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Koronawirus Koronawirus 
SARS-CoV-2SARS-CoV-2



Koronawirus jest ostrą Koronawirus jest ostrą 
chorobą zakaźną, którą chorobą zakaźną, którą 

powoduje wirus powoduje wirus 
SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, 



Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się:Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się:

Bezpośrednio, drogą kropelkową. Zawierające 
wirusa drobne kropelki powstają w trakcie kaszlu, 
kichania, mówienia.



Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się:Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się:

Pośrednio przez skażone wydzieliną oddechową 
(podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. 



Koronawirusa SARS-CoV-2 znajdziemy na :Koronawirusa SARS-CoV-2 znajdziemy na :

klamkach
kranach
klawiaturze komputerowej
telefonach
pilotach do telewizorów
pieniądzach



         Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje 
chorobę 

o nazwie COVID-19

Choroba objawia się najczęściej:

gorączką, 
kaszlem, 
dusznościami,
bólami mięśni, 
zmęczeniem;



Postępowaniu podlegają osoby spełniające 
kryteria kliniczne oraz epidemiologiczne.

Kryteria kliniczne: co najmniej jeden z 
objawów – gorączka, kaszel, duszność.

Kryteria epidemiologiczne: podróżowanie lub 
przebywanie w obszarach transmisji wirusa lub 
bliski kontakt z osobą u której stwierdzono 
zakażenie lub przebywanie w jednostkach opieki 
zdrowotnej w których leczono osoby z 
koronawirusem.



Bliski kontakt

 • pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą 
lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez 
ponad 15 minut,

 • prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby 
twarzą w twarz przez dłuższy czas, 

 • osoba zakażona należy do grupy najbliższych 
przyjaciół lub kolegów, 

 • ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie 
domowym, co osoba chora, w tym samym pokoju internatu 
szkolnego.





Obecnie nie ma uzasadnienia dla 
podejmowania nadmiernych działań 

takich jak kwarantanna dla 
wszystkich osób powracających z 
regionów, w których stwierdzono  

utrzymującą się transmisję 
koronawirusa np. Włoch, czy  

odmawianie udziału w zajęciach 
szkolnych oraz zamykanie szkół.



POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIEM 
W przypadku, gdy uczeń lub pracownik 
placówki został skierowany do szpitala z 
podejrzeniem koronawirusa, dyrektor tej 
placówki w porozumieniu z państwowym 
inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję 
o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu 
przeprowadzenia dekontaminacji 
pomieszczeń i przedmiotów





Powinny bezzwłocznie: 

1. TELEFONICZNIE powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brzegu oraz w 

przypadku objawów klinicznych zakażenia, zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego własnym 

środkiem transportu. 

Telefon do Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Brzegu: 

- w godz. od 7:30 do 15:00 - 77 444 18 50, 77 444 18 38. 

- po godzinie 15:00 oraz w niedzielę i święta – tel. alarmowy: 793 832 257. 

2. Przez kolejne 14 dni kontrolują swój stan zdrowia i CODZIENNIE mierzą temperaturę ciała. 

Adresy oddziałów zakaźnych woj. opolskiego 

 ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Kośnego 53, 45-372 Opole tel. (77) 

44-33-100 

 ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, 

48-300 Nysa, tel. (77) 40 87 800 

 

INFOLINIA NFZ: tel.  800-190-590 - czynna całą dobę. 



Jak możemy zapobiegać? 



Koronawirus SARS-CoV-2 - ZALECENIAKoronawirus SARS-CoV-2 - ZALECENIA



Koronawirus SARS-CoV-2 - ZALECENIAKoronawirus SARS-CoV-2 - ZALECENIA



Koronawirus SARS-CoV-2 - ZALECENIAKoronawirus SARS-CoV-2 - ZALECENIA



Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna w Brzegu: 

793832257
Telefoniczna informacja 

Pacjenta (bezpłatna, 
całodobowa): 800 -190- 590 
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