
 

 

 

English Romanian / Română 

Coronavirus (COVID-19): Making a 

plan for your care during the COVID-

19 pandemic  

Anticipatory care planning is about conversations between you, the 

people closest to you, and your care team – for example, your GP, 

nurse or consultant. These conversations should be about your 

wishes for your health and wellbeing if you become unwell. 

Your wishes and decisions can then be entered in an Anticipatory 

Care Plan (ACP). 

Coronavirus (COVID-19): Elaborarea 

unui plan de îngrijire pentru dvs. în 

timpul pandemiei de COVID-19  

Planificarea anticipată a îngrijirii se referă la conversațiile dintre 

dvs., persoanele cele mai apropiate și echipa dvs. de îngrijire - de 

exemplu, GP-ul dvs., asistenta medicală sau medicul specialist. 

Aceste conversații ar trebui să fie despre dorințele dvs. privind 

sănătatea și bunăstarea dvs. în cazul în care vă îmbolnăviți. 

Dorințele și deciziile dvs. pot fi apoi înscrise într-un plan anticipat 

de îngrijire (PAI). 

Anticipatory care planning during the COVID-

19 pandemic 

Planificarea anticipată de îngrijire în timpul 

pandemiei de COVID-19 
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People of all ages, who are living with a variety of health 

conditions, have ACPs. Making a plan helps you communicate 

what would matter to you if you fell ill during the COVID-19 

pandemic. 

By having these conversations and making an ACP with your 

health and care team, you can make informed choices about the 

type of care you’d like to receive if you need medical treatment 

during the COVID-19 pandemic. Your ACP will be added to your 

health records for use if you become unwell. 

To limit the spread of COVID-19, hospitals and community care 

teams are taking a number of safety measures, such as limiting the 

number of visitors a patient can have in hospital. This means in 

some cases, your healthcare team may be unable to fulfil every 

part of your care plan. However, every effort will be made to 

respect your wishes and the wishes of those closest to you. 

Oameni de toate vârstele, care trăiesc cu o varietate de afecțiuni 

medicale, au PAI. Elaborarea unui plan vă ajută să comunicați 

ceea ce ar fi important pentru dvs. în cazul în care vă îmbolnăviți în 

timpul pandemiei de COVID-19. 

Prin aceste conversații și prin elaborarea unui PAI împreună cu 

echipa dvs. medicală și îngrijire, puteți face alegeri în cunoștință de 

cauză cu privire la tipul de îngrijire pe care doriți să o primiți dacă 

aveți nevoie de tratament medical în timpul pandemiei de COVID-

19. PAI-ul dvs. va fi adăugat la dosarul dvs. medical pentru a fi 

utilizat în cazul în care vă îmbolnăviți. 

Pentru a limita răspândirea COVID-19, spitalele și echipele de 

îngrijire comunitară iau o serie de măsuri de siguranță, cum ar fi 

limitarea numărului de vizitatori pe care un pacient îi poate avea în 

spital. Acest lucru înseamnă că, în unele cazuri, este posibil ca 

echipa dvs. de asistență medicală să nu poată îndeplini fiecare 

parte a planului dvs. de îngrijire. Cu toate acestea, se vor depune 

toate eforturile pentru a respecta dorințele dvs. și ale celor dragi. 

Who should make an ACP during the COVID-

19 pandemic? 

Cine ar trebui să elaboreze un PAI în timpul 

pandemiei de COVID-19? 
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If you’re at extremely high risk of severe illness, it’s important to 

start having conversations about an ACP and your wishes if you 

fell ill. 

You may also benefit from an ACP if: 

 you’re aged 70 or older (regardless of medical conditions) 

 you’re under 70 with an underlying health condition, 

including anyone given the flu vaccination each year on 

medical grounds 

Read a full list of underlying health conditions 

An ACP can help: 

 ensure both your care team and the people closest to you 

know your wishes if you become unwell during the COVID-

19 pandemic 

 manage any changes to your health in an organised way 

 prevent confusion about what matters to you 

 reduce worry 

 promote quality of life 

If you’re discussing your ACP with your care team, this may have 

to be done over the phone or via a video call. This is because of 

Dacă sunteți expus(ă) unui risc extrem de crescut de îmbolnăvire 

gravă, este important să inițiați conversații despre PAI și dorințele 

dvs. în cazul în care vă îmbolnăviți. 

De asemenea, puteți beneficia de un PAI dacă: 

 aveți 70 de ani sau mai mult (indiferent de afecțiunile 

medicale) 

 aveți sub 70 de ani cu o afecțiune medicală preexistentă, 

inclusiv persoanele cărora li s-a administrat vaccinul 

antigripal în fiecare an din motive medicale 

Citiți o listă completă a afecțiunilor medicale preexistente 

Un PAI vă poate ajuta: 

 să vă asigurați că atât echipa dvs. medicală, cât și 

persoanele cele mai apropiate vă cunosc dorințele în cazul 

în care vă îmbolnăviți în timpul pandemiei de COVID-19 

 să gestionați orice schimbare a stării dvs. de sănătate într-

un mod organizat 

 să preveniți confuziile cu privire la ceea ce contează pentru 

dvs. 

 să reduceți grijile 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
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necessary safety measures being taken during the COVID-19 

pandemic. Your GP practice can tell you about the different options 

for having this conversation. 

 să promovați calitatea vieții 

Dacă discutați PAI cu echipa dvs. medicală, acest lucru s-ar putea 

să trebuiască realizat telefonic sau printr-un apel video. Acest lucru 

se datorează măsurilor de siguranță necesare în timpul pandemiei 

de COVID-19. De la cabinetul GP-ului puteți afla despre diferite 

opțiuni pentru a avea această conversație. 

If you received a letter about planning your 

care 

You may have received a letter from the Government advising that 

as you have an underlying health condition you’re at risk of severe 

illness from COVID-19. 

After you’ve received this letter, someone from your care team will 

be in touch as soon as possible to make sure you’ve understood 

the information, and discuss your options for creating an ACP or 

making changes to an existing one. 

The conversation should focus on how they can support you, and 

how to record what matters to you if you fall ill with COVID-19. 

Having conversations about care planning can be difficult – it might 

involve talking about end-of-life care, or how you feel about 

Dacă ați primit o scrisoare cu privire la 

planificarea îngrijirii 

Este posibil să fi primit o scrisoare din partea guvernului prin care 

vă anunță că, întrucât aveți o afecțiune medicală preexistentă, 

sunteți expus(ă) riscului de îmbolnăvire gravă de COVID-19. 

După ce veți primi această scrisoare, o persoană din echipa dvs. 

medicală vă va contacta cât mai curând posibil pentru a se asigura 

că ați înțeles informațiile și pentru a discuta opțiunile dvs. pentru 

crearea unui PAI sau pentru a modifica unul existent. 

Conversația ar trebui să se axeze pe modul în care aceștia vă pot 

susține și cum să stipulați ce contează pentru dvs. în cazul în care 

vă îmbolnăviți de COVID-19. 

Conversațiile despre planificarea îngrijirii pot fi dificile - pot implica 

discuții despre îngrijirea de la sfârșitul vieții sau despre opinia dvs. 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
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Cardiopulmonary Resuscitation (CPR). Any conversation about 

your wishes should be carried out in a sensitive way. 

Before you talk to your care team, it’s a good idea to start having 

these conversations with those closest to you, so you can give 

your care team as much information as possible. 

Watch a video about care planning and conversations 

privind resuscitarea cardiorespiratorie (RCR). Orice conversație 

despre dorințele dvs. ar trebui să se desfășoare într-un mod 

sensibil. 

Înainte de a discuta cu echipa medicală, ar fi bine să începeți 

să purtați aceste conversații cu persoanele cele mai 

apropiate, astfel încât să puteți oferi echipei medicale cât mai 

multe informații. 

Vizionați un videoclip despre planificarea îngrijirii și conversațiile 

respective. 

If you haven’t received a letter 

It would be worthwhile to start having these conversations with 

those closest to you, if possible. 

If you’re in a high-risk group and you’d like to consider making an 

ACP, contact your care team – for example, your consultant, nurse 

or GP. 

Dacă nu ați primit nicio scrisoare 

Ar fi bine să începeți să purtați aceste conversații cu persoanele 

cele mai apropiate, dacă este posibil. 

Dacă vă aflați într-un grup cu risc crescut și doriți să luați în calcul 

elaborarea unui PAI, contactați-vă echipa medicală - de exemplu, 

medicul specialist, asistenta medicală sau GP-ul. 

If you don’t have an ACP 

Your care team will explain the purpose of an ACP and suggest 

you discuss what you would like to happen if you fall ill during the 

COVID-19 pandemic. They’ll support you to have this 

Dacă nu aveți un PAI 

Echipa dvs. medicală vă va explica scopul unui PAI și vă va sugera 

să discutați ce ați dori să se întâmple în cazul în care vă veți 

îmbolnăvi în timpul pandemiei de COVID-19. Echipa vă va ajuta să 

https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
http://www.healthcareimprovementscotland.org/our_work/coronavirus_covid-19/care_planning_conversations.aspx
https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
http://www.healthcareimprovementscotland.org/our_work/coronavirus_covid-19/care_planning_conversations.aspx
http://www.healthcareimprovementscotland.org/our_work/coronavirus_covid-19/care_planning_conversations.aspx
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
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conversation, and agree and record your wishes so they can be 

shared with your health and care team. 

It can be difficult to start conversations about care planning with 

the people closest to you – discussing things like end-of-life care 

and your wishes about CPR can be emotional and challenging. 

However, if you do become seriously ill, it’s reassuring for both you 

and those closest to you to have a record of your wishes and what 

matters to you most. 

purtați această conversație și va fi de acord și vă va înregistra 

dorințele, astfel încât acestea să poată fi împărtășite cu echipa 

dvs. medicală și de îngrijire. 

Poate fi dificil să inițiați conversații despre planificarea îngrijirii cu 

persoanele cele mai apropiate - discutarea unor lucruri precum 

îngrijirea de la sfârșitul vieții și dorințele dvs. privind RCR pot fi 

emoționale și dificile. Cu toate acestea, în cazul în care vă 

îmbolnăviți grav, este liniștitor pentru dvs. și pentru persoanele 

cele mai apropiate de dvs. să aveți o înregistrare privind dorințele 

dvs. și ceea ce contează cel mai mult pentru dvs. 

If you already have an ACP 

If you already have an ACP, it can be changed if you like. A 

member of your care team can contact your GP practice to ensure 

your health records are updated. This ensures the ACP stays up to 

date. 

Dacă aveți deja un PAI 

Dacă aveți deja un PAI, acesta poate fi schimbat dacă doriți. Un 

membru al echipei medicale poate contacta cabinetul GP-ului dvs. 

pentru a se asigura că dosarul dvs. medical este actualizat. Acest 

lucru garantează că PAI rămâne actualizat. 

COVID-19 and your ACP 

To limit the spread of COVID-19, hospitals and community care 

teams are taking a number of safety measures, such as limiting the 

number of visitors a patient can have in hospital. This means in 

some individual cases, it may not be possible to fulfil every part of 

your care plan. However, your healthcare team will discuss your 

COVID-19 și PAI-ul dvs. 

Pentru a limita răspândirea COVID-19, spitalele și echipele de 

îngrijire comunitară iau o serie de măsuri de siguranță, cum ar fi 

limitarea numărului de vizitatori pe care un pacient îi poate avea la 

spital. Aceasta înseamnă că, în unele cazuri individuale, ar putea 

să nu fie posibilă îndeplinirea fiecărei părți a planului dvs. de 

https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
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ACP with you and can advise on the best options for your situation. 

Every effort will be made to respect your wishes and the wishes of 

those closest to you. 

If this has an effect on what you’d like to put in your ACP, discuss it 

with your care team. 

îngrijire. Cu toate acestea, echipa dvs. medicală va discuta PAI cu 

dvs. și vă va putea recomanda cele mai bune opțiuni pentru 

situația dvs. Se vor depune toate eforturile necesare pentru a 

respecta dorințele dvs. și ale celor dragi. 

Dacă acest lucru are un efect asupra a ceea ce doriți să încorporați 

în PAI, discutați-l cu echipa dvs. medicală. 

 

Talking about your care 

Even if you’re in good health, it’s important to talk to those closest 

to you about your wishes for future care, and the decisions you’d 

want to be made if you fell ill.  

Read our advice for having conversations about care 

Discuția despre îngrijirea dvs. 

Chiar dacă aveți o stare bună de sănătate, este important să 

discutați cu persoanele cele mai apropiate despre dorințele dvs. 

privind îngrijirea viitoare și despre deciziile care doriți să fie luate în 

cazul în care vă îmbolnăviți.  

Citiți recomandările noastre privind discuțiile despre îngrijire. 

For more information about coronavirus (COVID-19) in 

Romanian go to www.nhsinform.scot/illnesses-and-

conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/other-

languages-and-formats/coronavirus-covid-19-advice-in-romanian 

Pentru mai multe informații despre coronavirus (COVID-19) în 

limba română, accesați  www.nhsinform.scot/illnesses-and-

conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-

19/other-languages-and-formats/coronavirus-covid-19-advice-

in-romanian  

9 August 2021 9 august 2021 

https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/decisions-about-care/talking-about-your-care
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/decisions-about-care/talking-about-your-care
http://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/other-languages-and-formats/coronavirus-covid-19-advice-in-bengali
http://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/other-languages-and-formats/coronavirus-covid-19-advice-in-bengali
http://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/other-languages-and-formats/coronavirus-covid-19-advice-in-bengali
http://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/other-languages-and-formats/coronavirus-covid-19-advice-in-bengali
http://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/other-languages-and-formats/coronavirus-covid-19-advice-in-bengali
http://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/other-languages-and-formats/coronavirus-covid-19-advice-in-bengali
http://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/other-languages-and-formats/coronavirus-covid-19-advice-in-bengali
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