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CO TO SĄ KORONAWIRUSY
To grupa wirusów znanych z wywoływania infekcji układu oddechowego, w tym zarówno powszechnie
występujących przeziębień, jak też rzadszych i groźniejszych infekcji, jak. np. SARS.

OBJAWY ZAKAŻENIA NOWYM KORONAWIRUSEM
Objawy są zbliżone do ciężkiej grypy albo zapalenia płuc, takie jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśniowe, katar, kaszel
oraz duszności. Główny Inspektor Sanitarny po posiedzeniu Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych
ws. nowego koronawirusa wydał komunikat, w którym zaleca się osobom powracającym z Chin (zwłaszcza z miasta Wuhan),
u których występują objawy przypominające ciężką grypę, zgłaszanie się do izby przyjęć oddziałów zakaźnych
i poinformowanie o odbytej podróży.
Pozostałe osoby powracające z innych miast w Chinach oraz innych krajów azjatyckich, w przypadku pojawienia się objawów
przypominających grypę, powinny pozostawać pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Podstawowe zasady profilaktyki zakażeń pozwalające ustrzec się zachorowaniu
●

Jak najczęściej myj ręce, najlepiej używając mydła i wody albo preparatów odkażających zawierających alkohol,

●

Kiedy kichasz lub kaszlesz będąc między ludźmi zakryj usta chusteczką lub swoim zgiętym łokciem, zaraz po tym wyrzuć
chusteczkę i umyj ręce,

●

Unikaj bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę i kaszlą,

●

Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem udaj się do lekarza, powiedz mu o ewentualnych, odbytych wcześniej
dalekich podróżach,

●

Unikaj bliskiego kontaktu z żywymi zwierzętami przebywając na terenach, gdzie odnotowano przypadki zakażenia nowym
koronawirusem,

●

Unikaj konsumpcji surowego lub niedogotowanego mięsa oraz mleka, a także dbaj o higienę miejsc, w których używa się
surowego mięsa czy podrobów,

●

Zaszczep się przeciw grypie,

Jeśli podróżujesz do Azji, unikaj bliskiego kontaktu z osobami chorymi, zwłaszcza z objawami ze strony układu oddechowego;
unikaj odwiedzania bazarów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki; unikaj kontaktu
ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami oraz przestrzegaj zasad higieny rąk.
Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV.
Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 25 stycznia 2020 r. Aktualizacja (nr 1) na dzień 27 stycznia 2020 r.
godz.14:30
I. Wstępna klasyfikacja przypadków 2019-nCoV dla celów dochodzenia epidemiologicznego
Obecnie epidemiologia zakażeń 2019-nCoV i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana. Jednak
opracowane zostały wstępne definicje oraz zasady postępowania, które z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację
epidemiologiczną będą ulegać zmianom.
Przypadek podejrzany:

Za przypadki podejrzane o zakażenie lub zachorowanie wywołane 2019-nCoV należy uznać przypadki, które charakteryzują
się:
1. Objawami infekcji dróg oddechowych, tj.:
●

temperatura ciała obecnie lub w wywiadzie >380C
(i)

●

występowanie jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego (np. kaszel, trudności w oddychaniu, duszność,
radiologiczne cechy obustronnego zapalenia płuc i/lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ang. acute respiratory
distress syndrome (ARDS)) bez innej znanej etiologii całkowicie wyjaśniającej wyżej wymienione objawy kliniczne choroby
(i)

●

związkiem z odbytą podróżą lub zamieszkiwaniem w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny, w ciągu ostatnich 14
dni przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby.

1. Wystąpieniem objawów klinicznych choroby u pracowników medycznych, którzy sprawowali opiekę nad pacjentami
zakażonymi 2019-nCoV.
2. Objawami ostrej infekcji dróg oddechowych, bez względu na ich zawansowanie, u osób które w ostatnich 14 dniach przed
wystąpieniem tych objawów były narażone na:
●

bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV
LUB

●

sprawowały opiekę medyczną w ośrodkach, w których byli hospitalizowani pacjenci z potwierdzonym zakażeniem
2019-nCoV
LUB

●

odwiedzały lub pracowały na targu w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny
LUB

●

miały bezpośredni kontakt ze zwierzętami w krajach, w których 2019-nCoV występuje wśród zwierząt lub doszło do
przeniesienia zakażenia 2019-nCoV ze zwierzęcia na człowieka (w chwili obecnej zwierzęcy rezerwuar 2019-nCoV nie jest
znany).

Bliski kontakt jest definiowany jako:
●

ekspozycja pracowników medycznych sprawujących bezpośrednią opiekę nad pacjentami z zakażeniem 2019-nCoV,

●

przebywanie w bliskim otoczeniu pacjenta z zakażeniem 2019-nCoV.

II. Ogólne zasady postępowania służb medycznych w przypadku podejrzenia 2019-nCoV:
1. Pacjent manifestujący objawy powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z
zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.
2. Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie 2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym
zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego
organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3. Personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący, powinni być
zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia.
Źródła:
Strona internetowa WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
Państwowa Inspekcja Sanitarna
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znych-i-szczepien-ochronnych-z-dnia-22-stycznia-2020-r-w-sprawie-nowego-koronawirusa-2019-ncov-skierowany-do/
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