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Adolescenții se 
confruntă cu 

multe provocări 
ca urmare a 
pandemiei

• Sănătate fizică
– Infecția COVID-19
– Perturbarea nutriției și activității fizice
– Violență
– Perturbarea iminizărilor
– MGF

• Consecințe sociale
– Închiderea școlilor
– Izolarea socială
– Abuzul copiilor
– Hărțuirea online
– Sarcinile în adolescență și căsătoriia minorilor

• Probleme de sănătate mintală

Efecte 
directe –

mortalitate, 
morbiditate

Efecte 
indirecte
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Ce știm despre copii și COVID-19

• COVID-19 este semnalizat mult mai rar la copii decât la adulți

➢ Copiii și adolescenții reprezintă aproximativ 8% din cazurile raportate (și 29% din populația globală)

➢ Infecțiile ușoare și asimptomatice sunt mai frecvente și pot fi omise la raportare 

• Boala la copii este mult mai ușoară decât la adulți1

➢ Cu toate acestea, copiii cu afecțiuni secundare prezintă un risc mai mare de îmbolnăviri grave

➢ Rareori, unii pot dezvolta boli severe, cum ar fi sindromul inflamator multisistemic2 (SIM-C)

⁻ SIM-C este o afecțiune inflamatorie rară, cu febră persistentă

⁻ Apare la 2-4 săptămâni după debutul COVID-19; majoritatea se recuperează cu tratament, dar rareori poate 
surveni și decesul

• Rolul copiilor în transmitere nu este încă pe deplin înțeles 

➢ Copiii de toate vârstele pot fi infectați și răspândi virusul la alții

➢ Susceptibilitate: datele sunt încă limitate. Informațiile actuale din majoritatea studiilor sugerează că 
sensibilitatea la SARS-CoV-2 crește odată cu vârsta. Copiii mici sunt mai puțin sensibili la SARS-CoV-2 decât 
copiii mai mari3

➢ Infecțiozitate: adolescenții transmit virusul la fel de des ca adulții și mai ușor decât copiii mici 4. Datele privind 
infecțiozitatea legată de vârstă continuă să evolueze și se pot schimba

1 Revizuirea sistematică a COVID-19 la copii arată cazuri mai ușoare și un prognostic mai bun decât la adulți
2 Sindromul inflamator multisistemic la copii și adolescenți cu COVID-19
3 Cu privire la efectul vârstei asupra transmiterii SARS-CoV-2 în gospodării, școli și comunitate
4 Urmărirea în perioada epidemiei  de Coronavirus, Coreea de Sud; 20 ianuarie- 27 martie 2020

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/10/20-1315_article
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Absenteismul școlar afectează echitatea, educația, sănătatea și dezvoltarea copilului 

• Întreruperea timpului de instruire poate afecta capacitatea unui copil de a învăța. Cu cât copiii 
marginalizați sunt mai îndepărtați de școală, cu atât sunt mai puține șanse să revină

• Închiderea perturbează  serviciile la nivel școlar cum ar fi imunizarea, mesele școlare, 
sănătatea mintală și sprijinul psihosocial și poate provoca anxietate din cauza pierderii 
interacțiunii de la egal la egal și a obicieurilor întrerupte

• Absența de la școală sporește riscul de sarcină în vârsta adolescenței, exploatare sexuală, 
căsătoria minorilor, violență și alte pericole

• Daunele sunt mai mari pentru copiii migranților, refugiaților, minorităților; copiii cu dizabilități și 
copiii din instituții sau din țările afectate de conflicte

Peste 1,5 miliarde de elevi au fost afectați de închiderea școlilor în întreaga lume1

➢ Multe școli nu pot oferi învățământ la distanță sau strategii alternative

➢ Copiii ținuți acasă afectează abilitatea părinților de a lucra, introducând alte riscuri

10

Închiderea școlii poate afecta copiii în diverse feluri

RESURSE UTILE

Sinteză de politici: 
Impactul COVID-19 asupra 
copiilor

ONU

Impactul negativ al 
măsurilor comunitare de 
sănătate publică în timpul 
pandemiei asupra copiilor 
și familiilor

Măsuri comunitare de 
sănătate publică în situații 
de pandemie (inclusiv 
COVID-19): repercusiuni 
asupra copiilor și familiilor

SĂNĂTATE PUBLICĂ ONTARIO/ 
SANTE PUBLIQUE ONTARIO

1 ‘Cum se va reveni la școală în timpul pandemiei COVID-19? ”Ce trebuie să știe părinții despre redeschiderea școlii în perioada coronavirusului

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_children_16_april_2020.pdf
https://www.unicef.org/coronavirus/what-will-return-school-during-covid-19-pandemic-look


Mesele școlare

https://cdn.wfp.org/2020/school-feeding-map/

https://cdn.wfp.org/2020/school-feeding-map/


Activitatea fizică și 
comportamentele 
sedentare



Riscurile violenței cu care se confruntă femeile și copiii în timpul crizei actuale 
COVID-19 nu pot fi ignorate

Cum crește COVID-19 riscurile de violență pentru femei?

• Stresul, întreruperea rețelelor sociale și de protecție, pierderea veniturilor și 

scăderea accesului la servicii, toate pot agrava riscul violenței față de femei 

și copii. 

• În multe țări, unde oamenii sunt încurajați sau obligați să rămână acasă, este 

probabilă creșterea riscului violenței din partea partenerului intim. 

• Rapoartele din întreaga lume sugerează o creștere semnificativă a cazurilor 

de violență în familie legate de pandemia COVID-19.

• Rapoartele sugerează, de asemenea, o reducere a supraviețuitorilor care 

solicită servicii din cauza unei combinații de restricții de carantină și a 

nedorinței de a a participa la servicii de sănătate de teama infectării.

• În plus, accesul la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă va deveni 

probabil și mai limitat. Alte servicii, precum asistența telefonică, centrele de 

criză, adăposturile, asistența juridică și serviciile de protecție, ar putea fi, de 

asemenea, reduse, ceea ce îngreunează accesul femeilor la puținele surse de 

ajutor care sunt de regulă disponibile. 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/COVID-19-VAW-full-text.pdf

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/COVID-19-VAW-full-text.pdf


Impactul indirect al pandemiei COVID-19

Impactul COVID-19 asupra încetării nevoii nesatisfăcute de planificare familială 
• La fiecare 3 luni de carantină, presupunând niveluri ridicate de perturbare, până la 2 milioane de 

femei în plus nu vor putea să utilizeze contraceptive moderne
• Dacă carantina continuă timp de 6 luni și există perturbări majore ale serviciului cauzate de 

COVID-19, se așteaptă să apară încă 7 milioane de sarcini neintenționate

Impactul COVID-19 asupra încetării căsătoriei minorilor
• COVID-19 va perturba eforturile planificate de a pune capăt căsătoriei minorilor și va provoca 

consecințe economice de amploare
• Un total adițional de 13 milioane de căsătorii ale minorilor are loc, care de altfel nu s-ar fi produs 

între 2020 și 2030
Impactul COVID-19 asupra încetării mutilării genitale a femeilor 

• COVID-19 ar putea avea impacturi de anvergură asupra efortului de a pune capăt mutilării 
genitale a femeilor

• O reducere de 1/3 a progresului de încetarea a MGF până în 2030
• 2 milioane de cazuri de MGF ar putea apărea în următorul deceniu, care în alte circumstanțe 

ar fi fost evitate

* Impactul pandemiei COVID-19 asupra planificării familiale și încetării violenței de gen, a mutilării genitale feminine și a căsătoriei copiilor

Pandemia amenință realizarea rezultatelor transformative asumate ca angajament de UNFPA
114 țări prioritare cu venituri mici și medii



Întreruperea serviciilor de sănătate pentru adolescenți

➢ Acces limitat la serviciile de sănătate sexuală și 

reproductivă

➢ Programele de imunizare perturbate

➢ Accesul la medicamente și servicii antiretrovirale 

esențiale pentru tinerii care trăiesc cu HIV ar putea să nu 

mai fie prioritar și ar putea fi perturbat

➢ Întreruperea serviciilor la domiciliu, comunitare și sociale 

și a serviciilor de sprijin pentru adolescenți cu disabiliăți



RESURSELE OMS

Departamentul de sănătate maternă a nou-născuților, copilului și adolescentului & îmbătrânirii,

Organizația Mondială a Sănătății, Geneva 



ORIENTĂRILE OMS PENTRU MENȚINEREA SERVICIILOR ESENȚIALE DE 
SĂNĂTATE
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Source:https://www.who.int/publication

s/i/item/10665-332240

https://www.who.int/publications/i/item/10665-332240
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Resurse privind redeschiderea 
și funcționarea școlilor

• î&R: Școlile și  COVID-19
OMS

• Considerații pentru măsurile de sănătate publică legate 
de școală în contextul COVID-19

• OMS

• Școlile și alte instituții de învățământ, protocol de 
investigare a transmiterii coronavirus 2019

OMS

• Mesaje și acțiuni cheie pentru prevenirea și controlul 
COVID-19 în școli
UNICEF / IFRC / OMS

• Cadru pentru redeschiderea școlilor
UNICEF 

• Ghid COVID-19 pentru prevenirea și controlul în școli
UNICEF 

• OMS UNICEF conferință online privind COVID-19 și școlile
Partea 1
OMS  / UNICEF

• OMS UNICEF conferință online privind COVID-19 și școlile
Partea 2
OMS  / UNICEF

• COVID-19 la copii și rolul  aranjamentelor școlare în 
transmiterea COVID-19
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor ECDC

• Funcționarea școlilor în timpul COVID-19:  considerații 
ale Centrului de Control și Prevenire a bolilor CDC
CDC

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-schools-and-covid-19
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1313561/retrieve
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4&gclid=EAIaIQobChMIp-KZqZ-i6wIV2pTVCh0jKwt4EAAYASAAEgJt9vD_BwE
Framework%20for%20Reopening%20Schools
https://www.unicef.org/lac/en/reports/guidance-covid-19-prevention-and-control-schools
https://www.youtube.com/watch?v=1Gmcgq5b0PY&list=PL9S6xGsoqIBVehQEjfoBktwKe3zJl8I8f&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=1Gmcgq5b0PY&list=PL9S6xGsoqIBVehQEjfoBktwKe3zJl8I8f&index=4
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
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Ghidul OMS pentru COVID-19
RESURSE VIDEO 

Măști medicale și de 
țesături: cine și ce poartă și 
când?

Cum să porți o mască medicală

Măști

Cum să porți în siguranță o 
mască de țesătură

Cum să porți o mască de țesătură

Protejându-ne

Șapte pași pentru a 
preveni răspândirea 
virusului

Transmitere

Cum se sparg lanțurile de 
transmitere

Cum să vă protejați 
împotriva COVID-19

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=esM_ePHn0aw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9Tv2BVN_WTk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ciUniZGD4tY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=adB8RW4I3o4&t=9s
https://youtu.be/CmaA00M4kNI
https://www.youtube.com/watch?v=1APwq1df6Mw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=8c_UJwLq8PI&feature=emb_title


Mulțumesc

Departamentul de sănătate maternă a nou-născuților, copilului și adolescentului & îmbătrânirii,

Organizația Mondială a Sănătății, Geneva 


