Scris de newsreporter pe 05 decembrie 2021, 12:17

Varianta Omicron, in Romania: cum o duc
pacientii
Primii doi pacienti confirmati in Romania cu varianta Omicron a SARSCoV2 - o femeie in varsta de 48 de ani din judetul Brasov si un barbat in
varsta de 59 de ani din judetul Vaslui, repatriati pe 30 noiembrie din Africa
de Sud - sunt in stare buna. Unul dintre ei este asimptomatic, iar celalalt are
simptome foarte usoare, de "raceala banala", a afirmat duminica ministrul
Sanatatii, Alexandru Rafila. El a spus ca sunt analizate diferite scenarii si vor
fi decise masuri temporare pentru a limita raspandirea acestei variante in
Romania, scrie HotNews.
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"in cazul celor doua persoane, simptomele sunt minore. Persoana din Barlad este
asimpromatica, iar celalta are simtome minore, de raceala banala", a afirmat Rafila,
duminica dimineata.
El a precizat ca ambii pacienti erau vaccinati impotriva COVID-19.
De la ora 11.00, la guvern va avea loc o sedinta convocata de premierul Nicolae Ciuca cu
ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU),

Raed Arafat, si cu directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor
Transmisibile (CNSCBT), Adriana Pistol, in contextul confirmarii in Romania a primelor doua
cazuri de infectare cu varianta Omicron a SARS-CoV-2.
Rafila a spus ca va fi facuta o analiza rapida a situatiei si a eventualelor masuri care trebuie
impuse in Romania pentru a limita posibilitatea ca aceasta tulpina sa se raspandeasca rapid.
"Trebuie sa luam masuri care poate vor fi temporare, pana ne lamurim ce este cu aceasta
tulpina.
in afara de faptul ca este mai transmisibila, avem extrem de putine informatii legate de
evolutia clinica a pacientilor infectati cu aceasta tulpina si de eficacitatea raspunsului imun
dupa boala sau dupa vaccinare fata de aceasta noua tulpina.
(...) Analizam diverse scenarii, astfel incat sa gasim un set de propuneri pentru limitarea
transmiterii acestei tulpini.
Aplicabilitatea masurilor este un element care trebuie luat in considerare", a mai spus
Rafila, duminica.
Reamintim caprimele doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului au fost
confirmate sambata in Romania. Este vorba despre o femeie in varsta de 48 de ani din judetul
Brasov si un barbat in varsta de 59 de ani din judetul Vaslui, repatriati pe 30 noiembrie din Africa
de Sud.
Ambele persoane sunt izolate la domiciliu.
in acest moment se asteapta, de asemenea, rezultatul secventierii probei recoltate de la sportivul
din Baia Mare.

Zeci de romani repatriati din Africa de Sud

29 de sportivi repatriati din Africa de Sud, care au sosit la Baia Mare, au fost testati si li s-au
asigurat conditiile pentru carantinare, conform metodologiei stabilite de catre INSP. Echipa de
rugby CSM Stiinta Baia Mare a fost repatriata din Africa de Sud, in cursul noptii de 30 noiembrie
spre 1 decembrie, cu o cursa speciala TAROM si a intrat in carantina.
Cele 29 de persoane au aterizat in noaptea de marti spre miercuri cu o cursa TAROM pe
Aeroportul International Maramures. Ele au fost testate si s-au recoltat probe RT-PCR in Africa
de Sud, Kenya, dar si la sosirea pe aeroport de catre personal medical din cadrul Directiei de
Sanatate Publica Maramures.
Alti 46 de cetateni romani si 24 de cetateni straini repatriati din Africa de Sud au aterizat, marti
dupa-amiaza, cu o aeronava a companiei TAROM, la Baza Aeriana 90. Toti cetatenii romani
reveniti din Africa de Sud au fost testati.
Trei dintre ei - sportivul de la echipei de rugby CSM Stiinta Baia Mare si doi cetateni din Brasov si
Vaslui - au avut teste pozitive la intoarcerea in tara si s-a trecut la secventiere pentru varianta
Omicron.
in cazul celor doi cetateni din Brasov si Vaslui s-a confirmat infectia cu varianta Omicron, iar in
cazul sportivului de la Stiinta Baia Mare se asteapta in continuare rezultatul secventierii.
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