Co musisz wiedzieć o koronawirusie
Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia
dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem
Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu,
Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu
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 sanitarno-epidemiologiczną



zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie
określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

lub

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?
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

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi
o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV
Ważne: Przypominamy o obowiązku przeprowadzenia diagnostyki osoby podejrzanej o chorobę zakaźną,
również bez skierowania.
Przypadek podejrzany:
Za przypadki podejrzane o zakażenie lub zachorowanie wywołane 2019-nCoV należy uznać przypadki,
które charakteryzują się:
1. Objawami infekcji dróg oddechowych, tj.:
temperatura ciała obecnie lub w wywiadzie >380C



(i)
występowanie jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego (np. kaszel, trudności w
oddychaniu, duszność, radiologiczne cechy obustronnego zapalenia płuc i/lub zespołu ostrej
niewydolności oddechowej (ang. acute respiratory distress syndrome (ARDS)) bez innej znanej
etiologii całkowicie wyjaśniającej wyżej wymienione objawy kliniczne choroby



(i)
związkiem z odbytą podróżą lub zamieszkiwaniem w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny, w
ciągu ostatnich 14 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby.



2. Wystąpieniem objawów klinicznych choroby u pracowników medycznych, którzy sprawowali
opiekę nad pacjentami zakażonymi 2019-nCoV.
3. Objawami ostrej infekcji dróg oddechowych, bez względu na ich zawansowanie, u osób które w
ostatnich 14 dniach przed wystąpieniem tych objawów były narażone na:
bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV



LUB
sprawowały opiekę medyczną w ośrodkach, w których byli hospitalizowani pacjenci z potwierdzonym
zakażeniem 2019-nCoV



LUB
odwiedzały lub pracowały na targu w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny



LUB
miały bezpośredni kontakt ze zwierzętami w krajach, w których 2019-nCoV występuje wśród
zwierząt lub doszło do przeniesienia zakażenia 2019-nCoV ze zwierzęcia na człowieka (w chwili
obecnej zwierzęcy rezerwuar 2019-nCoV nie jest znany).



Bliski kontakt jest definiowany jako:


ekspozycja pracowników medycznych sprawujących bezpośrednią opiekę nad pacjentami z
zakażeniem 2019-nCoV,



przebywanie w bliskim otoczeniu pacjenta z zakażeniem 2019-nCoV.

