
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). 

 

Często myj ręce 

Regularnie i dokładnie myj ręce alkoholowym ręcznikiem do rąk lub myj je wodą z mydłem. 

 

Dlaczego? Mycie rąk mydłem i wodą lub pocieranie rąk na bazie alkoholu zabija wirusy, które mogą 

znajdować się na twoich rękach. 

 

Zachowaj dystans społeczny 

Zachowaj co najmniej 2 metr odległości od siebie i każdego, kto kaszle lub kicha. 

 

Dlaczego? Kiedy ktoś kaszle lub kicha, rozpyla małe kropelki płynu z nosa lub ust, które mogą 

zawierać wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, możesz oddychać kroplami, w tym wirusem COVID-19, jeśli 

osoba kaszląca ma chorobę. 



Na czym polega leczenie? 

Decyzję o sposobie leczenia podejmuje lekarz. Leczenie jest wyłącznie objawowe, czyli polega na 

leczeniu objawów choroby, takich jak gorączka lub problemy z oddychaniem. W literaturze naukowej 

opisuje się przypadki skutecznego wyleczenia pacjentów zakażonych koronawirusem za pomocą 

dotychczas znanych leków. 13 marca 2020 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do 

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla leku zawierającego chlorochinę, polegającą na dodaniu 

nowego wskazania terapeutycznego: „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu 

beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2”. Jak dotąd nie są dostępne dane dotyczące 

skuteczności chlorochiny u chorych z COVID-19 poza Chińską Republiką Ludową. Producent 

zabezpieczył zapas leku na potrzeby Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Rezerw Materiałowych. 

Zgodnie z deklaracją producenta, chlorochina będzie dystrybuowana do pacjentów z COVID-19 

zgodnie z dyspozycjami Ministra Zdrowia. Jeszcze przed decyzją URPL, po uzyskaniu zgody komisji 

bioetycznej, chlorochinę w połączeniu z lopinawirem i rytonawirem zastosowano u chorych z ciężkim 

przebiegiem COVID-19 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Gromkowskiego we 

Wrocławiu. Zostań w domu 

 

 

Jesteś osobą starszą, masz problemy zdrowotne i obniżoną odporność? Unikaj miejsc zatłoczonych, 

jeśli nie musisz wychodzić, zostań w domu 

 

Wszędzie tam, gdzie masz bliski (poniżej 2 metrów) kontakt z innymi ludźmi, możesz zakazić się 

wirusem. Osoby starsze, chore przewlekle z obniżoną odpornością, powinny zadbać przede 

wszystkim o swoje bezpieczeństwo. 

 

Bądź mniej towarzyski 

 

Nie wychodź z domu po receptę 

 

Upoważnij kogoś do odbierania e-recepty 

 

 

Dodatkowe informacje na temat koronawirusa można uzyskać, dzwoniąc na bezpłatną 

 infolinię 800 190 590 obsługiwaną przez Ministerstwo Zdrowia. 


