
Stimați parteneri din piață de retail din România.
Nu avem încă o decizie la nivelul României care să ne oblige că absolut toate 
persoanele care întră intr-un spațiu comercial, �e ei angajați �e clienți să 
poarte în mod obligatoriu masca că măsură de prevenție împotriva răspândirii 
COVID-19, așa cum este în alte țări.
Ce-ar � însă dacă am face-o deja, dacă am pune deja în aplicare o astfel de 
măsură?
„Masca mea te protejează pe ține şi masca ta mă protejează pe mine” este 
titlul celei mai recente campanii de limitare a răspândirii infecției cu noul tip 
de coronavirus, susținută de guvernul din Cehia.
La nivelul UE, mai multe state au impus măsuri privind obligativitatea purtării 
măștii de protecție: Cehia, Slovacia, Bosnia-Herţegovina, Austria și cel mai 
recent Bulgaria, și asta pentru că de nenumărate ori, măștile și-au dovedit 
utilitatea în prevenirea infecțiilor. 
În România, medicul specialist Virgil Musta de la spitalul Victor Babeș din 
Timișoara avertiza că noul coronavirus poate � luat chiar și din praful din 
atmosferă și tocmai de aceea, sfatul lui este să purtăm mască de �ecare dată 
când ieșim din casă.
Alături de ei, 
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pentru prevenirea răspândirii infecției cu coronavirus și fac un apel la solidari-
tate privind aplicarea celei mai bune metode de prevenție, aceea de a ne 
menține sănătoși, pe noi și pe cei din jurul nostru!
Purtarea măștii, alături de testarea la scară largă, anchetele epidemiologice și 
aplicarea cu strictețe a carantinei este una dintre măsurile de bază care au 
ajutat țări precum Coreea de Sud, Taiwan, Hong Kong şi Mongolia precum și 
toate ţările a�ate în jurul Chinei, să ţînă epidemia sub control. 
 Jeremy Howard cercetător în ştiinţa datelor de la Universitatea din 
San Francisco din Statele Unite susține că purtarea măştii de către toată lumea 
poate reduce rată de infectare cu peste 50%.

Cum ajută masca să limiteze răspândirea virusului? Din informațiile publicate 
până în prezent, 1 din 4 cazuri de infectare cu noul coronavirus pot să nu 
prezinte simptome (conform Centrului pentru Controlul și Prevenția bolilor 
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din Statele Unite (CDC). De asemenea guvernul chinez a a�rmat că în cazul a 
până la 30% dintre persoanele infectate şi contagioase nu apar simptome sau 
simptomele apar mai târziu.
Astfel, în perioada până la diagnosticare și apoi izolare / carantinare, perioada 
cu cel mai ridicat grad de contagiozitate, �ecare dintre noi poate răspândi 
virusul fără să îşi dea seama că e măcar infectat.
Cum ar � să știi că din cauza ta s-au îmbolnăvit sau chiar au murit alte per-
soane? 
DAR, cum te-ai simți dacă ai știi că datorită măsurilor pe care le-ai aplicat, ai 
salvat viețile angajaților, ale clienților, partenerilor tăi și ale familiilor lor? 
DAR cum te-ai simți că ai fost în a două linie, cea care a susținut eroii din prima 
linie și eforturile supraomenești ale acestora (medici, farmaciști, asistente, 
in�rmiere, ambulantieri, poliție, jandarmerie, pompieri, armata și nu numai)?
Împreună putem compensa creșterea exponențială a infectării cu scăderea 
exponențială prin prevenție. 
Astăzi invităm companiile din România la o acțiune de solidaritate împotriva 
COVID-19 - să permitem accesul angajaților și clienților în magazinele noastre 
doar dacă poartă masca de protecție sau au gură și nasul acoperite. 
Va propunem să lăsăm deoparte lupta comercială și să construim împreună 
cea mai mare barieră de măști de protecție purtate în același timp în maga-
zinele noastre.
Noi, companiile din Grupul Romstal, vom implementa începând de luni 
6 aprilie această măsură! Angajații, clienții  și partenerii noștri sunt și clienții 
voștri. Vom � mândri să �m parteneri pentru sănătatea lor, a familiilor lor și a 
tuturor celor din jurul nostru.
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Tu ce decizi? 
Cu mască sau fără mască !?!


