
          04.03.2020r.  

KORONAWIRUS WUHAN (2019-nCoV) 

jakie niesie zagrożenie,  jak chronić się przed zakażeniem? 

 

 Koronawirusy to rodzina wirusów, które powodują choroby układu oddechowego        

i pokarmowego u ludzi i zwierząt.  

Czasami koronawirusy występujące u zwierząt mogą zmutować i infekować ludzi,       

a następnie rozprzestrzeniać się między ludźmi, tak jak obserwowano to w przypadku zespołu 

ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS) i zespołu oddechowego na Bliskim 

Wschodzie (MERS). Koronawirus SARS-CoV-2 jest siódmym znanym gatunkiem z rodziny 

koronawirusów powodującym zachorowania wśród ludzi. Śmiertelność wśród osób 

zakażonych SARS-CoV-2 kształtuje się obecnie na poziomie około 3,43 %.  

Pierwsze przypadki zakażeń tym wirusem odnotowano pod koniec 2019 roku              

w chińskim mieście Wuhan, które jest uważane za epicentrum epidemii. Koronawirus z Chin 

wciąż się rozprzestrzenia - spowodował już śmierć ponad 3198 osób, a zakażonych jest ponad              

93 tysięcy na całym świecie. Z zakażenia udało się wyleczyć 50 690 osób. Pierwsze ognisko 

wirusa odkryto w Europie - we Włoszech, gdzie zmarło do tej pory 34 osób, a liczba 

zakażonych przekroczyła 2500.  Obecność koronawirusa SARS-CoV-2 wykryto już w około 

80 krajach, w tym najwięcej zarażonych jest nadal w Chinach, Korei, Iranie, USA                    

a w Europie we Włoszech, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii, Austrii, Wielkiej 

Brytanii, Norwegii, Holandii, Szwecji. W dniu 04.03.2020 ogłoszono w Polsce pierwsze 

potwierdzone zakażenie koronawirusem, podejrzanych jest 4842 osoby, hospitalizowanych – 

67 osób, kwarantannie podlega 316 osób a nadzorem epidemiologicznym 4459 osób. Szacuje 

się, że 1 chory zaraża średnio 2,8 kolejnych osób. Dotychczas naukowcy nie wynaleźli 

szczepionki na  SARS-CoV-2. Na poprzednie wirusy z rodziny koronawirusów - np. na SARS 

- taką szczepionkę  wynaleziono. Z powodu epidemii Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca 

podróżowania  m.in. do Chin oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, 

Wietnamu, Singapuru czy Tajwanu.  

W związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-Co-2 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w dniu 30.01.2020r. ogłosiła stan zagrożenia zdrowia 

publicznego o znaczeniu międzynarodowym. 

https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/0,143221.html?tag=epidemia#anchorLink
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/0,101580.html#anchorLink


 Do zakażenia koronawirusami dochodzi drogą kropelkową oraz przez bezpośredni 

kontakt z osobą chorą, podczas oddychania, mówienia, kaszlu czy kichania.  Wirus przelatuje 

na odległość mniej więcej dwóch metrów od osoby zarażonej.  Nie wiadomo, jak długo nowy 

koronawirus przeżywa. Materiał genetyczny wirusa wykryto w kale u pacjenta                          

z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawy żołądkowo – jelitowe, dlatego nie 

można wykluczyć przeniesienia zakażenia drogą fekalno – oralną. Wirus może także zostać 

przeniesiony, kiedy człowiek dotknie powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się 

wirus, a następnie dotknie swoich ust, nosa lub oczu. Źródło zakażenia nadal nie jest znane. 

Niewykluczone, że może ono nadal być aktywne i przyczyniać się do kolejnych zakażeń        

u ludzi. Okres wylegania choroby wynosi od 1 do 14 dni ale podejrzewa się, że może on być 

dłuższy i wynosić nawet 27 dni. Koronawirus SARS-CoV-2 wykazuje wrażliwość na 

działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (np. preparaty na bazie alkoholu) oraz inne 

preparaty dezynfekcyjne o działaniu wirusobójczym. 

 

Czym jest 2019-nCoV, a czym COVID-19? 

SARS-CoV-2 czy 2019-nCoV to wirus natomiast COVID-19 (skrót od CORONA - 

VIRUS - DISEASE - 2019) to nazwa jednostki chorobowej wywoływanej przez koronawirusa 

z Chin. 

  Najczęstsze objawy COVID-19 to: gorączka, zmęczenie, trudności z oddychaniem     

i suchy kaszel. Jak podaje WHO, u niektórych pacjentów mogą występować bóle mięśni, 

przekrwienie błony śluzowej nosa, katar lub biegunka czy ogólne zmęczenie. Objawy te są 

zwykle łagodne i zaczynają się stopniowo. Niektóre osoby zakażają się wirusem, ale nie 

występują u nich objawy choroby.  

O wirusie z Wuhan wiemy coraz więcej, choć niestety wciąż niewiele, nie stworzono jeszcze 

również szczepionki oraz wciąż nie określono dokładnych zaleceń hospitalizacji zarażonych 

(aktualnie osobom chorym podaje się w szpitalu tlen i stara się wzmocnić ich odporność, zbija 

się gorączkę gdy jest zbyt wysoka, to działanie głównie objawowo). 

 Zakażenie koronawirusem 2019-nCoV szacuje się jako groźniejsze od zakażenia wirusem 

grypy, ponieważ ok 20% chorych na COVID-19 potrzebuje hospitalizacji. Na COVID-19 

wciąż nie ma leków. Leczenie jest tylko objawowe, jeśli uznajemy osobę za wyzdrowiałą to 

jej organizm sam zwalczył chorobę, nie jest to równoznaczne z osobą wyleczoną. Wykazano 



przypadki osób, które zakażone wirusem wyzdrowiały, wróciły ze szpitala do domu                 

i ponownie zachorowały. Czyli zachorowanie nie zostawia trwałej odporności.  

Zdecydowanie ponad 90 % zakażonych  koronawirusem przebieg infekcji ma łagodny  bądź 

umiarkowany. Jak podaje WHO, około 80 procent zakażonych dochodzi do siebie bez 

konieczności specjalnego leczenia. Około jedna na sześć osób, które zachorują na COVID-19, 

choruje poważnie i ma trudności z oddychaniem. Co natomiast napewno już wiadomo to fakt, 

że inkubacja może trwać 14 dnia a nawet do 27 dni i jest bezobjawowa, jest więc to niemal 

miesiąc czasu gdy osoba zakażona zaraża sama nie ukazując objawów choroby, oraz że wirus 

przenoszony jest drogą kropelkową – gdy osoba zakażona kaszle, kicha lub wydycha 

powietrze. Kropelki te lądują na przedmiotach  i powierzchniach wokół osoby – oznacza to, 

że zakażenie może nastąpić poprzez dotknięcie przedmiotów lub powierzchni, a następnie 

dotknięcie do oczu, nosa lub ust. Dlatego ważna jest odległość przebywania od osoby chorej  

- większej niż 1 metr. 

 

 Na liście zachowań mogących znacząco pomóc w uniknięciu zakażenia. należą: 

1. Zacznij myć ręce możliwie często w ciepłej, bieżącej wodzie i  mydle przez minimum    

20-30 sekund, rób to za każdym razem gdy wracasz do domu, po kontakcie z innymi 

ludźmi, po kaszlnięciu, kichaniu, przed, w trakcie i po przygotowaniu posiłku,  przed 

jedzeniem, po wyjściu z toalety, po kontakcie z jakimkolwiek zwierzęciem lub              

z odpadami zwierzęcymi. Używaj mydła za każdym razem i szoruj dokładnie dłonie. 

Wirus może być przenoszony przy dotykaniu zakażonych powierzchni lub przez 

kontakt z osobami chorymi a ostrożne zachowanie zmniejsza ryzyko zakażenia. 

2. Jak skutecznie myć ręce? (źr. GIS) 

1. Zwilż ręce ciepłą wodą, nałóż mydło w płynie na dłonie.  

2. Namydl obydwie wewnętrzne powierzchnie dłoni. 

3. Namydlaj dłonie splatając palce. 

4. Namydl kciuk jednej dłoni drugą ręką i na przemian.  

5. Namydl wierzch jednej dłoni wnętrzem drugiej dłoni i na przemian.  

6. Namydl obydwa nadgarski.  

7. Spłucz starannie dłonie dłonie usuwając mydło. Wysusz starannie dłonie.  

Całkowity czas powinien wynosić ok 30 sekund. 

Pamiętaj szczególnie o przestrzeni między palcami, czubkami palców, kciuka i nadgarstka 

https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/0,101580.html#anchorLink


 

 

Częste mycie rąk to absolutnie podstawowa metoda obrony przed koronawirusem              

i nie tylko przed nim. Mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia o 30 – 50 procent.                                      

Jeśli nie masz możliwości mycia rąk stosuj chusteczki do dezynfekcji rak na bazie alkoholu. 

 

2. Używaj preparatów i płynów odkażających na bazie alkoholu, w które można się 

zaopatrzeć m.in. w aptekach. 

Regularnie czyść takie powierzchnie, jak blaty biurek w miejscach pracy bądź stołów             

w kuchni. 

Dezynfekuj regularnie telefon komórkowy, klawiaturę komputera, pilot od telewizora, 

klamki, kontakty. 



Nie jest pewne, jak długo wirus wywołujący COVID-19 może przetrwać na 

powierzchniach dotkniętych przez osoby zakażone. Jak podaje WHO, można przypuszczać, 

że 2019-nCoV zachowuje się tak, jak inne koronawirusy, które mogą utrzymywać się na 

powierzchniach od kilku godzin do kilku dni. Żywotność wirusa na powierzchniach może się 

różnić w zależności od rodzaju powierzchni, temperatury lub wilgotność otoczenia. 

"Jeśli uważasz, że powierzchnia może zostać zainfekowana, wyczyść ją zwykłym środkiem 

dezynfekującym, aby zabić wirusa i chronić siebie i innych. Umyj ręce mydłem i wodą. 

Unikaj dotykania oczu, ust lub nosa" - radzi WHO. 

 

3. Unikaj kontaktu z osobami, które mają gorączkę i kaszlą. Zachowaj co najmniej 1 metr 

odległości od osób chorych. 

 

4. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową 

chusteczką, którą trzeba niezwłocznie wyrzucić do śmieci i umyć ręce. Nigdy nie kaszlemy   

w dłonie, czy to otwarte, czy w pięść. Jeżeli juz musisz odkaszlnąć, zrób to w zgięcie 

łokciowe. Podobnie z kichaniem. Nie kichaj w ręce, ale w „rękaw” czy łokieć. 

Najlepiej nie używaj tradycyjnych materiałowych chusteczek. Zdecydowanie lepsze są 

chusteczki jednorazowe. Po wysmarkaniu natychmiast wyrzuć je do kosza. 

 WHO zaleca by po kaszlu czy wysmarkaniu się natychmiast umyć ręce. 

Podczas opieki nad chorym, przecieraj ręce chusteczkami do dezynfekcji lub płynem do 

dezynfekcji na bazie alkoholu, lub myj ręce wodą ciepłą i mydłem. 

Jeśli masz katar, kaszel lub gorączkę unikaj bliskiego kontaktu z innymi. Unikaj spluwania      

w miejscach publicznych. Unikaj podróży. 

 

5. Unikaj dotykania rękami oczu, nosa, ust  -  tak zalecają eksperci. To rękami najczęściej 

dotykasz powierzchni czy przedmiotów, które mogą być zanieczyszczone wirusami. 

Dotykanie nimi następnie twarzy znacznie zwiększa ryzyko, że wirusy przedostaną się do 

dróg oddechowych. 

 



6. Jeśli jesteś zdrowy/zdrowa, nie masz żadnych objawów, nie ma potrzeby stosowania maski. 

Należy ją natomiast włożyć, jeżeli opiekujesz się osobą zakażoną koronawirusem (gdy np. 

wchodzisz do pokoju, w którym przebywa ta osoba) lub jeżeli pojawiają się u ciebie objawy 

mogące świadczyć o infekcji, takie jak kaszel, gorączka i trudności z oddychaniem.         

WHO przypomina, że maski są skuteczne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii 

jedynie    w połączeniu z innymi metodami profilaktyki, takimi jak częste mycie rąk czy ich 

dezynfekcja. 

Jak używać maseczki? 

Zanim zaczniesz ją zakładać, umyj dokładnie ręce/zdezynfekuj. 

Przykryj maską usta i nos, tak by dokładnie przylegała do skóry. 

Podczas noszenia nie dotykaj maski rękoma. Jeżeli już jej dotkniesz, natychmiast 

umyj/zdezynfekuj ręce 

Wymień maskę na nową, gdy stanie się całkiem wilgotna. 

Maskę zawsze zdejmuj od tyłu ( w ogóle nie dotykaj jej z przodu); po zdjęciu natychmiast ją 

wyrzuć do zamkniętego pojemnika czy kosza na śmieci. Natychmiast umyj/dezynfekuj ręce. 

Nigdy nie stosuj tej samej maski ponownie.  

Pamiętaj maski się nie pierze, nie dezynfekuje, lecz natychmiast wyrzuca. 

 

7. Unikaj podróży, gdy masz gorączkę lub kaszel. 

 

8. Jeśli w ostatnim czasie byłeś w miejscu gdzie występuje koronawirus i zaobserwujesz        

u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, zmęczenie  i problemy z oddychaniem 

to: bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno – epidemiologiczną                           

a w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112, lekarza POZ 

lub bezpośrednio do oddziału zakaźnego 

Ale PAMIĘTAJ kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań 

w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. 

Zachowaj higienę osobistą – jak najczęściej myj ręce ciepła wodą z mydłem a jeśli nie masz 

takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Dwa razy 

dziennie mierz temperaturę ciała. W przypadku wystąpienia gorączki (38 stopni C), kaszlu, 

trudności z oddychaniem ustal telefonicznie z stacją sanitarno – epidemiologiczną lub 

lekarzem POZ tok postępowania. Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia  



wyjaśniaj  telefonicznie lub innymi metodami zdalnej konsultacji. Nie zgłaszaj się sam do 

przychodni POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie 

udawaj się do szpitala  bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić. Nie korzystaj 

z transportu publicznego. 

Jeśli coś Cię niepokoi zadzwoń pod numer infolinii   Narodowego Funduszu Zdrowia –      

800 190 590 lub do najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej (telefony alarmowe 

dyżurujące całą dobę). 

 

Znaczna część osób przejdzie chorobę zwaną COVID-19 podobnie do klasycznego 

przeziębienia ale nie bagatelizuj choroby i jeśli czujesz się osłabiony zostań w domu, lecz się 

objawowo, w przypadku pogorszenia stanu zdrowia dopiero udaj się do lekarza.  

Jeżeli jesteś chory, to w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa używaj maski 

ochronnej. 

Nie każda osoba zarażona wymaga hospitalizacji. Szacuje się  że około jednej czwartej 

zakażonych ma ciężki przebieg choroby, reszta – umiarkowany lub lekki, niewymagający 

pobytu w szpitalu, tylko kwarantanny w domu. Wszystko wskazuje również na to, że 

zakażenie koronawirusem może też przebiegać zupełnie bezobjawowo.  

Jeśli masz więcej niż 60 lat i problemy ze zdrowiem w rodzaju niewydolności sercowo 

– naczyniowej lub oddechowej, deficyty odporności, jesteś pacjentem dializowanym, po 

przeszczepach, w chorobie nowotworowej, chorobie płuc, wątroby, nerek bądź cukrzycy, 

ryzyko ciężkich powikłań choroby w razie zakażenia zwiększa się. Dlatego należy 

podejmować dodatkowe środki ostrożności, unikać zatłoczonych miejsc, gdzie łatwo                  

o kontakt z potencjalnymi źródłami zakażenia. 

Kobiety w ciąży – nie ma wystarczających informacji czy są szczególnie narażone, ale 

poprzez zmiany immunologiczne i fizjologiczne, mogą stawać się bardziej podatne na 

wirusowe infekcje dróg oddechowych. Kobiety w ciąży mogą mieć również cięższy przebieg 

choroby. Nie ma informacji by zarażenie koronawirusem zwiększało ryzyko komplikacji 

podczas ciąży. 

 

10. Kiedy kichasz lub kaszlesz będąc między ludźmi zakryj usta, najlepiej użyj do tego 

świeżej chusteczki, jeśli jej nie masz przy sobie, lepiej od dłoni użyj zgiętego łokcia  



Użytą chusteczkę wyrzuć do zamkniętego kosza bezpośrednio po użyciu, umyj ręce wodą        

z mydłem lub zastosuj płyn dezynfekcyjny na bazie alkoholu. 

Nie przecieraj twarzy, nie dotykaj ust, nosa i oczu brudnymi dłońmi, unikaj kontaktu dłoni      

z buzią. Używaj rękawiczek i masek jednorazowych. Noszenie maseczki jednorazowej, która 

zasłoni nos i usta może znacząco ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby. Używaj masek 

gdy masz objawy choroby (głównie ze strony układu oddechowego) lub podejrzewasz               

u siebie zakażenie. Pamiętaj aby zakładać rękawiczki na umyte ręce. 

 

11. Staraj się nie przebywać wśród tłumów. WHO zaleca, byśmy utrzymywali minimum metr 

odległości od osoby która  w naszej obecności kaszle lub kicha. Bliższa odległość zwiększa 

ryzyko, że kropelki mogące zawierać wirusa dostaną się do twojego organizmu. Generalnie 

zaleca się by w najbliższym czasie unikać kontaktu z osobami, które kaszlą, kichają lub mają 

jakiekolwiek inne objawy ze strony układu oddechowego. Nie powinniśmy się również witać 

z takimi osobami przez podanie ręki, ściskać się z nimi ani ich całować. Jeżeli musisz 

kontaktować się z osobami chorymi (bo np. opiekujesz się nimi), pamiętaj o włożeniu maski 

ochronnej na twarz oraz o dokładnym i częstym myciu/odkażaniu rąk. Nie całuj na powitanie 

cioć i znajomych itd, unikaj teraz podawania rąk nawet osobom zdrowym.  

Unikaj imprez masowych. Unikaj zbiorowisk np. nie chodź z dziećmi do basenów        

z kulkami, unikaj basenów.  

Unikaj bliskiego kontaktu ze zwierzętami tak samo jak z ludźmi.  WHO uspakaja, że 

na chwilę obecną nie ma żadnych dowodów na to, że domowe psy i koty mogą zakażać się 

nowym koronawirusem i zarażać nim następnie ludzi. Gdy jednak dotykasz psa lub kota, czy 

inne zwierzę, zawsze powinieneś umyć ręce. Unikaj kontaktu z chorymi lub bezpańskimi 

zwierzętami.  

             Częściej pierz ręczniki, niech w domu każdy używa swojego osobistego ręcznika, 

najlepiej je podpisać/oznaczyć lub każdemu przypisać ręczniki jednego koloru  

           Jeśli możesz zrezygnuj z jakiejkolwiek podróży i tłocznych miejsc, ogniska epidemii 

są obecne aktualnie nie tylko w Azji ale również wielu Państwach Europy np. Włochy, 

Francja, Niemcy czy Hiszpania.  

 

 



Zadbaj o zdrowy styl życia nie tylko teraz w przypadku zagrożenia zakażeniem 

koronawirusem.  

Sprawnie funkcjonujący układ odpornościowy jest najlepszym narzędziem do walki                            

z wirusami, bakteriami czy pasożytami.  

Czynnikami, które osłabiają funkcjonowanie układu odpornościowego i których należy 

unikać są: 

- nadmierne, długotrwałe spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, przyjmowanie narkotyków, 

dopalaczy, leków psychotropowych i innych bez wskazań lekarza; 

- przewlekły deficyt snu; 

- nieprawidłowe odżywianie się (niedożywienie, awitaminoza, ale również patologiczna 

otyłość); 

- brak aktywności fizycznej. 

Nie zapominaj, że znaczącą częścią Twojego układu odpornościowego są Twoje jelita, 

dlatego ważne jest co zjadasz, jak dbasz o swoją mikroflorę jelitową.  Przy zdrowym układzie 

odpornościowym większość wirusów przejdzie bez echa, z lekkimi objawami 

przypominającymi przeziębienie. 

 

Jak możemy wzmocnić układ odpornościowy: 

- sen – zdrowy, odpowiedniej długości sen (7- 8 godzin) zapewni odporność. W nocy nasz 

układ odpornościowy się aktywuje. Jedna nie przespana noc powoduje zmniejszenie 

aktywności komórek NK ( zwalczają  wirusy czy nowotwory) aż o 75% ; 

- optymalny poziom glukozy – wysoki poziom cukru osłabia układ odpornościowy, zaburza 

przyswajanie witaminy C; 

- relaks - stres blokuje układ odpornościowy, zwłaszcza stres przewlekły; 

- odżywcza dieta – układ odpornościowy nie jest w stanie działać bez witamin czy 

składników mineralnych. Dieta bogata w polifenole, witaminę C, cynk, kwasy omega 3, 

magnez, witaminę A, witaminę D3 – wzmacnia odporność. Mało odżywcza dieta ją osłabia; 

- unikanie wieczornego objadania się; 

- regularna aktywność fizyczna, szczególnie spacery na świeżym powietrzu, korzystanie 

umiarkowane z słońca; 

- unikanie wieczornej ekspozycji na niebieskie światło, unikaj przeglądania telefonów, 

oglądania telewizji, używania komputerów; 

- dobre relacje z ludźmi, pozytywne emocje; 

- spożywanie warzyw (pamiętaj o kiszonkach) i owoców; 



- dbanie o odpowiednią ilość spożywanego pełnowartościowego białka – zjadaj jajka, mięso, 

ryby; 

- spożywanie węglowodanów – kasze (gryczaną jaglaną, amarantu), ryż, ziemniaki, bataty, 

makarony, płatki owsiane; 

- dbanie by w diecie były dobre źródła tłuszczu np. oliwka z oliwek, masło, olej wiesiołkowy, 

z czarnuszki, awocado, ryby, orzechy; 

- właściwe nawodnie – pij wodę, zieloną herbatę 

 

Dodatkowo zadbaj o dokładną obróbkę termiczną przygotowywanych w posiłkach jaj i mięsa. 

         

          Zadbaj o odporność suplementując kompleks witamin, magnez, kurkumine + piperyne, 

omegę 3, probiotyki, witaminę D3, cynk, stosuj curry, imbir, goździki, cynamon,  

nierafinowany olej kokosowy, oliwki, zielone warzywa np. jarmuż. Wprowadź do diety 

więcej czosnku (to wirostatyk), miodu, ostrych przypraw; wykazują one działanie 

antywirusowe.  

 

Kwarantanna. 

Domowa kwarantanna to jest odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, 

w celu zapobieżenia szerzeniu się choroby. Natomiast odosobnienie osób chorych nazywa się 

izolacją.  

Samokwarantanna oznacza pozostanie w domu, pokoju hotelowym  czy innym wyznaczonym 

pomieszczeniu i nieopuszczanie go przez okres, który zaleci lekarz. W przypadku  

koronawirusa jest to okres 14 dni. Odosobnienie oznacza, że naprzyjmujemy żadnych gości                         

i bezpośrednio nie kontaktujemy się z innymi osobami. Jeżeli ktoś w twoim domu poddaje się 

kwarantannie, najlepiej, by odseparował się na jakimś obszarze mieszkania od innych,         

np. w jednym pokoju. Jeżeli jesteś sam w domu, poproś kogoś o zapasy niepsujących się 

artykułów spożywczych, zaopatrz się w jednorazowe chusteczki, artykuły higieniczne; 

upewnij się, że masz wystarczająco dużo leków na receptę i bez recepty, których 

potrzebujesz, aby przetrwać dwa tygodnie bez wychodzenia z domu. Jeśli ktoś robi zakupy 

dla ciebie, niech zostawia je pod drzwiami.  

Jeśli zachoruje członek rodziny z powodu koronawirusa, ale nie wymaga hospitalizacji (ma 

zalecenie domowej kwarantanny), wszyscy domownicy są również objęci kwarantanną, co 

oznacza, że nie mogą wychodzić z domu. Nie korzystajmy ze wspólnego ręcznika, jedzenia, 

nie przechowywuj szczoteczki do zębów z szczoteczkami innych domowników. Używaj 



środka dezynfekującego do czyszczenia przedmiotów dotkniętych przez chorego. Wszyscy 

powinni myć ręce jak najczęściej i unikać dotykania rękoma do oczu, ust, nosa. 

 

 

            Pamiętajmy, że najbardziej narażone na zakażenie są osoby starsze, wiedząc, że mogą 

nie dotrzeć do podobnych treści zadbajmy o ich zdrowie przedstawiając swoim bliskim tę 

instrukcję.  

 


