
 
Răspunsul UE la COVID-19
 
Bruxelles, 24 februarie 2020 

Comisia Europeană - Întrebări și răspunsuri

Comisia Europeană acționează pe toate planurile pentru a sprijini eforturile de combatere a epidemiei
cauzate de COVID-19.

Acestea includ coordonarea permanentă cu statele membre în ceea ce privește schimbul de informații,
evaluarea nevoilor și asigurarea unui răspuns coerent la nivelul UE. De asemenea, Comisia finanțează
activități de cercetare, oferind sprijin prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE, și sprijină
China cu materiale medicale de urgență pentru a combate epidemia la sursă.

Ce măsuri a luat Comisia de când a fost raportată epidemia cauzată de COVID-19 în China?
1) La nivelul UE, în conformitate cu Decizia privind amenințările transfrontaliere pentru
sănătate, Comisia, împreună cu statele membre, asigură coordonarea utilizând trei mecanisme
principale:

Sistemul de alertă precoce și răspuns rapid1.

Comitetul pentru securitate sanitară2.

Rețeaua de comunicatori a Comitetului pentru securitate sanitară.3.
Aceste instrumente sprijină cooperarea, schimbul rapid de informații, monitorizarea și coordonarea
rapidă a măsurilor de pregătire și răspuns în ceea ce privește COVID-19.

2) Comisia, cu sprijinul agențiilor relevante ale UE, în special Centrul European de Prevenire și
Control al Bolilor (ECDC), Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și Agenția Uniunii
Europene pentru Siguranța Aviației (EASA), oferă orientări tehnice referitoare la: evaluările
riscurilor; definiția de caz pentru diagnostic și raportarea coerentă a cazurilor suspectate și confirmate;
prevenirea și controlul infecțiilor în unitățile de asistență medicală; sfaturi de călătorie; informații
actualizate privind tratamentele și vaccinurile; depistarea contacților la bordul aeronavelor; gestionarea
punctelor de intrare și recomandări în sectorul aviației.

În plus, acțiunea comună a statelor membre „Healthy Gateways”, finanțată de UE, oferă orientări și
formare cu privire la măsurile care trebuie luate la punctele de intrare, în timp ce acțiunea comună
SHARP - strengthened international health regulations and preparedness in the EU (consolidarea
reglementărilor internaționale în materie de sănătate și pregătire în UE) oferă orientări și formare cu
privire la pregătirea laboratoarelor.

3) Comisia coordonează furnizarea de asistență Chinei și finanțează costurile de transport ale zborurilor
de repatriere ale statelor membre ale UE.

4) Pentru a sprijini pregătirea, prevenirea și izolarea virusului la nivel mondial, se vor aloca fonduri în
valoare de 232 de milioane EUR destinate mai multor sectoare, și anume:

- 114 milioane EUR vor sprijini Organizația Mondială a Sănătății (OMS), în special planul global de
pregătire și răspuns. Această finanțare are scopul de a sprijini activitățile de pregătire și răspuns în
domeniul urgențelor de sănătate publică în țările cu sisteme de sănătate precare și cu reziliență
limitată. O parte din această finanțare face obiectul aprobării autorităților bugetare ale UE. 

- 15 milioane EUR sunt planificate pentru a fi alocate în Africa, inclusiv Institutului Pasteur Dakar din
Senegal, în vederea sprijinirii unor măsuri precum diagnosticarea rapidă și supravegherea
epidemiologică.

- 100 de milioane EUR vor fi alocate cercetării de urgență în ceea ce privește diagnosticul, tratamentul
și prevenția, inclusiv 90 de milioane EUR prin intermediul Inițiativei tehnologice comune privind
medicamentele inovatoare (IMI), un parteneriat între UE și industria farmaceutică. *

- 3 milioane EUR alocate mecanismului de protecție civilă al UE pentru zborurile de repatriere a
cetățenilor UE din Wuhan, China.

Este UE pregătită și dotată corespunzător pentru a ține sub control răspândirea COVID-19?
Statele membre informează în permanență Comisia și schimbă informații cu privire la nivelul lor de
pregătire.



Conform informațiilor furnizate de autoritățile naționale, nivelul global de pregătire este unul
ridicat, în statele membre existând deja măsuri de răspuns pentru a oferi tratament cazurilor apărute
în UE și pentru a atenua orice transmitere ulterioară în interiorul UE și către UE.

La 13 februarie, Consiliul EPSCO pentru sănătate a organizat o reuniune extraordinară la nivel politic a
tuturor statelor membre pentru a discuta și a coordona măsurile de limitare a răspândirii epidemiei de
COVID-19 și măsurile suplimentare care urmează să fie luate în considerare în viitor.

Ca răspuns la concluziile Consiliului referitoare la această reuniune, acțiunile principale urmărite în
prezent de Comisie includ evaluarea continuă a riscurilor și oferirea de sfaturi de călătorie; o pregătire
sporită în cazul în care epidemia se agravează și ajunge în etapa următoare; precum și activarea
mecanismelor de finanțare existente pentru a sprijini statele membre în ceea ce privește pregătirea și
răspunsul la COVID-19. Alte acțiuni principale includ examinarea achizițiilor comune pentru necesarul
potențial de echipamente de protecție și consolidarea sprijinului acordat Comitetului pentru securitate
sanitară în ceea ce privește furnizarea, la nivelul întregii UE, de informații aliniate cu privire la virus,
depistare, utilizarea echipamentelor etc.

Cum sprijină Comisia repatrierea cetățenilor UE din China?
Comisia Europeană dispune de un Centru de coordonare a răspunsului la situații de urgență,
operațional 24 de ore din 24, care coordonează zborurile de repatriere cu statele membre ale UE.

Comisia oferă finanțare statelor membre ale UE pentru 75 % din costurile de transport ale acestor
zboruri de repatriere prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE.

Mecanismul de protecție civilă al UE a facilitat repatrierea a 447 de cetățeni UE din Wuhan, China. La
sfârșitul lunii ianuarie, două aeronave franceze au repatriat 346 de cetățeni ai UE, iar Germania a
efectuat un zbor de repatriere a 101 cetățeni ai UE.

Un al treilea zbor de repatriere a fost organizat de Franța, care a repatriat peste 70 de cetățeni ai UE
care se aflau încă în Wuhan.

De asemenea, mecanismul de protecție civilă al UE a cofinanțat ultimul segment al zborului, de la
Londra către statele membre respective, pentru 95 de cetățeni ai UE repatriați printr-un zbor organizat
de Regatul Unit.

Tot în cadrul mecanismului de protecție civilă al UE, Italia a trimis două aeronave pentru repatrierea
cetățenilor UE aflați în carantină pe vasul de croazieră Diamond Princess ancorat în portul Yokohama,
Japonia, de la începutul lunii februarie.

Ce face UE pentru a sprijini China?
Comisia Europeană coordonează furnizarea de materiale medicale de urgență Chinei prin intermediul
mecanismului de protecție civilă al UE.

Până în data de 21 februarie, Franța, Germania, Italia, Letonia și Estonia furnizaseră Chinei peste 30,5
tone de echipamente individuale de protecție. Costurile de transport au fost cofinanțate prin
mecanismul de protecție civilă al UE.

Primele 12 tone au fost livrate ca primă ofertă de asistență imediată, cu ocazia primelor zboruri de
repatriere din Franța și Germania efectuate la sfârșitul lunii ianuarie.

-

La 14 februarie, Italia a trimis Crucii Roșii Chineze din Beijing 1,5 tone de salopete de protecție și
măști.

-

La 19 februarie, Franța a trimis un avion cargo către Wuhan cu 20 de tone de măști chirurgicale,
mănuși, termometre și produse dezinfectante, inclusiv materiale provenite din Letonia și Estonia.

-

La 23 februarie, o aeronavă austriacă a plecat din Viena cu echipamente de protecție care au inclus
măști, mănuși, îmbrăcăminte de protecție și produse dezinfectante.

-

Comisia este pregătită să furnizeze Chinei asistență suplimentară.

Centrul european de coordonare a răspunsului la situații de urgență continuă să solicite statelor
membre să identifice potențialele lor contribuții la echipamentele individuale de protecție care vor fi
furnizate Chinei în viitorul apropiat.

Cum sunt evaluate riscurile pentru sănătatea publică în Europa în ceea ce privește COVID-
19?
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) monitorizează epidemia prin activități de
transmitere a informațiilor epidemiologice și oferă evaluări ale riscurilor pentru a ghida statele membre
ale UE și Comisia Europeană în activitățile lor de răspuns. ECDC se află în contact permanent cu
Comisia Europeană, cu autoritățile din domeniul sănătății publice din statele membre ale UE, China și
din alte țări și cu Organizația Mondială a Sănătății în ceea ce privește evaluarea acestei epidemii. De



asemenea, ECDC publică rezumate zilnice și evaluări ale riscurilor pentru cetățenii UE.

Ce activități de cercetare privind COVID-19 finanțate de UE sunt în curs de desfășurare?
La 31 ianuarie, Comisia a lansat o cerere de exprimare a interesului pentru propuneri de cercetare cu
privire la noul coronavirus. Un buget de 10 milioane EUR este pus la dispoziție pentru cercetarea care
va duce la îmbunătățirea asistenței clinice a pacienților infectați cu acest virus, precum și a răspunsului
global în materie de sănătate publică. Inițiativa tehnologică comună privind medicamentele inovatoare
(IMI) și-a anunțat planul pentru o cerere de propuneri accelerată privind noul coronavirus, care
urmează să fie lansată la începutul lunii martie. 

De asemenea, UE finanțează deja mai multe proiecte de cercetare aflate în desfășurare, care și-au
reorientat obiectul de interes în vederea abordării epidemiei de COVID-19. De exemplu, proiectul
PREPARE asigură pregătirea în domeniul cercetării a unităților clinice de tratament și utilizarea unor
protocoale de cercetare armonizate în toată Europa prin intermediul rețelei lor de 3 000 de spitale și
900 de laboratoare din 42 de țări. Un alt proiect finanțat de UE, Arhiva europeană de virusuri GLOBAL
(European Virus Archive GLOBAL - EVAg), a pus deja la dispoziție peste 1 000 de kituri care sprijină
diagnosticul noului coronavirus în 79 de țări din întreaga lume.

Comisia se coordonează cu Organizația Mondială a Sănătății și cu alți finanțatori ai cercetării, pentru a
se asigura că sunt acoperite lacunele în materie de cercetare. Această coordonare se realizează în
principal prin intermediul rețelei de „colaborare la nivel mondial în materie de cercetare pentru
pregătire în eventualitatea apariției unor boli infecțioase” (GloPID-R), al cărei secretariat este finanțat
de UE. Între 11-12 februarie, Organizația Mondială a Sănătății și GloPID-R au organizat un forum
mondial pentru cercetare și inovare, pentru a identifica prioritățile în materie de cercetare în 10
domenii tematice diferite.

Sunt disponibile informații suplimentare cu privire la noua acțiune de cercetare a Comisiei, precum și
cu privire la cercetarea actuală finanțată de UE privind coronavirusul.

Sunt sigure produsele alimentare importate din China?
Nu s-a raportat nicio transmitere a COVID-19 prin intermediul alimentelor. Prin urmare, nu
există nicio dovadă conform căreia produsele alimentare importate în Uniunea Europeană în
conformitate cu reglementările privind sănătatea animală și publică în vigoare care reglementează
importurile din China ar prezenta riscuri asupra sănătății cetățenilor UE în ceea ce privește COVID-19.

De asemenea, având în vedere situația sănătății animale din China, doar câteva produse de origine
animală sunt autorizate pentru importul în UE din China, cu condiția ca acestea să îndeplinească cerințe
stricte în materie de sănătate și să fi făcut obiectul unor controale.

Există un vaccin?
Comisia, împreună cu agențiile UE relevante, este angajată activ în domeniul dezvoltării de
medicamente și vaccinuri. În prezent, Comisia își concentrează eforturile de finanțare asupra cercetării
cu impact imediat în ceea ce privește urgența de sănătate publică cauzată de COVID-19, inclusiv
asupra dezvoltării de metode de diagnostic și tratament. Acest lucru este în concordanță cu finanțarea
de urgență în domeniul cercetării a Comisiei, în valoare de 10 milioane EUR, care a fost pusă la
dispoziție în primele stadii ale epidemiei. Dezvoltarea de vaccinuri este abordată prin intermediul CEPI
(Coaliția pentru inovare în domeniul pregătirii în eventualitatea apariției epidemiilor), o inițiativă la care
contribuie și Comisia.

Informații suplimentare cu privire la acest subiect sunt puse la dispoziție de Agenția Europeană pentru
Medicamente.

Context
Ce este CODVID-19?
COVID-19, denumit anterior 2019-nCoV, a fost identificat în China la sfârșitul anului 2019 și este o
nouă tulpină de coronavirus care nu a fost cunoscută anterior la om.

De unde provin coronavirusurile?
Coronavirusurile sunt virusuri care se transmit între animale, însă unele dintre acestea afectează și
omul. După ce aceste virusuri s-au transmis de la animal la om, transmiterea poate continua de la om
la om.

Multe animale sunt cunoscute ca fiind surse de coronavirusuri. De exemplu, coronavirusul care
cauzează sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV) s-a transmis de la cămile, iar
sindromul acut respirator sever (SARS) a provenit de la civete.

Informații suplimentare privind coronavirusurile sunt disponibile în fișa informativă a ECDC.

Care este modul de transmitere al acestui virus? Cum (și cât de ușor) se transmite acest
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virus?
Deși animalele sunt sursa virusului, COVID-19 se răspândește în prezent de la o persoană la alta
(transmitere de la om la om). Nu există încă suficiente informații epidemiologice pentru a determina
cât de ușor și de susținut se răspândește acest virus de la om la om. Se pare că el se transmite în
principal prin picăturile de secreții ale aparatului respirator, răspândite în timpul strănutului, al tusei
sau prin expirare. Perioada de incubație a COVID-19 (și anume perioada dintre expunerea la virus și
apariția simptomelor) este estimată în prezent ca fiind între cinci și șase zile, putând ajunge până la 14
zile.

Deși se știe că virusul poate fi transmis atunci când o persoană infectată prezintă simptome, încă
există incertitudini cu privire la posibilitatea transmiterii virusului de către persoanele infectate
asimptomatice sau care prezintă simptome ușoare. Dacă persoanele cu COVID-19 sunt testate și
diagnosticate în timp util și dacă sunt aplicate măsuri riguroase de control al infecției, probabilitatea
transmiterii susținute de la om la om în cadrul comunității din UE/SEE este scăzută. Implementarea
sistematică a măsurilor de prevenire și control a infecției au fost eficace în ceea ce privește controlul
SARS-CoV și MERS-CoV.

Care sunt simptomele infecției cu COVID-19?
Din cunoștințele aflate la dispoziție în prezent, virusul poate provoca simptome ușoare, asemănătoare
gripei, cum ar fi:

febră-

tuse-

dificultăți de respirație-

dureri musculare și-

oboseală.-
Cazurile mai grave pot dezvolta o pneumonie gravă, sindrom de detresă respiratorie acută, septicemie
și șoc septic, care pot duce la moartea pacientului. Persoanele care suferă de boli cronice par a fi mai
susceptibile să dezvolte o formă gravă a bolii.

Există un tratament pentru boala cauzată de COVID-19?
Nu există niciun tratament specific pentru această boală, abordarea utilizată pentru tratamentul
pacienților cu infecții provocate de coronavirus fiind tratarea simptomelor clinice (de exemplu febră).
Tratamentul de susținere (de exemplu terapie de susținere și monitorizare, oxigenoterapie, gestionarea
fluidelor și antivirale) poate fi foarte eficient pentru pacienții infectați.

Există vreun vaccin împotriva COVID-19?
În prezent nu există vaccinuri împotriva coronavirusurilor, ca urmare nici împotriva COVID-19. De
aceea este foarte importantă prevenirea infecției și limitarea răspândirii după apariția unei infecții.

Pentru informații suplimentare:
Actualizare zilnică privind situația din UE/SEE și Regatul Unit

Site-ul Comisiei Europene privind coronavirusul

Mecanismul de protecție civilă al UE

Site-urile informative ale statelor membre
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Persoane de contact pentru presă:
Stefan DE KEERSMAECKER (+32 2 298 46 80)
Balazs UJVARI (+32 2 295 45 78)
Darragh CASSIDY (+32 2 298 39 78)
Daniel PUGLISI (+32 2 296 91 40)

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin
email
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