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Extras din Evaluarea Rapida de Risc a ECDC
Izbucnire de cazuri cu sindrom respirator acut sever asociat cu coronavirusul 2
(SARS-CoV-2): transmitere crescuta dincolo de China – a patra actualizare
14 februarie 2020

Pe data de 31 decembrie 2019, un cluster de cazuri de pneumonie de etiologie
necunoscuta a fost raportat in orasul Wuhan din Provincia Hubei, China.
Pe 9 ianuarie 2020, China CDC a raportat un nou coronavirus ca agent cauzal
al acestei izbucniri si care, din punct de vedere filogenetic, se afla in aceeasi clada cu
SARS-CoV. Noul coronavirus a fost numit coronavirusul 2 al sindromului respirator acut
sever (SARS-CoV-2), in timp ce boala asociata cu acest virus a fost numita COVID-19.
Pana la data de 13 februarie 2020, orele 09:00, au fost raportate peste 60.330
de cazuri de COVID-19, majoritatea in China si din toate provinciile din China.
Dintre aceste cazuri, peste 450 au fost raportate din alte tari. Pana la data de
13/02/2020, 13 tari au raportat transmitere locala: Emiratele Arabe Unite, Canada,
Franta, Germania, Japonia, Malaysia, Coreea de Sud, Singapore, Taiwan, Thailand, the
United Kingdom, the United States of America si Vietnam.
In EU/EEA si UK, 44 cazuri au fost raportate pana la data de 13/02/2020.
Dintre acestea, 21 sunt cu transmitere locala: Germania (14), Franta (6) si
UK (1). Toate aceste cazuri au legatura epidemiologica cu clustere identificate anterior
si avand cazuri de import din afara EU/EEA si UK.
Potrivit informatiilor disponibile, transmisibilitatea acestui virus este estimata ca
fiind suficient de mare pentru o transmitere comunitara. Este de asteptat sa apara
noi cazuri si decese in China, in viitoarele zile si saptamani.
De asemenea, este de asteptat sa apara noi cazuri si clustere in alte tari care
raporteaza deja un numar de cazuri in crestere, inclusiv transmitere comunitara.
1

In consecinta, autoritatile din sanatate din EU/EEA si UK ar trebui sa ramana
vigilente si sa isi intareasca capacitatea de a raspunde la posibile cazuri de import din
China sau, posibil, din alte zone cu transmitere comunitara presupusa, sa isi intareasca
capacitatea de supraveghere si sa isi revizuiasca planurile de pregatire pentru
pandemie.
Exista incertitudini considerabile in evaluarea de risc pentru acest eveniment,
din cauza lipsei unei analize epidemiologice detaliate.
ECDC evalueaza riscul pe baza probabilitatii de transmitere si a impactului bolii.
Pe baza informatiei disponibile, ECDC considera ca:
• Riscul pentru capacitatea sistemelor de sanatate din EU/EEA si UK, care ar
creste in cazul transmiterii pe scara larga a SARS-CoV-2 in perioada de varf a
sezonului gripal, este considerat scazut catre moderat.
• Riscul asociat infectiei cu SARS-CoV-2 pentru populatia din EU/EEA si UK
este scazut.
• Riscul pentru persoanele din EU/EEA/UK care calatoresc catre /
sunt rezidente in zone cu presupusa transmitere comunitara este mare.

Sursa: ECDC
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/SARS-CoV-2-risk-assessment-14february-2020.pdf.pdf
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