
Aj moja starká sa dá zaočkovať!

Trvanie projektu: 15.3. - 31.8.2021

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formuláru v článku.

Prinášame vám základné informácie o

ochorení Covid 19:

Čo je to COVID-19?
Ako sa koronavírus SARS-CoV2 šíri?

Ako sa chrániť pred nakazením?
Aké sú prejavy ochorenia?
Kto sú rizikové skupiny?
Čo robiť ak sa nakazím?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 



Čo je COVID 19?

Ochorenie COVID-19 (Coronavirus disease 2019, preklad

Koronavírusová choroba 2019) spôsobuje vírus SARS-CoV2. 

Ide o kvapôčkovú infekciu ktorá sa prejavuje najmä kašľom,

dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc a v prípade komplikácií

môže končiť smrťou. 

Vírus sa prenáša z človeka na človeka, pričom odhadovaný

inkubačný čas ochorenia je 2-14 dní, vo väčšine prípadov sa

prejavuje na 5-6 deň a osoba môže byť infekčná už 48 hodín pred

nástupom príznakov. 

Infekcia SARS-CoV 2 môže prebiehať asymptomaticky alebo môže

spôsobiť mierne až ťažké ochorenie COVID-19
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V súčasnosti sú známe 2 hlavné formy prenosu a to kvapôčkami a

kontaktom. 

Pod prenosom kvapôčkami sa rozumie prehltnutie alebo vdýchnutie

kvapiek vylúčených infikovanou osobou pri kašľaní, kýchaní a

rozprávaní osobami v ich tesnej blízkosti. 

K prenosu kontaktom môže dôjsť keď sa zdravý jedinec dotkne

vírusom kontaminovaného povrchu alebo predmetu a následne sa

dotkne úst, nosa alebo očí. 

Ďalšou vysoko pravdepodobnou možnosťou je prenos tzv. aerosólom,

kedy sa kvapky zmiešajú so vzduchom, čím sa vytvoria aerosóly, ktoré

vo vysokom množstve v relatívne uzavretom prostredí môžu byť

vdýchnuté do pľúc a spôsobiť infekciu.

 

 

Ako sa koronavírus 
SARS-CoV2 šíri?
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Ako sa chrániť pred nakazením?
 

Chrániť sa môžeme veľmi jednoducho a účinne dodržiavaním 

zásady ROR (rúško-odstup-ruky). 

Správne nasadené rúško (prekryté ústa aj nos) bráni aby sa do okolia dostalo veľké

množstvo kvapôčok, ktorými sa vírus šíri. Zachovanie dostatočného, aspoň dvojmetrového

odstupu od iných ľudí významne zvyšuje riziko prenosu kvapôčok s vírusom priamo k vám. 

Časté umývanie rúk mydlom a teplou vodou a dezinfekcia rúk prostriedkami na báze

alkoholu ničí vírusy, ktoré sa usadili na pokožke dotykom s kontaminovanými predmetmi

ako napr. kľučky, nákupné vozíky a pod. 

Nečistými rukami sa nedotýkajte tváre, úst ani očí – vírus sa môže do organizmu dostať aj

napr. cez očné spojivky. 

Ďalšími dôležitými nástrojmi sú vyhýbanie sa miestam s vysokou koncentráciou ľudí v

čo najvyššej možnej miere, pravidelná dezinfekcia povrchov v domácnosti aj na pracovisku

a pravidelné a nárazové vetranie miestností.
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Aké sú prejavy ochorenia?
Medzi najčastejšie príznaky ochorenia COVID-19 patria horúčka (telesná teplota nad

38 °C), kašeľ, bolesť krku, bolesť svalov, dýchavičnosť, únava a nevoľnosť. 

Medzi menej časté no stále rozšírené príznaky patria aj bolesť brucha, hnačka,

vracanie a strata chuti a čuchu. 

Ochorenie má u väčšiny ľudí ľahký priebeh, avšak u rizikových skupín populácie

(zvyčajne u starších ľudí, pacientov so závažnými chronickými ochoreniami alebo

zníženou imunitou) sa môže vyvinúť závažná pneumónia, syndróm akútnej respiračnej

tiesne a tiež môže dochádzať k zlyhaniu orgánov. 

Kto sú rizikové skupiny?
 Podľa dostupných údajov medzi najviac ohrozené skupiny patria ľudia ktorí

majú 60 a viac rokov a ľudia ktorí trpia závažným chronickým ochorením,

ako napríklad ochorenia srdca, cukrovka, ochorenia pľúc a chronické

ochorenia so znížením imunity.
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Čo robiť ak sa nakazím?

V prípade kontaktu s nakazeným alebo po objavení niektorého z
príznakov treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo

operačné stredisko a riadiť sa jeho pokynmi. 
V prípade osobnej návštevy hrozí nakazenie lekára alebo ostatných ľudí

ktorých po ceste stretnete. 
Ak nemáte závažné príznaky ostaňte Vy aj členovia Vašej domácnosti

doma a sledujte svoj zdravotný stav.
 V prípade zhoršenia stavu alebo život ohrozujúcich príznakoch volajte

lekára alebo záchrannú službu. Snažte sa vyhýbať stretnutiu s ostatnými
členmi domácnosti, pri kontakte s nimi noste rúško, ak je to možné

používajte samostatnú kúpeľňu a WC a často dezinfikujte povrchy a
vetrajte. 

Dôležité je tiež pozitívne myslenie a viera že to zvládneme.


