
, ZAL§,CENIA GŁOWNEGO INSPEKTORA SAMTARNEGO

(Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC)

1) Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu,
użrywaj pĘnówiżeli na bazie alkoholu (min. 600ń).

a) Mycie rąk ww. metodami zabijawirusą jeśli majduje się on na rękach;

2) §tosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

a) Podczas kaszlu i kichania zakłyj usta i nos zgiętym łokciem lub chustecrką-
natychmiast wyrnlć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce użrywając
mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu - pĘnów/żęli na bazie
alkoholu (min. 6a%);

3) Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi,
szczególnie tymi, którzy l<aszlą, kichają i mają garączkę.

a) Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego,
taką jak COVID- 1 9, kaszle lub kichą wydala pod ciśnieniem małe kropelki
śliny i śluzu zawierujące wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że
możęsz wdychać

a) Unikaj dotykania oczlr, nosa i ust

wirusa.

5)

6)

a) Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skazone wirusem. Jeśli
dotknięsz olz;tl, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść
wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli ma§z gorączkęo kaszelo trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy
medycznej

a) Objawy ze strony układu oddechowego ztowarzysząaą gorączkąmogą mieć
więle ptrycryn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,
koronawirusy, wirusy paruwpy) czł bakteryjną {pńeczkaHaemophilus
inJluenzaea, pńeczka krńuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie
podróżowałeś do rejonów występowania ogniska choroby, pamiętaj
o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszluo kichania oraz
higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to
możliwe.



7) Chroń sietlie i innych przed zachorowaniem

a) Nie zaleca się uzywania masek na twarz ptv,ęz zdrowych ludzt w celu
zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2. Noszenie masęczki
zasłaniającej usta i nos mozę pomóc ograniczyć tozprzestrzenianie się
niektorych chorób układu oddechowego. Jednak stosorł,anie samej maseczki
nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone zę
stosowaniem innych środków zapobiegar.vczych, w §m higieną rąk i
zasadatmi ochrony podczas kaszlu czy kiclrania (pattz vryżej) oraz unikanięm
bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 rnetr odległości).
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INT,ORMACJA GŁÓWNaGO IN§PEKTORA SANITARNEGO DLA O§ÓB

POWRACAJACYCH Z POŁNOCI{YCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, ż4.02.20ż0 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarue północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja
Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą ltczbę zakażei
koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w-ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z
oddychaniem to:

ł bęzzwłocznie. telefonicznie powiadom stację sanitatno-ępidemiologlczną;
o lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału

obserwacyjnozakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania
medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżęj wymienionych objawów, to przęz kolejne 14 dni
kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę cińa otaz zwtóó uwagę na
występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione obiawy, zakończ
kontrolę.

b) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobsenvuj eszv,ryżej wymienione objawy to:

" bęzzwŁocznie, telelbnicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologlczną
. lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakażnego lub oddziafu

obserwacyjnozakażnego, gdzie określony zostanie dalszy trń postępowania
medycznego.

3) miałeś kontakt z osoba chora lub zakaźona koronawirusem SARS-CoV-2 tobęzzwłocznie,
telefonic znie powiadom stacj ę sani tamo -epi demiolo g iczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnięnia dla podejmowania nadmiernych dzińah typu
kwarantannowanie osób powracających z regionów Połnocnych Włoch, odmawianie udziału
w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest takze przesttzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a
jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podroży, ich dezynfekcja środkiem na bazie
alkohoiu.

Ze wzgJędu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej
należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.


