
Nowy koronawirus, COVID-19
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w Chinach miałeś kontakt z osobą, która 

była w tym czasie w Chinach lub przebywałeś w obszarze występowania 
nowego koronawirusa i jednocześnie masz poniższe objawy:

• temperatura ciała powyżej 38°C 
oraz

• kaszel i duszność
zgłoś się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, najbliższego Twojego 

miejsca zamieszkaniamiejsca zamieszkania
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P., Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Częstochowa, ul. PCK 7; Izba Przyjęć, tel: 34 3673872 

Wchodząc na Izbę Przyjęć/SOR załóż maskę chirurgiczną 
i niezwłocznie poinformuj o możliwości zakażenia  

nowym koronawirusem

Na podstawie: Komunikat Ministerstwa Zdrowia dla podróżujących z Chin z 28.stycznia 2020r.
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych



Nowy koronawirus jest podatny na działanie detergentów i środków dezynfekujących 

Nowy koronawirus, COVID-19

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem 
LUB dezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu

• Etap 2.-6. – każdy ruch 
powtórz 5 razy – tam i z 

.
Na podstawie: Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV – postępowanie dla podróżujących 

Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 25 stycznia 2020 r.
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

powtórz 5 razy – tam i z 
powrotem

• używaj wody z mydłem LUB
płynu do dezyfekcji, NIE OBU

• podczas dezynfekcji dobieraj 
płyn kilkukrotnie, tak, by ręce 
były cały czas wilgotne



Pierwsze przypadki zapalenia płuc wywołanego przez nowy koronawirus
odnotowano w Wuhan/Chiny, w grudniu 2019 r. Aktualnie zachorowania 

obserwuje się w wielu krajach, w tym w Niemczech i w Rosji

• wywołuje zakażenia dróg oddechowych, w tym ciężkie 
zapalenie płuc

• okres od zakażenia do wystąpienia pierwszych objawów 
najczęściej trwa 5-6 dni; może trwać do 14 dni

Nowy koronawirus, COVID-19

Nowy koronawirus jest podatny na działanie detergentów i środków dezynfekujących 

Według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary 
zamawiane z Chin

Na podstawie: Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV – postępowanie dla podróżujących 
Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 25 stycznia 2020 r.

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem 
lub dezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu


