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Măsuri luate de autoritățile din Grecia, Italia, Suedia, Polonia şi Danemarca pentru 
reducerea impactului epidemiei de coronavirus 

 
1.) Grecia 

În Grecia, ţară cu o populaţie în jur de 10,75 milioane de locuitori (estimare 
făcută în anul 2019), au fost înregistrate până la data de 20 martie 2019, şase decese 
ale unor persoane infectate cu COVID-19, iar numărul cazurilor confirmate a crescut 
la 464. 
În Grecia nu a fost instituită stare de urgenţă la momentul de faţă. 
 
Măsurile luate de autorităţile greceşti în vederea prevenirii răspândirii acestui virus 
sunt: 
1.)Restricţii de intrare/ieşire  în/din ţară: 
- Au fost anulate toate cursele aeriene din și către Spania și Italia; 
- Feriboturile care operează înspre și dinspre Italia nu mai îmbarcă/transportă 
călători, indiferent de naționalitate, însă transportul de mărfuri nu este afectat; 
- Se interzice accesul/ andocarea vaselor de croazieră și a oricăror ambarcațiuni 
recreaționale cu pânze în porturile elene; 
- Începând cu data de 15 martie 2020 au fost închise granițele cu Albania și 
Macedonia de Nord, rămânând deschise cele cu Bulgaria (unde sunt efectuate 
controale mult mai amănunțite). Din Albania și Macedonia de Nord este permisă 
intrarea pe teritoriul elen numai a cetățenilor greci sau a celor care au rezidența pe 
teritoriul Greciei; 
- Până la data de 23 martie sunt suspendate zborurile către și dinspre nordul Italiei 
(regiunile Emilia Romagna, Piemont, Lombardia, Veneto), cu aplicabilitate în toate 
aeroporturile din Grecia și pentru toate companiile aeriene; 
- Este permis transportul de bunuri; 
- Este permisă intrarea în țară a cetățenilor greci sau a cetățenilor care au reședința în 
Grecia; 
- Este recomandată autoizolarea pentru o perioadă de 14 zile pentru persoanele care 
intră în Grecia. 
 
2. ) Măsuri pe plan intern: 

Începând cu data de 14 martie 2020 au fost închise centrele comerciale (de tip 
mall), de alimentație publică, prestări servicii, utilități, sportiv-recreaționale (inclusiv 
muzee, obiective turistice, săli de sport, teatre, cinematografe, expoziții) etc., 
excepție făcând doar farmaciile, magazinele alimentare și serviciile de livrare a 
produselor alimentare/preparate culinare/cafea, la domiciliu; 

Începând cu data de 15 martie:  
- suplimentar măsurii de a nu se crea cozi/aglomerări mai mari de cinci persoane în 
magazinele alimentare/unitățile farmaceutice, se introduce obligatoriu controlul 
stării de sănătate la intrarea în acestea, pentru absolut toate persoanele; 
- au fost închise toate unitățile hoteliere/cazare care asigură servicii turistice 
sezoniere (perioada martie-octombrie), inclusiv cele care și-au început deja 
activitatea, până la data de 30 aprilie; 



2 
 

- au fost închise toate plajele (complexele de acest tip) amenajate și pârtiile de schi 
din stațiunile montane; 
 - magazinele/punctele de vânzare au fost obligate să ia toate măsurile de precauție 
pentru a nu crea aglomerări mai mari de o persoană într-un perimetru de 10 mp; 

Începând cu data de 18 martie, pe lângă măsura controlului obligatoriu 
(verificarea stării de sănătate) la intrarea în magazine, se instituie regula respectării 
distanței de doi metri între persoane și, în scopul evitării aglomerării, s-a luat decizia 
prelungirii programului de lucru (07-22.00) și a funcționării unităților comerciale în 
cursul zilelor de duminică (09-17.00). 
 
Măsurile suplimentare luate de autorităţile greceşti în vederea prevenirii 
răspândirii acestui virus sunt: 
1.)Restricţii de intrare/ieşire  în/din ţară: 

- în perioada 18 martie -18 aprilie, este restricționat accesul în Grecia pentru cetățenii 
statelor-terțe în raport cu UE și spațiul Schengen, la toate punctele de trecere a 
frontierei; 

- au fost anulate toate cursele aeriene din și către Spania, Italia, Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord și Turcia. 

 
2. ) Măsuri pe plan intern: 

- este recomandată autoizolarea pentru o perioadă de 14 zile pentru persoanele care 
intră în Grecia; 

- la 23 martie, a intrat în vigoare măsura restricționării obligatorii a circulației 
persoanelor. Măsura se aplică pe întreg teritoriul Greciei, fără nicio excepție, până la 
data de 6 aprilie; 

- interdicția nu se aplică personalului din instituțiile de siguranță și ordine publică 
(poliție, poliția comunitară etc.), forțelor armate, precum și personalului medical și de 
asistență, respectiv personalului autorizat al Secretariatului General pentru Protecția 
Civilă, atunci când acesta se află în îndeplinirea sarcinilor specific; 

- circulația persoanelor este permisă doar în următoarele situații deosebite; 

- la punctele de încasare a taxelor de autostradă vor exista controale stricte, iar șoferii 
care nu justifică scopul deplasării pot și vor fi obligați să se întoarcă la locul de 
plecare; 

- toate persoanele care se deplasează în intervalul 23 martie – 6 aprilie sunt obligate 
să aibă asupra lor cartea de identitate sau pașaportul, împreună cu declarația de 
părăsire a domiciliului (obținută prin înregistrarea online, SMS sau prin completarea 
olografă a unei declarații pe proprie răspundere, atunci când nu este posibilă 
înregistrarea electronică); 

- transportul public în comun va continua să funcționeze cu o frecvență limitată pe tot 
parcursul zilei, asigurându-se un flux adecvat, în special în timpul orelor cu trafic 
intens. Circulația vehiculelor private (inclusiv taxiuri) este permisă pentru toate 
motivele-excepțiile mai sus, și doar cu două persoane, șoferul și un pasager. 
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2.) Italia 
 

În Italia, ţară cu o populaţie în jur de 60,55 milioane de locuitori (estimare 
făcută în anul 2019), au fost înregistrate până la data de 20 martie 2019, 3.405 
decese ale persoanelor infectate cu COVID-19, iar numărul cazurilor confirmate a 
crescut la 41.035, fiind țara unde s-au înregistrat cele mai multe decese din cauza 
COVID-19, bilanțul total al deceselor depășindu-l pe cel al Chinei, fiind de asemenea 
țara care înregistrează cel mai mare număr de cazuri (292,1) la un milion de locuitori. 

Efectele pandemiei din punct de vedere economic sunt devastatoare: 
guvernele statelor membre și-au închis granițele cu Italia, devenind astfel o ţară tot 
mai izolată, multe companii aeriene şi-au anulat zborurile spre şi dinspre Italia, 
efectele pandemiei se resimt mai ales în sectorul turismului, angajații din sectorul 
turismului care trebuie concediați sunt primii care suferă de pe urma crizei, apoi 
urmează toți furnizorii și muncitorii care nu mai primesc comenzi, astfel fiind afectat 
și comerțul acestei ţări. 
 
Măsurile luate de autorităţile italiene în vederea prevenirii răspândirii acestui virus 
sunt: 
- Închiderea tuturor unităţilor de învăţământ, a cinematografelor, a bisericilor, a 
multor inteprinderi, dar și a parcurilor publice; 
- Oamenii sunt îndemnaţi să stea în casele lor, în izolare; 
Din punct de vedere social, pentru italieni, par a fi de neconceput măsurile drastice 
impuse de guvernul italian, aceștia refuză  să renunțe la obiceiurile lor de a ieși din 
case din acest motiv mai multe persoane au fost arestate și acesta este și motivul 
pentru care s-a răspândit atât de repede virusul în această ţară, dar şi un număr mare 
de persoane vârstnice. 
- În zilele următoare, pentru o perioadă de 60 de zile vor fi blocate toate prețurile la 
alimente, iar alimentele de bază (carne, ouă, lapte, etc.) vor fi reduse până la 50%, și 
întrucât carabinierii nu mai fac față problemelor ivite, va intra armata pe străzi pentru 
a veghea la respectarea carantinei și a măsurilor impuse de autorități. 
Protecția civilă, cărora li se adaugă 1.700 de voluntari și 2.000 de oameni din structuri 
operative cu personal separat, veghează la respectarea carantinei și sunt angrenați în 
lupta contracronometru cu virusul. 
 
Probleme cu care se confruntă Italia în lupta cu corona virusul: 
- Cea mai mare problemă cu care se confruntă Italia este faptul că au subestimat 
această epidemie, nu s-au așteptat că se poate întâmpla așa ceva; 
- Italia este sufocată de numărul mare al victimelor pandemiei, sicriele sunt 
transportate cu camioanele militare la crematoriu, rudele victemelor nu sunt lăsate 
să-și vadă morții și să-i conducă pe ultimul drum deoarece acest virus este foarte 
contagios, personalul medical este aproape epuizat, nu mai sunt suficiente 
echipamente medicale (măști, combinezoane de protecție, aparate de terapie 
intensivă, spații și locuri pentru bolnavii infectați); 
- Micile inteprinderi au început să fabrice măști de tip chirurgical, în special pentru 
medici, întrucât există o lipsă acută de măști; 
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- O situație foarte gravă este în regiunea Bergamo întrucât nu mai sunt paturi pentru 
persoanele infectate și personal medical suficient. China s-a oferit să ajute Italia cu 
personal medical și echipamente medicale, fiind singura țară care până în prezent a 
ajutat Italia, și la data de 21 mrtie 2020 vor intra în Italia încă 400 de cadre medicale 
cu tot ce este necesar, care vor merge direct în Lombardia să ajute. 
România s-a oferit să trimită un avion pe data de 21 martie pentru repatrierea 
cetăţenilor români blocați în Italia. 
 
Măsuri suplimentare: 

Noile măsuri draconice impun oamenilor să nu intre sau să părăsească 
Lombardia, cea mai bogată regiune din Italia, precum și 14 provincii din alte patru 
regiuni, inclusiv orașele Veneția, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia și Rimini, 
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli,Padova, 
Treviso şi Venezia. 

Oamenii vor trebui să stea la casele lor cât mai mult posibil, iar cei care încalcă 
măsurile prevăzute de carantină riscă închisoare până la trei luni.De asemenea au 
fost închise toate școlile, cinematografele, bisericele și multe inteprinderi, până și 
parcurile publice. 

Conform măsurilor luate de Guvernul italian, în toate zonele vizate şcolile 
rămân închise cel puţin până pe 3 aprilie, iar lucrătorilor din sectorul medical nu li se 
vor acorda concedii. De asemenea vor fi închise sălile de sport, piscinele, muzeele, 
centrele culturale şi staţiunile de schi. 

Toate evenimentele vor fi suspendate, în locuri publice sau private, inclusiv 
cele cu caracter cultural, sportiv şi religios, astfel că ceremoniile de cununie civilă şi 
religioasă şi înmormântările sunt anulate.   

Italienii vor rămâne în case până la 3 aprilie, pot ieşi doar pentru a se duce la 
lucru, la spital şi pentru a-şi cumpăra de mâncare doar un membru din familie o 
singură dată pe săptămână. 
 
3.) Suedia 

În Suedia, ţară cu o populaţie în jur de 10,07 milioane de locuitori (estimare 
făcută în anul 2019), au fost înregistrate până la data de 20 martie 2019, 16 decese 
ale persoanelor infectate cu COVID-19, iar numărul cazurilor confirmate a crescut la 
1.639. 

 
Măsurile luate de autorităţile suedeze în vederea prevenirii răspândirii acestui virus 
sunt: 
- Din 18.03.2020 li se recomandă liceelor și universităților din țara să își închidă 
porțile și să înlocuiască învățământul cu prezenţă cu învățământul la distanță. 
Motivația a fost aceea că e bine să se evite pe cât posibil contactele directe, iar elevii 
care au mai mult de 16 ani își pot asuma răspunderea pentru educație și pot studia de 
acasă; 
- O decizie pentru școlile generale nu a fost luată încă, cea mai mare temere a 
guvernanților fiind aceea că, dacă elevii din clasele mici vor fi acasă, un părinte va sta 
cu ei, ceea ce riscă să golească spitalele de cadre medicale; 
- Tot din 18.03.2020  toate cinematografele și teatrele au fost închise; 
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- A fost închisă și intrarea în Suedia a celor care vin din afara Uniunii europene, o 
măsură luată la cererea conducătorilor celorlalte state membre; 
- Celor trecuți de 70 de ani li se recomandă să se izoleze cât pot de mult, iar vecinilor 
și prietenilor acestora să facă fapte bune ajutându-i pe cei mai în vârstă atunci când 
au nevoie de cumpărături.   
 Comparativ cu alte țări europene, atmosfera este deocamdată mai degrabă 
calmă în Suedia, iar în general cetățenii au încredere în deciziile guvernanților. Asta 
nu înseamnă însă că nu există și destule voci care contestă abordarea autorităților în 
ceea ce privește măsurile luate pentru rezolvarea pandemiei,  care sunt uneori la 
polul opus față de cele în vigoare în țările vecine. ʺAm luat niște măsuri al căror scop 
este de prelungi perioada de răspândire a virusului corona în Suedia prin încetinirea 
deplasării lui. Asta pentru a-i da o șansă sistemului nostru de sănătate de a face față 
pandemiei”, e mesajul transmis în data de 17.03.2020 de guvernul suedez către 
cetăţeni. 

Viziunea diferită a Suediei în ceea ce privește cea mai bună metodă de a lupta cu 
pandemia, reiese și din faptul că în ultima vreme informația legată de numărul 
îmbolnăvirilor este foarte puțin comunicată. Motivul principal e acela că, încă de 
săptămâna trecută, suedezii nu îi mai testează decât pe pacienții cu simptome grave, 
ceilalți care suspectează că ar fi luat boala, sunt încurajați să stea acasă la cea mai 
mică durere de cap, febră sau tuse. Pe de altă parte, Anders Tegnell, epidemiologul 
șef al Suediei, susține că acest număr nu este nici pe departe la fel de important ca 
urmărirea evoluției pe teritoriul țării, a presiunii puse pe sistemul de sănătate și 
analiza influenței pe care o exercită în diferitele părți ale societății. 

 
Probleme cu care se confruntă Suedia în lupta cu corona virusul: 

Există mari temeri legate de capacitatea sistemului de sănătate  de a face față 
pandemiei,  în ciuda faptului că este unul solid și funcțional, multe spitale se plâng 
deja de faptul că nu mai au suficient echipament de protecție pentru medicii care 
intră în contact direct cu pacienții bolnavi de noua gripă; 

Economic vorbind, statul pare să vrea să îi ajute cu adevărat pe cei afectați de 
epidemie. Dacă săptămâna trecută Banca națională anunțase că va debloca 50 de 
miliarde de euro sub formă de împrumut fără dobândă pentru companiile care au de 
suferit, luni guvernul a venit cu un pachet de criză în valoare de aprox. 30 miliarde de 
euro. Printre altele, el va acoperi concediile medicale ale angajaților și plata parțială a 
salariului celor care intră în șomaj tehnic. În același timp, companiile vor fi păsuite la 
plata impozitelor și taxelor până la 12 luni. 
Suedia a răspuns la pandemia coronavirusului modificand reglementările privind 
timpul de lucru, timp de 30 de zile calendaristice. Guvernul vrea ca șoferii să lucreze 
mai mult și cu pauze mai mici. Drept urmare, livrările către magazine, spitale și 
farmacii vor putea fi efectuate mai rapid. 

 
Cercetare medicală 
 Suedia nu se află în plutonul primelor 5 țări din lume grav afectate, dar se află 
în topul țărilor în care cercetarea, inclusiv cea medicală, este bine pusă la punct. La 
Institutul ʺKarolinskaʺ din Stockholm se caută încă din ianuarie, când lumea întreagă 
afla de epidemia din China, un antidot. Matti Sallberg, de la ʺKarolinska Instituteʺ 
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declara: "În câteva săptămâni vom începe primele teste pe animale. Ne-am extins 
aria de cercetare și în câteva săptămâni vom face primele teste pe animale. Sperăm 
ca la începutul anului viitor sau la anul să intrăm în faza testelor clinice". Pentru 
situația în care se află omenirea acum, 2021 nu pare un termen încurajator. Chiar și 
cercetătorii de la Institutul ʺKarolinskaʺ se tem că, până vor reuși, infecția nu va mai 
exista. 
 
Informații suplimentare: 
Ţara europeană care sfidează coronavirusul. Oamenii încep să fie speriaţi şi critică 
autorităţile 
- În staţiunile montane din Suedia încă se mai poate schia. Cu toată că în majoritatea 
ţărilor europene au fost luate măsuri drastice, pentru evitarea răspândirii 
coronavirusului, suedezii nu sunt la fel de riguroşi. 
- Măsurile de prevenţie sunt în această ţară la latitudinea fiecărui cetăţean. 
Autorităţile au recomandat populaţiei să stea cât mai mult acasă şi să nu 
călătorească, însă nu există interdicţii în acest sens. 
- Au fost interzise adunările în grupuri mai mari de 500 de persoane, însă hotelurile, 
restaurantele şi barurile au rămas deschise. La fel şi graniţele. 
Elevii claselor superioare şi studenţii trebuie să rămână acasă. Cei mici, în schimb, pot 
merge la grădiniţă şi la şcoală (până în clasa a IX-a). 
Credinţa în imunitate 
- Anders Tegnell, epidemiologul şef al Suediei, pune accentul, aşa cum a procedat 
iniţial şi Marea Britanie, pe mecanismul de apărare al organismului. În timp ce 
persoanele în vârstă şi cele periclitate sunt protejate pentru a nu se infecta cu 
coronavirus, celelalte - tinerii şi, în general, oamenii care nu au suferit niciodată de 
boli grave - sunt expuse contaminării. Tegnell crede şi speră că astfel, prin infectarea 
a cât mai mulţi suedezi, o mare parte a populaţiei va deveni imună faţă de acest virus. 
Aşa, SARS-CoV-2 n-ar mai reprezenta, pe termen lung, o ameninţare pentru Suedia. 
Realitatea e că nu se ştie cu precizie dacă se produce o astfel de imunitate faţă de 
SARS-CoV-2 şi, în caz afirmativ, cât timp durează. Iată de ce mulţi suedezi privesc cu 
ochi critici politica autorităţii sanitare, preferând o strategie similară cu cea adoptată 
de majoritatea statelor europene. 
- Că Suedia a ales altă cale decât vecinii săi şi alte ţări europene, devine limpede dacă 
vedem că regiunile de schi au rămas deschise în ciuda pericolului de coronavirus. De 
pildă, în principalele staţiuni de schi ale ţării: Åre şi Sälen. De sâmbătă, însă, au 
încetat măcar petrecerile après-ski din baruri, cârciumi şi cluburi. Mai înainte, 
chefurile aveau loc cu un număr limitat de participanţi. Proprietarii localurilor lăsau să 
intre exact 499 de persoane, pentru a nu avea probleme cu autorităţile.  
Presa suedeză relata la finele săptămânii trecute că în Åre cele peste 30.000 de locuri 
de cazare erau ocupate. Turiştii continuă să sosească din toate colţurile Suediei. E 
limpede că cei 2800 de locuitori ai staţiunii sunt îngrijoraţi şi nu ezită să critice dur 
autorităţile.  
-  Cotidianul norvegian "Dagbladet" a publicat un afiş, scris de mână şi expus în gara 
localităţii, prin care turiştii sunt rugaţi să dea curs recomandărilor experţilor şi să 
rămână acasă. "Gândiţi-vă şi la noi, cei care locuim aici, egoiştilor!" - cu aceste cuvinte 
se încheie apelul lansat de localnicii din Åre vizitatorilor.  
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- Proprietarii resorturilor de schi din Åre şi Sälen fac trimitere la deciziile autorităţilor 
sanitare. "Ne bazăm întru totul pe experţi", explică în dialog la DW Linda Morell, 
purtătoare de cuvânt a Skistar, adăugând că dacă autorităţile vor lua alte măsuri, le 
vor respecta.  
Unele măsuri de protecţie sunt aplicate deja - cum ar fi păstrarea unei distanţe 
anumite la cozile din dreptul telecabinelor, dezinfectarea regulată a clanţelor, 
balustradelor sau a încăperilor pe care le folosesc turiştii. Skipass-ul poate fi încărcat 
prin telefonul mobil, evitându-se contactul cu alte persoane la ghișeu.  
Dezamăgiţi de vecini 
- La aproximativ 80 de kilometri la vest de Åre se află centrul alpin Meråker, prima 
regiune de schi de pe teritoriul Norvegiei, dincolo de frontieră. Aici activitatea 
turistică a fost sistată cu câteva zile în urmă. "A fost un moment greu, când a trebuit 
să închidem", spune Arne-Magnus Størseth, directorul Alpinsenter, într-o convorbire 
telefonică cu DW. La început de sezon, mai explică el, s-au făcut investiţii substanţiale 
pentru a atrage mai mulţi turişti, iar acum, în cea mai bună perioadă a sezonului, 
centrul a trebuit să fie închis. Pierderile se vor ridica la echivalentul a 200.000 de 
euro. Størseth a făcut acest calcul pornind totuşi de la ideea că de Paşti va putea fi 
reluată activitatea sportivă. El este cam dezamăgit de vecinii suedezi: "Cred că 
autorităţile suedeze ar trebui să fie mai restrictive." Størseth nu se teme, însă, că 
politica Suediei ar putea periclita viaţa norvegienilor. "Norvegia şi-a închis frontierele. 
Cine călătoreşte în Suedia şi se întoarce acasă, intră automat în carantină. De aceea 
nu trebuie să ne facem griji că virusul ar putea fi transportat astfel din Suedia în 
Norvegia." În regiunea Meråker, cu 2500 de locuitori, nu a fost descoperit până acum 
niciun caz de coronavirus - în pofida apropierii geografice de Suedia.  
Acolo, doar o creştere exponenţială a cazurilor ar putea determina autorităţile să-şi 
schimbe politica. Potrivit datelor oferite de Universitatea John Hopkins, până la data 
de 24 martie, 2059 de suedezi fuseseră testaţi pozitiv, 16 s-au însănătoşit, iar 33 au 
decedat. În regiunile periferice, unde se află şi staţiunile de schi, capacităţile medicale 
sunt limitate. Acolo, locurile din spitale s-ar putea dovedi, în cazul agravării situaţiei, 
mult prea puţine.  
Nicio recomandare privind închiderea staţiunilor de schi 
- Luni dimineaţă a avut loc o discuţie între reprezentanţi ai autorităţilor sanitare şi ai 
unor resorturi de schi. "Ştim că acolo există un risc de infectare", a declarat Tegnell, 
citat de cotidianul "Dagens Nyheter". Epidemiologul şef suedez ştie prea bine care a 
fost situaţia în unele zone de schi din Austria, cum ar fi Ischgl, sau din nordul Italiei, 
unde s-au infectat foarte mulţi oameni cu coronavirus. Totuşi, o recomandare privind 
închiderea resorturilor de schi suedeze nu este în momentul de faţă de actualitate, a 
spus Tegnell. El a adăugat că toţi cei care vor călători în zilele de Paşti în aceste 
regiuni montane trebuie să se gândească bine ce fac. Atât şi nimic mai mult. El a 
făcut, însă, o recomandare: să se renunţe la intenţia de a-şi vizita rudele în vârstă de 
Paşti. 
4.) Polonia 

Polonia, cea mai mare ţară din Europa Centrală, cu 38 milioane de locuitori (în 
2019), a confirmat 411 de cazuri de coronavirus şi 5 decese până  la această dată, 
20.03.2020. 
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 Autorităţile poloneze au luat decizia de a introduce starea de ameninţare 

epidemiologică.  

Măsurile luate de autorităţile poloneze în vederea prevenirii răspândirii acestui 
virus sunt: 
- Au închis toate frontierele ţării şi nu mai lasă să intre cetăţeni străini în ţară fără un 
motiv întemeiat, plasându-i pe toţi cei nou-sosiţi în carantină timp de 14 zile; 
- Au fost anulate acţiunile în masă, iar cetăţenilor le-au fost interzise reuniunile cu 
peste 50 de oameni; 
- Până pe data de 25.03.2020, străinii nu au voie să intre pe teritoriul Poloniei; 

- Transportul rutier internațional de marfă nu este inclus în aceste restricții. 

Frontierele rămân deschise fluxului de mărfuri, iar șoferii de camioane care 

transportă mărfuri în regim internațional nu se supun măsurii de carantină de două 

săptămâni; 

- Până la sfârşitul lui martie vor fi închise toate instituţiile de învăţământ, teatrele, 

muzeele, cinematografele, cluburile sportive, bazinele, restaurantele, cafenelele, 

barurile şi cazinourile; 

- Au fost închise toate centrele comerciale, exceptând magazinele de produse 

alimentare şi farmaciile; 

Măsuri luate pentru reducerea impactului epidemiei de coronavirus în Polonia, potrivit 

Financial Times, preluat de Ziarul Financiar : 

- Banca Națională a Poloniei a anunțat că reduce dobânda de referință de la 1,5% la 1% , 

măsură acompaniată de o serie de pași: majorarea dobânzii pe care băncile o primesc pe 

rezervele obligatorii și introducerea primei operațiuni repo ( tranzacții reversibile, destinate 

injectării cu lichiditate, în cadrul cărora BN cumpără de la instituțiile de credit active eligibile 

pentru tranzacționare, cu angajamentul acestora de a răscumpăra activele respective la o 

data ulterioară și la un preț stabilit la data tranzacției ) pentru bănci din ultimii 10 ani. 

- Polonia a anunțat un pachet de măsuri fiscale în valoare de aproape 47 mld euro, 

echivalentul a aproape 9% din PIB ( transmite Reuters, citată de Agerpres) , măsuri care vor 

veni în sprijinul companiilor care se vor confrunta cu dificultăți la plata salariilor, pentru a se 

evita concedierile, vor permite angajaților să-și amâne plățile contribuțiilor sociale și vor 

majora cheltuielile în infrastructură. Firmele vor beneficia de garanții de credit și de 

amânare a plății datoriilor. 

Măsurile suplimentare luate de autorităţile poloneze în vederea prevenirii 
răspândirii acestui virus sunt: 
- în 29 martie, 224 de cazuri noi de coronavirus au fost diagnosticate în Polonia. 
Numărul total de persoane infectate a crescut la un total de 1.862 de persoane (1.840 
de cazuri active). Cel mai mare număr de persoane infectate s-a produs în provincia 
Masoviană (centrul Poloniei). Potrivit ministrului sănătății, 22 de pacienți infectați au 
murit începând cu luna martie, iar toți sufereau de boli concurente. În prezent, rata 
de infecție la 100.000 de locuitori este cea mai mare în Voievodatul Masovian; 
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- la 24 martie, guvernul polonez a anunțat restricții suplimentare asupra persoanelor 
care părăsesc casele și la adunările publice pentru a limita în continuare răspândirea 
infecțiilor SARS-CoV-2. Noile limite limitează întrunirile în mod implicit la maximum 
două persoane (cu excepția familiilor); o excepție pentru adunările religioase, cum ar 
fi masa în Biserica Catolică , înmormântările și căsătoriile în care cinci participanți și 
persoana care conduce ceremonia au fost lăsați să se adune; și o excepție pentru 
locurile de muncă. Călătoria neesențială a fost interzisă, cu excepția călătoriei la 
serviciu sau acasă, activități legate de controlul SARS-CoV-2 sau „activități cotidiene 
necesare”. Activitățile zilnice care se califică drept „necesare” includeau 
cumpărăturile, cumpărarea de medicamente, vizitarea medicilor, mersul câinilor, 
jogging, mersul pe bicicletă și mersul pe jos, cu condiția ca nu mai mult de două 
persoane să participe și să fie evitat contactul cu alții. Restricțiile au fost definite 
inițial pentru perioada cuprinsă între 25 martie și 11 aprilie inclusiv.  

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL: 

 Este interzis, până la 13 aprilie, accesul cetățenilor străini pe teritoriul Poloniei (cu 
excepția cetățenilor cu drept de ședere sau de muncă, respectiv a cazurilor speciale) 
și se instituie aplicarea măsurii de carantină obligatorie la domiciliu pe durata a 14 
zile pentru toți cetățenii polonezi care intră în țară;  

 Este suspendată deplasarea pasagerilor prin intermediul transportului feroviar care 
presupune trecerea frontierei Poloniei.  

EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: 

 Granițele țării vor rămâne deschise pentru transportul de marfă; 

 Transportul intern rutier și feroviar nu este afectat; transportul aerian a fost 
suspendat la 16 martie; 

 Granița polono-germană rămâne deschisă pe sensul de ieșire din Polonia; pe celălalt 
sens, este permisă intrarea în Polonia numai a cetățenilor polonezi sau rezidenți în 
această țară, respectiv a transportatorilor de marfă; 

 Restricțiile de circulație la granița polono-slovacă nu vizează transportatorii 
profesioniști de mărfuri, cărora le este însă solicitat să utilizeze echipamente specifice 
de protecție.  

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 Începând cu 27 martie, se introduce măsura intrării în autoizolare obligatorie pentru 
o perioadă de 14 zile pentru lucrătorii transfrontalieri; 

 În localitățile sau regiunile de tip „zone zero/nuclee de epidemie”, autoritățile pot 
institui măsuri suplimentare de limitare a circulației persoanelor, de limitare sau 
interzicere a comercializării și utilizării unor anumite obiecte sau produse alimentare, 
de restricționare a funcționării unor instituții sau societăți comerciale, de suspendare 
temporară a adunărilor publice etc. De asemenea, pot fi impuse intervenții sanitare 
obligatorii, poate fi decisă rechiziționarea de către stat a unor clădiri, terenuri și 
mijloace de transport pentru acțiuni de combatere a epidemiei, respectiv poate fi 
stabilită obligativitatea vaccinării; 

 Amenzile pentru încălcarea regulilor privind carantina au crescut de la 5.000 de zloţi 
polonezi (circa 1.200 euro), la 30.000 (7.200 de euro), concomitent cu introducerea 
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unui sistem de verificare de la distanță (prin aplicații pe telefonul mobil) a respectării 
măsurilor de carantină de către cetățeni;  

 Măsurile menționate se aplică până la noi dispoziții. 

 

5.) Danemarca 

În Danemarca, ţară cu o populaţie în jur de 5,77 milioane de locuitori (estimare 
facută în anul 2019), au fost înregistrate până la data de 20 martie 2019, nouă decese 
ale unor persoane infectate cu COVID-19, iar numărul cazurilor confirmate a crescut 
la 1226. 

Primul caz confirmat de infecţie cu  COVID-19, la un cetăţean danez, a fost în 
data de 27 februarie 2020, un bărbat ce se întorsese de la ski din nordul Italiei, în data 
de 24 februarie 2020 şi prezenta simptome uşoare, specifice infectării cu acest virus, 
asa că a fost testat şi plasat în carantină la domiciliu. De atunci numărul de persoane 
infectate a crescut uşor, în fiecare zi, dar în data de 10 martie, deja se ajunsese la un 
număr de  262 de infecţii confirmate, iar în data de 12 martie s-a ajuns la un număr 
de 674 de persoane testate pozitiv cu coronavirus, majoritatea fiind persoane care se 
întorseseră recent din ţări cu risc mare de infecţie şi/sau contacte ale persoanelor 
deja testate pozitiv.  
Tot la aceasta dată, 12 martie 2020, a avut loc primul deces, al unei persoane de 80 
de ani care suferea şi de probleme cardiace, dar fusese testată pozitiv şi cu COVID-19. 

Din data de 12 martie, ţinând cont de creşterea rapidă a numărului de cetăţeni 
infectaţi cu noul virus, a fost schimbat sistemul de testare folosit până atunci în 
Danemarca, şi anume de la testarea tuturor pacienţilor care erau simptomatici sau 
asimptomatici, dar veneau fie din zone de risc, fie erau contacte ale persoanelor care 
se întorseseră recent din zone de risc, s-a trecut la testarea pacienţilor simptomatici, 
dar cu simptome agravate. Nu au mai fost testaţi pentru corona virus pacienţii cu 
simptome uşoare de răceală, care e foarte comună în această perioadă a anului în 
Danemarca, deoarece se riscă rămânerea fără teste pentru identificarea infecţiei cu  
COVID-19, într-o perioadă scurtă de timp. Aşadar  a rămas la latitudinea medicilor pe 
cine testează şi pe cine nu. Nu exista tratament specific, fiecare pacient este tratat 
simptomatic. Măştile chirurgicale şi mănuşile de unică folosinţă se găsesc şi aici din ce 
în ce mai greu. 

 
Măsurile luate de autorităţile daneze în vederea prevenirii răspândirii acestui virus 
sunt: 
- Ȋnchiderea frontierelor. Din data de 14 martie până pe 13 aprilie 2020, nu le mai 
este permis cetăţenilor străini să intre în ţară, doar dacă au un motiv bine întemeiat. 
Dar este permisă intrarea în ţară a cetăţenilor danezi sau ieşirea din ţară a cetăţenilor 
străini; 
- Unităţile de învăţământ (universităţi,  şcoli  şi grădiniţe) au fost închise deocamdată 
pe o perioada de două săptămâni, din 16 martie până în 29 martie 2020; 
-Suspendarea activităţii unei părţi dintre angajaţii din sectorul public;  
-Toate activităţile unde există contact direct cu clienţii au fost închise (restaurante, 
cafenele, saloane de înfrumuseţare, locuri de joacă, etc.); 
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-Companiile mari  fie şi-au suspendat activitatea, fie şi-au redus activitatea, 
deocamdată pe o perioadă de două săptămâni, cu posibilitatea de prelungire. Dacă 
situaţia va continua pe o perioadă de câteva luni, personalul angajat va fi triat, adică 
cei mai buni vor rămâne angajaţi, iar restul vor fi trimişi în şomaj, cu posibilitatea 
reangajării lor la o dată ulterioară; 
-Companiile mici, cu un număr redus de angajaţi, încă lucrează; 
Guvernul danez le-a comunicat firmelor private care sunt afectate de măsurile 
drastice pentru combaterea răspândirii pandemiei de coronavirus, că va acoperi 75% 
din salariile angajaţilor, conform acordului dintre Guvern, organizaţiile companiilor şi 
sindicate. Ȋn perioada 9 martie - 9 iunie, statul se oferă să plătească 75% din salariile 
angajaţilor, la un nivel maxim de 23.000 de coroane daneze (circa 3.000 de euro) pe 
lună, în timp ce firmele vor plăti restul de 25%, dacă acestea promit că nu vor face 
concedieri, conform agențiilor Reuters şi DPA. în schimb, angajaţii vor fi obligaţi să-şi 
ia cinci zile de concediu obligatoriu; 
-Magazinele alimentare mici, supermarketurile şi farmaciile sunt deschise. Ȋncă nu s-a 
ajuns la raţionalizarea alimentelor, dar se ia în calcul şi luarea acestei măsuri de către 
supermarketuri,  în vederea reducerii cantităţilor cumpărate de o singură persoană, 
astfel încât anumite produse, foarte solicitate, să ajungă pentru toată lumea; 
-Magazinele nealimentare au fost închise; 
-Sunt internaţi în spitale numai bolnavii critici, pentru a se evita supraaglomerarea 
spitalelor, restul bolnavilor sunt monitorizaţi la domiciliu, telefonic şi chiar prin video, 
ţin permanent legătura cu medicul de familie, iar în caz de agravare a simptomelor 
bolii, medicul va decide internarea acestora. În Danemarca se încearcă prevenirea 
îmbolnăvirii a unui număr mare de cetăţeni simultan, astfel încât sistemul medical să 
fie supraaglomerat şi să aibă de suferit mai ales cei care au şi alte boli cronice; 
-Se recomandă evitarea locurilor aglomerate, deplasarea cu mijloacele de transport în 
comun, a contactului apropiat cu posibile persoane infectate şi o buna igienă, 
respectiv spălarea mâinilor cu apă şi săpun, destul de des. 
Ȋn ceea ce priveşte folosirea mijloacelor de transport în comun, numărul acestora a 
fost suplimentat în timpul orelor de vârf şi este permis accesul a unui număr limitat 
de pasageri în fiecare mijloc de transport. Din data de 12 martie, trenurile 
interurbane mai pot fi folosite doar de către persoanele care îşi rezervă locurile, dar 
într-un număr limitat. 
 -Se recomanda autoizolarea la domiciliu, pentru toată lumea, dar în special a 
persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani şi care suferă şi de alte boli cronice, 
deoarece se crede că aceştia sunt cei mai vulnerabili în faţa bolii; 
-Se încurajează munca de acasă, dacă e posibil, anularea întâlnirilor, conferinţelor, 
şedinţelor cu un număr mare de participanţi; 
-Se recomandă ca după o călătorie într-o ţară de mare risc, să se stea acasă, în izolare, 
pe o perioadă de 14 zile.  

Institutul danez de cercetare "Statens Serum Institut" încearca dezvoltarea 
unui sistem de monitorizare a răspândirii acestui virus în Danemarca, respectiv 
practicieni ai acestui institut sunt trimişi în diverse zone ale ţării, şi săptămânal aleg să 
testeze într-o anumită zonă, persoane cu probleme respiratorii (simptome de raceală, 
gripă etc.) şi persoane asimptomatice. Acelaşi sistem este recunoscut şi se foloseşte şi 
în controlarea răspândirii gripei în Danemarca. 
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Măsuri suplimentare:  

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL: 

 În perioada 14 martie - 13 aprilie, granițele daneze vor fi închise pentru cetățenii 
străini; 

 Cel puțin până la 13 aprilie, s-a eliminat departajarea geografică între zone roșii și 
zone galbene de risc privind infecţia cu COVID-19. La întoarcerea în țară, persoanele 
se vor adresa telefonic medicului de familie sau unei unități spitalicești, doar dacă 
prezintă simptome acute; 

 Tuturor persoanelor rezidente în Danemarca, care revin din străinătate, li se impune 
obligativitatea auto-izolării la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile, ca măsură de 
precauție. 

EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: 

 Este permisă intrarea în Danemarca, traversând frontiera terestră, maritimă sau 
aeriană, doar pentru următoarele categorii de persoane: 

1. Cetățenii danezi care dețin pașaport sau alt document de călătorie danez. 

2. Cetățenii UE cu documente de călătorie valabile care trăiesc în Danemarca și 

care pot prezenta un card de securitate socială (yellow card). 

3. Cetățenii străini din afara UE cu documente de călătorie valabile și cu permis 

de ședere danez. 

4. Cetățenii străini care au un motiv valid/legitim/întemeiat de a intra în 

Danemarca, precum: 

a. Vizitarea unui membru de familie în stare de sănătate critică sau 

terminală; 

b. Participarea la o înmormântare (cu document doveditor); 

c. Sunt citați în fața instanței; 

d. Exercitarea drepturilor legale de a vizita un minor; 

e. Este tutore legal pentru un minor din Danemarca; 

f. Sunt deja în tratament medical; 

g. Lucrează în Danemarca (pe bază documentelor justificative); 

h. Pasagerii aflați în tranzit sau cu legături aeriene, care pot prezenta un 

bilet valabil pentru următoarea destinație din afara Danemarcei; 

i. Pasagerii care pot prezenta documentație legată de parcarea 

autovehiculului la aeroportul Copenhaga și care au nevoie de acesta 

pentru a se deplasa în afara Danemarcei (ex. Suedia); 

j. Persoanele care tranzitează Danemarca și pot dovedi că următoarea 

destinație este în afara teritoriului danez (nu e valabil pentru grupuri 

mai mari/microbuz, autocar sau transportul public); 
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k. Șoferii de tir (de orice naționalitate) care aduc bunuri în Danemarca 

sau preiau anumite categorii de marfă. 

 Armata daneză are ca sarcină să păzească frontiera și va evalua pe loc, de la caz la 
caz, scopul întemeiat/legitim al posibilității intrării în Danemarca. Autoritățile daneze 
avertizează că timpii de așteptare la toate frontierele sunt foarte lungi; 

 Este permis tranzitul persoanelor care livrează bunuri (chiar dacă șoferii de camioane 
sunt cetățeni străini); 

 Este permis accesul persoanelor care preiau marfă din Danemarca (ex. animale vii 
pentru abatoare). 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

 Sunt interzise întâlnirile în grupuri mai mari de 10 persoane, atât în locurile publice, 
cât și în cele private, conform unor măsuri valabile până la 13 aprilie. Se aplică amenzi 
de 200 de euro / persoană pentru încălcarea regulii; 

 Toate mall-urile și magazinele sunt închise, până la 13 aprilie, cu excepția farmaciilor 
și a magazinelor alimentare, care, însă, trebuie să se asigure că au facilități de 
dezinfectare pentru clienți și indicii marcate de păstrare a distanței între aceștia; 

 Serviciile de transport public rămân funcționale; 

 Statul va avea autoritatea de a: obliga cetățenii să intre în carantină sau în izolare; 
închide instituțiile publice, inclusiv școlile și centrele de îngrijire a copiilor; interzice 
vizitele aparținătorilor în spitale și aziluri de bătrâni; restricționa accesul la 
transportul în comun; interzice evenimentele publice numeroase; dispune 
raționalizarea medicamentelor esențiale disponibile în farmacii; dispune 
raționalizarea alimentelor pentru a preveni epuizarea rapidă și nejustificată a 
stocurilor; expropria proprietățile private. Măsurile se vor aplica până la 1 martie 
2021, urmând a fi efectuată o evaluare de etapă în luna noiembrie. 

 
 

 
Concluzii:  

Din articolele analizate, se observă că o mare parte din măsurile adoptate de 
autorităţi, în combaterea răspândirii pandemiei de corona virus, sunt asemănătoare 
cu măsurile luate şi de România.  
Din cazul Italiei se pot trage mai multe învăţăminte, şi anume că izolarea la 
domiciliu din timp, respectiv renunţarea la viaţa socială, pot salva, la propriu, vieţi. 
De asemenea, carantina şi respectarea unor măsuri de igienă pot face diferenţa în 
lupta cu acest virus. 

Încă de la apariția primelor cazuri, România a luat măsuri rapide contra 
răspândirii virusului, dar populația a intrat în panică. Oamenii au început să-și facă 
provizii, să țeasă scenarii fanteziste, dar mai ales să se teamă ”de ce e mai rău”.  

Specialiști suedezi în psihologie au identificat cel puțin doi factori principali 
pentru diferența majoră între felurile în care se raportează cele două societăți 
(suedeză şi română) la situația actuală: suedezii au încredere în autorități și văd 
impredictibilitatea viitorului ca fiind o oportunitate. Românii au mai puţină 
încredere în autorităţi şi traduc impredictibilitatea prin pericol. 
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Numai prin disciplină, respectiv respectarea măsurilor impuse de autorităţi, 
societatea europeană, dar şi cea mondială, vor ieşi învingătoare din această luptă 
cu un inamic nevăzut.  

 
 
Surse: 
1. http://www.mae.ro 
2. https://www.gov.pl/    
3.https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR2esn0nGu7p9z_SA9QGs
1q5n03537XNFbqP4luOg230M77wBDEI6bvMzdo#countries  
4. https://www.sst.dk/corona-eng 
5. https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/guvernul-danez-va-acoperi-75-la-suta-din-
salariile-firmelor-private-afectate-de-pandemie-1275982 
6. https://www.thelocal.dk/20200317/the-answers-to-your-most-asked-questions-
about-the-coronavirus-outbreak-in-denmark 
7. https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Denmark 
8. convorbiri telefonice cu rudele din Italia, Suedia, Danemarca 
9. ştiri TV Italia 
10. pagina dedicată Date și cifre ; 
11. wikipedia.org>2020_coronavitus_pandemic_in_Poland 
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