
 

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). Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie 

Ministerstwa Zdrowia  

https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html 

https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html


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 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego 

lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb 

postępowania medycznego.  
 

ZALECENIA 

1. Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, 

używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%); 

2. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania 

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub 

chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i 

umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – 

płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%); 

3. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, 

szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę; 

4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust; 

5. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy 

medycznej; 

6. Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie 

podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad 

ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do 

czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. 

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem 

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu 

zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2 

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć 

rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak 

stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno 

być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym 

higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz 

unikaniem bliskiego kontaktu. 

http://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
http://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
http://gis.gov.pl/mapa/
http://gis.gov.pl/mapa/


 

 

 

 





 

 

 

 

 



 



 


