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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. 

 

 

 



 



 

 

 



INFORMACJA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNEJ W KWIDZYNIE: 

 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie informuje, że 
pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie odwiedzają prywatnych 
mieszkań w celu ich dezynfekcji.  

 
Ci pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy mogą mieć z Państwem 
kontakt osobisty, powinni wylegitymować się legitymacją służbową. Nie są oni 
ubrani w uniformy ani inny strój roboczy.  

 

 

 
JAK ZACHOWYWAĆ SIĘ ROBIĄC ZAKUPY W SKLEPACH 

 
Warszawa, 10.03.2020 r 

 
Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora 

Sanitarnego dla branży handlowej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia 

koronawirusem.  

W obiektach handlowych zaleca się: 

1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra). 

2. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych. 

3. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów 

handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 

60%). 

4. Upewnić się , że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do 

miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą. 

5. Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach  

i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane. 

6. Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce. 

7. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu bhp. 

8. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt  

w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa  

i oczu. 



9. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy 

zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć 

chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub 

zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Nie obawiać się 

zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym 

kierunku, ani na produkty spożywcze. 

10. Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne: - powierzchnie 

dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki 

światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) 

także wózki, koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym 

lub przecierane wodą z detergentem; - wszystkie obszary często używane, takie 

jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, 

z użyciem wody z detergentem. 

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe! 

Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz 

personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie 

koronawirusem.  

Ważne! 

 

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można 

uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia 

koronawirusem. 

 

 

 



 


