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Adrian Streinu-Cercel îndeamnă la precauţie maximă: ”Dacă îşi imaginează 
cineva că pandemia s-a terminat, se înşeală amarnic” 
 
Pandemia de coronavirus este departe de a fi terminată în România, a avertizat 
medicul Adrian Streinu-Cercel, în cursul zilei de marţi. 
În opinia medicului din Capitală, să ne relaxăm în acest moment al luptei cu Covid-
19 ar reprezenta o eroare imensă şi cu repercursiuni. 
Dacă mulţi se pregătesc să sărbătorească succesul cu noul coronavirus, medicul 
Streinu-Cercel avertizează că evenimentele sunt în desfăşurare. 
Adrian Streinu-Cercel, avertisment pentru cei care cred că pandemia de Covid-19 s-
a încheiat: ”Se înşeală amarnic” 
Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Matei Balş” 
din Capitală, consideră că a privi pandemia de Covid-19 ca şi cum a fi încheiată, în 
ţara noastră, ar fi o greşeală care ne-ar putea costa scump pe termen lung, iar cei 
care pleacă de la o asemenea premisă ”se înşală amarnic”. 
Deşi, în comparaţie cu alte state, România a reuşit să ţină sub control această criză 
provocată de noul coronavirus, Adrian Streinu-Cercel consideră că monitorizarea 
situaţiei medicale rămâne prioritară, tocmai pentru ca lucrurile să nu scape de sub 
control. 
”Suntem undeva în cursul pandemiei cu acest virus SAR-Cov-2. Lucrurile sunt în 
desfăşurare în momentul de faţă şi dacă îşi imaginează cineva că pandemia s-a 
terminat, se înşală amarnic. 
Este cât se poate de evident faptul că România a avut un succes deosebit de 
important până la acest moment şi dorinţa mea ar fi să nu dăm cu piciorul la acest 
lucru, ţinând cont de faptul că stăm foarte bine la nivelul comunităţii europene din 
acest punct de vedere. 
România s-a pregătit din timp pentru că, începând cu anul 2006, a pus pe picioare 
un sistem la nivelul bolilor infecţioase şi dezvoltarea terapiilor intensive aferente 
bolilor infecţioase”, a declarat Adrian Streinu-Cercel, conform Agerpres. 
Streinu-Cercel: ”Măsurile de igienă şi distanţare socială pot face diferenţa” 
Medicul de la ”Matei Balş” mai spune că masca de protecţie, asociată cu igiena 
personală şi cu distanţarea fizică vor face diferenţa în perioada următoare. 
”Medicul poartă mască, pacientul poartă mască. Apare o distanţare inevitabilă între 
medic şi pacient, respectarea distanţei de un metru şi jumătate. (…) Apare o 
evaluare deficitară clinică la un moment dat. 
Putem spune în momentul de faţă, cât se poate de clar, că se generează un 
disconfort psihic de ambele părţi, atât din punctul de vedere al medicului, cât şi din 
punct de vedere al pacientului şi mai mult decât atât se generează o neîncredere în 
actul medical. 
Această pandemie există şi ea afectează pe de o parte pe cei care sunt cu această 
infecţie cu noul coronavirus, pe de altă parte afectează pacienţii cu boli cronice într-o 
anumită măsură, pentru că în mod evident o serie de servicii medicale s-au limitat 
din punct de vedere al accesului pacienţilor cronici la serviciile de sănătate”, a mai 
declarat medicul Adrian Streinu-Cercel 
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Specialiştii din România se tem de al doilea val de coronavirus. „Poate face 
ravagii fără un vaccin” 
 
Vicepreşedintele Societăţii Române de Epidemiologie, Emilian Popovici, susţine cu 
tărie prelungirea stării de alertă pentru a nu scăpa lucrurile de sub control. 
România nu a scăpat de noul coronavirus, cu toate că oamenii par să uite că au de 
respectat mai multe reguli de distanţare socială. 
Specialiştii avertizează că o ignorare a acestor măsuri, precum portul de măşti 
chirurgicale sau păstrarea distanţei dintre oameni poate duce la o recidivă a 
epidemiei de Covid-19. 
Specialiştii se tem că un al doilea val de Covid-19 poate face ravagii în România 
„Suntem la o creştere pe care trebuie să o luăm în seamă şi asta dacă ne raportăm 
la faptul că starea de alertă, în opinia mea ca şi epidemiolog, trebuie prelungită. De 
va fi prelungită pe două săptămâni sau pe mai mult, să zicem că nu are cea mai 
mare importanţă în momentul acesta, dar cu siguranţă că trebuie prelungită, pentru 
că altfel lucrurile pot să fie scăpate de sub control”, a explicat Popovici, conform 
Agerpres. 
Epidemiologul a comparat pandemia de coronavirus cu un război şi nu crede că e 
momentul de armistiţii sau permisii. 
 
„Cu toţii ne dăm seama că suntem într-un război global. Lipseşte doar componenta 
militară. Componentele sociale, de sănătate, economice şi toate celelalte sunt 
prezente. Şi totuşi, într-un război din acesta global unii vor un fel de permisie pentru 
a merge în vacanţă, alţii vor un armistiţiu pentru ca să meargă la mall. Arată că 
practic nu înţeleg deloc situaţia sau aproape deloc situaţia în care ne aflăm. 
Noi practic la ora actuală avem cele două variante : varianta A, să spunem, în care 
măsurile sunt corecte şi populaţia urmează măsurile şi această variantă înseamnă 
număr scăzut de infecţii şi varianta B în care măsurile sunt insuficiente sau măsurile 
sunt corecte, dar nu sunt urmate de populaţie şi asta înseamnă număr crescut de 
infecţii. Varianta C nu există. (…) Nu se poate fenta situaţia în niciun fel, pentru că 
acest virus te taxează”, a completat Popovici. 
Popovici explica în urmă cu o zi că România riscă să se confrunte cu o revenire în 
forţă a noului coronavirus. Conform unor estimări ale specialistului, în luna august 
ţara noastră riscă să aibă 1.400 de cazuri grave în secţia de Terapie Intensivă. 
Profesorul se teme că al doilea val de coronavirus ar putea face revagii în lipsa unui 
vaccin şi a unor măsuri clare: „Se preconizează un potenţial al doilea val, care nu 
ştim cât de mare va fi. Reamintesc că la gripa spaniolă al doilea val pandemic a fost 
cel care a făcut ravagii, nu primul. Iar noi vom intra în al doilea sezon de iarnă cu o 
populaţie foarte puţin imunizată şi fără un vaccin”. 


