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COVID-19 ●Informații actualizate pentru medicii veterinari
1). Experții în boli infecțioase precum și multiple organizații medicale (OIE; OMS, etc.) sunt de acord
că nu există dovezi care să indice faptul că animalele de companie se îmbolnăvesc de COVID-19 sau că pot
răspândi COVID-19 la alte animale, inclusiv la oameni. Nu există dovezi care să sugereze faptul că pisicile
sau câinii de companie pot fi o sursă de infecție cu SARS-CoV-2, inclusiv răspândirea COVID-19 la
oameni. Mai multe investigații sunt în curs și pe măsură ce aflăm mai multe, vă vom informa.
2). Deoarece animalele pot răspândi boli oamenilor şi oamenii pot răspândi la rândul lor boli către
animale, este bine să sugerăm proprietarilor să se spele pe mâini înainte și după interacțiunea cu animalele.
Blana animalelor de companie nu reprezintă o suprafață de remanență pentru acest virus, din acest motiv
este foarte puțin probabil ca o persoană umană să contracteze COVID-19 atunci când se află în preajma
animalelor de companie.
3). În contextul COVID-19, este bine să sugerăm proprietarilor animalelor de companie să asigure
condiții foarte bune de îngrijire, din care insistăm pe curățarea regulată a bolurilor de apă, mâncare şi a
așternutului.
4). Ne dorim ca medicii veterinari şi echipele lor să se protejeze cât mai bine împotriva infecției cu
COVID-19? În acest sens le transmitem recomandarea de a se informa permanent cu privire la evoluția
epidemiei la nivel naţional şi a pandemiei la nivel planetar, din sursele oficiale ale statului român şi cele
credibile din Mass-Média. Prin intermediul CMVRO se vor transmite organizațiilor locale (CMV) situaţii
legate de intensitatea evoluției focarelor în comunitățile locale de la nivel naţional.
5). În prezent nu există un vaccin disponibil împotriva COVID-19 şi din acest motiv cea mai bună
modalitate de a preveni îmbolnăvirea este evitarea expunerii la virus. Membrii echipei de medici veterinari
trebuie să evite contactul strâns şi pentru o perioadă mai lungă cu un posibil individ bolnav de COVID-19.
În acest sens recomandăm o limită de minimum 2 metri şi nu mai mult de 10 minute. Aici ne referim la
discuția cu proprietarii animalelor de companie sau de rentă. În permanență trebuie să evităm să ne atingem
ochii, nasul și gura. Trebuie să ne spălăm des pe mâini cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde,
inclusiv înainte de a mânca. Când nu avem la îndemână apă caldă şi săpun, folosim o soluție pe bază de
alcool. În acest stadiu al epidemiei orice persoană cu care intrăm în contact poate să fie pozitiv
asimptomatică.
6). Absolut toate suprafețele de lucru din cabinete şi clinici, respectiv trusele de urgență pe care le
folosim în deplasări, cele pe care le atingem frecvent, precum şi dispozitivele şi aparatura de diagnostic
trebuie curățate cât mai des şi de câte ori este nevoie cu șervețele umede cu soluție alcoolică. Recipientele
cu regim special se predau fără să fie atinse direct (fără protecție) şi se păstrează închise ermetic.
Dezinfectanții trebuie amplasați în locuri facile, în fiecare încăpere, precum şi la îndemâna clienților în sala
de așteptare.
7). Dacă unul dintre membrii echipei prezintă simptome de boală respiratorie trebuie să rămână acasă
timp de 14 zile, în autoizolare. Acesta trebuie să-şi monitorizeze permanent temperatura, şi să realizeze un
contact util cu medicul său de familie. În acest sens nu ezitați să realizați în fiecare zi(cu întreaga echipă de
la cabinet) câte o ședință fulger de informare, în care să discutați despre COVID 19. Dacă în timpul
activității unul dintre colegi începe să prezinte simptome respiratorii, febră, indispoziție, oboseală, dureri

musculare, apatie, etc. , acesta trebuie imediat separat de restul grupului şi direcționat către autoizolare. Se
iau şi măsuri speciale de dezinfecție în această situație, care se aplică şi după fiecare proprietar ce a staționat
în sălile obiectivului medical veterinar sau în mijloacele mobile diverse. Proprietarul cabinetului să
informeze săptămânal CMV județean cu privire la eventualele probleme legate de situaţia personalului său,
sau alte incidente legate de epidemie.
8). Dacă un membru al echipei este confirmat cu boala COVID-19, proprietarul cabinetului veterinar
trebuie să informeze ceilalți membri ai echipei cu privire la posibila lor expunere, situație în care în plus
păstrează confidențialitatea, conform cerințelor legii. De asemenea informează despre acest fapt CMV
judetean care va recomanda intrarea în carantină a respectivului obiectiv medical veterinar. În fiecare
săptămână, CMV județean comunică la nivel central situaţia corpului medicilor veterinari sub aspectul
epidemiei. Membrii echipei care au fost în apropierea colegului confirmat pozitiv la COVID-19, intră
imediat în carantină şi iau legătura cu medicul de familie.
9). Telemedicina poate fi o opțiune excelentă pentru a sprijini buna îngrijire a pacientului, contribuind
în același timp la prevenirea contactului de la persoană la persoană. Se evită situaţia în care clientul vine
către personalul medical veterinar și viceversa. Se minimizează astfel răspândirea comunității COVID-19.
Va trebui să folosim cât de des putem conversațiile telefonice, precum şi orice alte mijloace specifice
telemedicinii.
10). Vom ajunge şi în situaţia în care vom fi solicitați de către clienți confirmați pozitiv cu COVID-19.
Animalul lor este bolnav şi noi trebuie să intervenim. Soluția în această situație este în mod categoric
orientată prioritar în favoarea obiectivului medical veterinar pe care îl reprezentăm, a colegilor, a echipei.
Aşadar, în acest caz vom apela numai la mijloacele telemedicinii, dacă proprietarul nu găsește o altă
persoană sănătoasă care să prezinte animalul la cabinet, sau care să primească medicul în fermă, în cazul
unui obiectiv medical veterinar rural. În aceste situaţii, dacă totuși o terță persoană sănătoasă prezintă
pacientul la cabinet, vom realiza consultația direct la autoturismul clienților, fără să mai introducem în
cabinet animalul de companie, nici măcar în sala de așteptare.
11). Atunci când se vor întâlni cu clienți care se află în izolare sau în carantină, ca măsură de precauție
membrii echipei veterinare vor purta îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare. Acest lucru ar trebui să
reducă riscul de infectare, atât pentru membrii echipei veterinare cât și pentru clienți , întrucât se consideră
faptul că de regulă contactul om cu om este principalul mod de transmitere a maladiei COVID-19.
Informațiile medicale actuale indică faptul că un contact cu caz uman de COVID-19 şi nu cu un animal de
companie sau de rentă, reprezintă modalitatea cea mai frecventă de transmitere.
12). În cazul în care medicii veterinari vor fi nevoiți să asigure servicii clinice la locații în care există
confirmate cazuri de COVID-19, aceștia trebuie să aplice protocoale de biosecuritate specifice şi să poarte
echipamente de protecție personală specifice celor utilizate de către medicii clinicieni umani din spitalele
publice. În aceste situaţii medicii veterinari trebuie să consulte oficialii din domeniul sănătății publice
locale pentru îndrumare.
13). Cu privire la testarea câinilor şi pisicilor, venind astfel în completarea punctelor 1 şi 2 din acest
material, precizăm faptul că IDEXX a anunțat disponibilitatea unui test, dar nu recomandă pentru moment a
fi testat pe animalele de companie, canide şi feline. În perioada de evaluare a testului s-au făcut recoltări la
mii de animale şi nici un test nu a ieșit pozitiv. COVID-19 este transmis în primul rând de la persoană la
persoană. Astfel, în cabinete, câinii şi pisicile trebuie testate numai pentru agenți patogeni respiratorii
comuni, în proceduri uzuale, cunoscute, rutinate. Este important să amintim faptul că în prezent nu există
dovezi care să sugereze că animalele de companie pot răspândi COVID-19 către alte persoane sau alte
animale de companie.
14). În relația medic veterinar-client-pacient, care reprezintă acest triunghi formidabil ce definește
profesia noastră, acum, în aceste zile deosebit de dificile, CMVRO recomandă colegilor din toate
departamentele profesionale să manifeste solidaritate şi să comunice între ei ori de câte ori este necesar. Mai
mult, colegilor din clinică şi laboratoare, celor din instituția de stat (DSVSA – ANSVSA) Colegiul
Medicilor Veterinari din România le recomandă să pună pe primul loc demnitatea profesională, înaintea
oricăror alte interese pecuniare sau de asociere. Fiecare situație de risc trebuie să primească astfel cea mai
bună opțiune de rezolvare.

15). Colegiul Medicilor Veterinari din România este astăzi organismul profesional autonom ce
reprezintă interesele profesionale ale fiecărui medic veterinar din această ţară. Din acest principiu rezultă
faptul că nu există niveluri de priorități, problemele fiecărui medic veterinar, oriunde s-ar afla acesta, sunt
problemele tuturor colegilor. Astfel, la vârful profesiei colegii care reprezintă nobila noastră profesie, se vor
decide cele mai bune soluții pentru fiecare medic veterinar, indiferent de domenuiul său de activitate şi
locul în care activează. Nu în ultimul rând CMVRO asigură relația profesiei la nivel european şi mondial,
oferind astfel medicilor veterinari români apartenența la marea familie profesională medical veterinară
mondială.
* În realizarea acestui material informativ s-a ținut cont de poziția oficială de moment a următoarelor
organizații: OIE; WHO; European Commission; FECAVA; WorldOMeter Corona; AVMA; MAI,
Ministerul Sănătății şi alte organisme aflate în prim planul luptei cu pandemia.

