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SP ZOZ w Brzesku
Co warto wiedzieć o koronawirusie?
Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor
Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei
Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i
Tajwanu, ale także tych państw , gdzie zdiagnozowano przypadki
koronawirusa.
Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i
regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa
Spraw Zagranicznych.
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei
Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i
zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z
oddychaniem, to

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarnoepidemiologiczną 14 686 12 70 lub tel. 608 609 745
zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego,
gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
aktualnie testy na obecność koronawirusa u osób podejrzanych o zakażenie czyli
gorączkujących z kaszlem, dusznością i które jednocześnie spełniają kryteria
epidemiologiczne mogą wykonywać jedynie oddziały chorób zakaźnych. Dlatego w
żadnym razie nie powinni się zgłaszać do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub do
lekarza rodzinnego gdyż tam nie można takich testów wykonać. Natomiast narażają
na zakażenie innych pacjentów i personel medyczny.

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba
objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.
Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3%
osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim
przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.
Kto jest najbardziej narażony?
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Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z
obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu
koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu,
zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania
innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku
której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).
Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?
Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem
zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby
„zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i
zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.
(Źródło: Ministerstwo Zdrowia, PSS-E w Brzesku)
W związku z pojawieniem się w Polsce przypadków koronawirusa Główny
Inspektor Sanitarny zaleca seniorom ograniczenie przebywania w miejscach
publicznych. Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu
się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Warto
poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy,
zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.
Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości
dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko
przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste
mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem.
Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować
przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze
muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka
dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny
być starannie dezynfekowane.
Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania
posiłków
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Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze
drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi
chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i
nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma
gorączkę.
Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –
jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i
wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa
podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o
codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj
organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych
krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek
rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia
zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach
naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza
naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia
dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia
korona wirusem
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