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In perioada 31 decembrie 2019 – 2 august 2020 au fost raportate la nivel global
17841669 cazuri de COVID-19, inclusiv 685281 decese.
Tarile din Uniunea Europeana/Spatiul Economic European (EU/EEA) si UK au
raportat 1733550 cazuri (10% din numarul total), inclusiv 182639 decese (27% din
total).
Pandemia de COVID-19 continua sa reprezinte o amenintare majora la adresa
sanatatii publice din tarile EU/EEA si UK, si din intreaga lume. Din cauza cresterii
numarului de cazuri, atingand un varf la inceputul lunii aprilie 2020 in EU/EEA, multe tari
au implementat o serie de masuri de raspuns care au condus la scaderea incidentei.
Pentru ca tarile au recastigat controlul asupra transmiterii virusului si au atenuat povara
asupra asistentei medicale, multe masuri au fost relaxate sau ridicate, pentru a permite
un mod de viata mai acceptabil, cu virusul aflat in circulatie. Ulterior, in multe tari
EU/EEA a fost raportata recent o crestere a numarului de cazuri de
COVID-19. In timp ce multe tari testeaza acum cazuri usoare si asimptomatice, fapt
care a generat cresterea numarului de cazuri raportate, se inregistreaza din nou o
crestere reala a numarului de cazuri in mai multe tari, ca rezultat al relaxarii masurilor
de distantare fizica.
Creșteri suplimentare ale incidentei COVID-19, precum si ale numarului de
spitalizari si decese asociate, pot fi atenuate daca sunt reintroduse sau consolidate
suficiente masuri de control, in timp util.
Tarile care observa acum o crestere a numarului de cazuri, dupa ce au ridicat
masurile de control in urma unei ameliorari temporare a situatiei epidemiologice, ar
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trebui sa aiba in vedere reintroducerea unor masuri, printr-o abordare etapizata si
sustenabila. Este importanta evaluarea riscului la nivel local, luand in considerare
situatia epidemiologica, serviciile locale si lectiile invatate privind impactul masurilor
luate anterior.
Statele Membre care realizeaza testare masiva sunt capabile sa detecteze mai
bine si mai rapid o crestere a numarului de cazuri si sa identifice grupe la risc inalt de
imbolnavire. Alaturi de o strategie de testare, viteza de supraveghere epidemiologica a
contactilor este importanta pentru a reduce transmiterea si ar trebui depuse eforturi
pentru scaderea timpul necesar pentru fiecare pas in procesul de testare, notificare si
supraveghere epidemiologica a contactilor.
Avand in vedere ca acum exista sisteme de supraveghere dedicate COVID-19,
masuri extinse de sanatate publica in vigoare, precum si testarea si supravegherea
epidemiologica a contactilor, tarile ar trebui sa fie mai bine pregatite pentru a preveni si
controla orice noua crestere a numarului de cazuri.
In general, strategiile de raspuns ar trebui ghidate de monitorizarea si evaluarea
continua a situatiei epidemiologice. Ele ar trebui sa fie bazate pe masuri de sanatate
publica sustinute care sa protejeze grupele populationale vulnerabile si sa scada
transmiterea in comunitate si ar trebui sa includa testarea masiva si supravegherea
epidemiologica a contactilor, urmata de izolarea si tratamentul cazurilor identificate si
izolarea contactilor.
Suplimentar fata de pregatirea si raspunsul implementate de autoritatile
nationale, comportamentul uman adaptat situatiei epidemiologice existente este
cheia combaterii acestei pandemii. De moment ce pandemia de COVID-19 continua,
este firesc ca oamenii sa oboseasca si sa devina mai putin complianti la respectarea
masurilor de sanatate publica. Eforturile de comunicare a riscului ar trebui adaptate
schimbarilor situatiei locale si este necesara transmiterea continua de mesaje,
pentru a aminti populatiei ca virusul SARS-CoV-2 va ramane in circulatie in
comunitate si ca ar trebui sa respecte in fiecare zi masurile necesare pentru
reducerea expunerii, cum ar fi respectarea etichetei tusei si a celei respiratorii,
distantarea fizica si igiena mainilor, purtarea mastii, reducerea numarului de contacte cu
alte persoane si ramanerea la domiciliu cand apar simptome de boala, pana la
adresarea la serviciile medicale, dupa caz.
Ce riscuri au fost evaluate in aceasta actualizare?
In aceasta actualizare a fost analizat riscul unei viitoare escaladari a COVID-19
in tarile care au raportat o crestere recenta a numarului de cazuri si riscul de escaladare
a COVID-19 in tarile EU/EEA si in UK.
 In tarile in care exista evidente clare de crestere a transmiterii, la nivel
local sau national, demonstrate prin cresterea recenta a numarului de
cazuri si a numarului de spitalizari, riscul de escaladare a COVID-19 este
ridicat. Pentru aceste tari riscul este foarte ridicat daca nu

2

implementeaza sau consolideaza masuri multiple, inclusiv distantarea
fizica si supravegherea epidemiologica a contactilor.


In tarile in care exista evidente de crestere a transmiterii, demonstrata prin
cresterea recenta a numarului de cazuri, dar fara o crestere a numarului
de spitalizari, insa a existat o crestere a ratei de pozitivitate la testare
(daca exista capacitate de testare suficienta si intensitatea testarii a ramas
stabila), riscul escaladarii COVID-19 este ridicat. Pentru aceste tari riscul
este foarte ridicat daca nu implementeaza sau consolideaza masuri
multiple, inclusiv distantarea fizica si supravegherea epidemiologica a
contactilor.



Riscul escaladarii COVID-19 este moderat catre ridicat pentru tarile care
au raportat o crestere recenta a numarului de cazuri, dar fara cresterea
numarului de spitalizari si fara cresterea ratei de pozitivitate la testare
(daca exista capacitate de testare suficienta si intensitatea testarii a ramas
stabila). Tarile care au multiple masuri in vigoare ar trebui sa realizeaze
evaluari locale pentru a intelege mai bine factorii locali care genereaza
cresterea numarului de cazuri si sa adauge sau sa intensifice masurile
necesare.

In ansamblu, riscul unei viitoare escaladari a COVID-19 in tarile EU/EEA si in
UK (daca au suficienta capacitate de supraveghere epidemiologica a contactilor si de
testare) este moderat pentru tarile care continua sa implementeze si sa intensifice
masuri multiple, inclusiv distantarea fizica, si foarte ridicat pentru tarile care nu
implementeaza sau intensifica asemenea masuri.

Aceasta evaluare de risc se bazeaza pe informatiile publicate, disponibile pana la
data de 2 august 2020.

Sursa: ECDC
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-rapid-risk-assessment20200810.pdf
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