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WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

KORONAWIRUSEM
Jeżeli nie odczuwasz objawów chorobowych lub jeśli masz gorączkę, kaszel,
problemy z oddychaniem, ale w ciągu ostatnich 14 dni NIE podróżowałeś do miejsc,
gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem
i NIE miałeś kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:
ź Zapytaj farmaceutę o zalecane środki zapobiegania infekcji.
ź Zachowaj higienę osobistą - zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania, jak

najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce
płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
ź Unikaj kontaktu z osobami z widocznymi objawami choroby takimi jak kaszel, katar,
podwyższona temperatura ciała.
Jeżeli NIE odczuwasz objawów chorobowych, ale...
W CIĄGU OSTATNICH 14 DNI PODRÓŻOWAŁEŚ DO MIEJSC,
gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem
ub miałeś kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem:
ź Zapytaj farmaceutę o zalecane środki zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji.
ź Skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
ź Dane teleadresowe stacji sanitarno-epidemiologicznej możesz uzyskać:

ź
ź
ź
ź

> od farmaceuty,
> na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590,
> na stronie www.gov.pl/koronawirus
W miarę możliwości przez 14 dni ogranicz społeczno-zawodowe kontakty z innymi osobami.
Zachowaj higienę osobistą - jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej
możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
Dwa razy dziennie mierz temperaturę ciała.
W przypadku wystąpienia gorączki (38°C), kaszlu, trudności z oddychaniem udaj się do oddziału
chorób zakaźnych, najbliższego do miejsca zamieszkania.

JEŻELI MASZ GORĄCZKĘ (38°C), KASZEL, PROBLEMY Z ODDYCHANIEM I W CIĄGU OSTATNICH 14 DNI PODRÓŻOWAŁEŚ DO MIEJSC,
gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś kontakt z osobą chorą z powodu COVID19:
ź Skontaktuj się z telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
ź Jak najszybciej udaj się do oddziału chorób zakaźnych, najbliższego do miejsca zamieszkania.
ź Informację o najbliższym oddziale chorób zakaźnych

oraz dane teleadresowe stacji sanitarnoepidemiologicznej możesz uzyskać:
-> od farmaceuty
-> na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590
-> na stronie www.gov.pl/koronawirus
ź Jeżeli jesteś chory, to w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa
używaj maski ochronnej.
ź Zachowaj higienę osobistą - zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania,
jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości
dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
ź Ogranicz kontakt z innymi osobami i nie korzystaj z transportu publicznego.
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KORONAWIRUS
powoduje:
GORĄCZKĘ, KASZEL, DUSZNOŚCI, BÓLE MIĘŚNI I ZMĘCZENIE
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU?
Często myj ręce, używając mydła i wody.

Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości!
od osób, które kaszlą i kichają.

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus
i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną,
powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną
lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

INFOLINIA

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
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Jak skutecznie myć ręce?

Całkowity czas:

Nie zapomnij umyć tych obszarów:

Jak skutecznie dezynfekować ręce?
Użyj środka do dezynfekcji rąk,
który zawiera co najmniej 60% alkoholu.

Czas trwania:
do wyschnięcia
dłoni

1

Nanieś taką ilość
preparatu, aby dłonie
były całkowicie
zwilżone

5

Pocieraj górną część
palców prawej dłoni
o wewnętrzną część
lewej dłoni i odwrotnie

2

Pocieraj dłoń o dłoń
rozprowadzając
preparat na całą
powierzchnię

6

Ruchem obrotowym
pocieraj kciuk lewej
dłoni wewnętrzną
częścią prawej dłoni
i odwrotnie

3

Pocieraj wewnętrzną
częścią prawej
dłoni o grzbietową
część lewej dłoni
i odwrotnie

7

Ruchem okrężnym
opuszkami palców
prawej dłoni pocieraj
wewnętrzne zagłębienie
lewej dłoni i odwrotnie

4

Spleć palce i pocieraj
wewnętrznymi
częściami dłoni

8

Po wyschnięciu ręce
są zdezynfekowane

1
metr

MINIMUM

PROSIMY ZACHOWAJ ODSTĘP!

