cu un fit test).
Iată un tabel comparativ al eficienței diferitelor tipuri de măști:

 https://bit.ly/3oRm9Dj
Pentru a cumpăra KN95:
https://masks4canada.org/how-to-properly-make-buy-and-use-a-mask/



.

Detectori de CO2
Într-un mediu în care oamenii nu sunt mascați, rata de CO2 ar 
trebui să fie sub 600 ppm. 

Pentru a le cumpăra:
Detectori inteligenți proiectați și fabricați în Quebec de André 
Courchesne, care este și membru al grupului COVID-STOP:
 https://www.co2.click
Distribuitor  din Toronto: 
www.airq.ca/products/airq-touch

Purificatori de aer HEPA (fără ioni și  ozon)

Sunt recomandate de către CDC și Santé Canada pentru a 
reduce riscul de contagiune în spații închise.

Pentru a evalua cel mai bun raport calitate/preț:
http://bitly.ws/kgje

Purificatoare de aer portabile fabricate în St-Hubert:
https://boutique.epurair.com/



   Urările noastre pentru 2022

Dorim multă sănătate tuturor celor care au COVID lung.

O proporție semnificativă (de la 10% până la 30%) dintre 
persoanele  infectate cu COVID au sechele pe termen lung și se 
vorbește prea puțin despre aceasta. Copiii și cei care au fost 
vaccinați pot dezvolta, de asemenea, COVID lung.

Informație: 
www.santemonteregie.qc.ca/ouest/covid-longue 

Bibiografia studiilor de COVID lung:  
https://pandemicaidnetworks.org/long-covid-research-library 

Grup de sprijin pentru persoanele cu COVID lung: 
www.facebook.com/groups/covidlonguequebec

Dorim ca brevetele să fie revocate și vaccinurile
COVID-19 să fie împărtășite cu țările din Sudul Global.

"Fără un vaccin accesibil tuturor, virusul rămâne un 
pericol pentru toți".

Pentru a semna petiția:
www.one.org/canada/fr/




