
EPIDEMIE: 
‐ Dezvoltare şi propagare rapidă a unei boli contagioase in cadrul unei populaţii, de 

cele mai multe ori de origine infecţioasă, pornind de la o endemie (boală constant 
prezentă într-o populaţie) sau poate surveni pentru prima oară.; 

‐ Situatie epidemiologica in care boala apare intr-un anumit teritoriu sau populatie 
cu o frecventa neobisnuita, interesand un numar mare de persoane pentru o 
perioada limitata de timp. 

 

PANDEMIE: 
‐ Epidemie întinsă la întreaga populaţie a unui continent, chiar la lumea întreagă. 

 
EPIZOOTIE: 

‐ este o boală la animale cu o rată de incidență crescută pentru o perioadă definită, 
care depășește expectativele bazate pe experiența recentă, echivalentul 
unei epidemii pentru populația umană 

RECOMANDĂRI EPIDEMII ŞI EPIZOOTII CUM SĂ VĂ FERIŢI DE BOLI:  

‐ Spălaţi-vă pe mâini cu apă şi săpun înainte de masă; în lipsa apei şi a săpunului, 
ştergeţi-vă mâinile cu spirt.  

‐ Nu veniţi în contact cu animalele care prezintă semne de îmbolnăvire, evitând în 
acest fel contaminarea cu viruşi.  

‐ Consumaţi produse alimentare de origine animală (carne, lapte, ouă) numai după 
ce au fost fierte sau prăjite foarte bine.  

‐ La apariţia semnelor de boală, cum ar fi: febră, dureri în gât, tuse, respiraţie 
dificilă, dureri musculare, prezentaţi-vă de urgenţă la medic.  

‐ Pe perioada cât sunteţi bolnavi, nu călătoriţi şi feriţi-vă de contactul cu alte 
persoane pentru a împiedica răspândirea bolilor contagioase.  

‐ Când tuşiţi sau strănutaţi, acoperiţi gura sau nasul cu o batistă de unică folosinţă 
pe care, apoi, o aruncaţi la coşul de gunoi. 

CARANTINĂ 

 Punct sanitar pentru cercetarea și izolarea persoanelor, vaselor sau mărfurilor  
venite dintr-o regiune bântuită de o epidemie 

  Izolare preventivă a unei persoane sau a unei colectivități care a fost în contact  
cu un bolnav contagios sau care vine dintr-o regiune unde există o epidemie.  
 

Carantină fitosanitară = complex de măsuri cu caracter preventiv, luate pentru a se opri
 pătrunderea bolilor plantelor,  dăunătorilor plantelor sau a unor buruieni din alte țări și 
pentru a se limita răspândirea acestora în cuprinsul țării.  
- Restricții aplicate în vederea combaterii bolilor contagioase ale animalelor.  


