
str. 1 
 

OGŁOSZENIE 

dotyczące koronawirusa 

W związku z zwiększającym się  ryzykiem zarażenia koronawirusem 

zamieszczamy podstawowe zasady zapobiegawcze, które wpływają 

na ograniczenie ryzyka zarażenia. 

 

      Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej 

występujące objawy zakażenia koronawirusem to gorączka, kaszel, duszność i 

problemy z oddychaniem, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.  

1. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. 

Bezpośrednio, drogą kropelkową. Zawierające wirusa drobne kropelki powstają 

w trakcie kaszlu, kichania, mówienia i mogą być bezpośrednią przyczyna 

zakażenia. 

2. Odległość 1-1,5 m od drugiej osoby, z którą rozmawia się, traktowana jest jako 

bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku. 

3. Pośrednio poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) 

przedmioty i powierzchnie. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania 

na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową 

(w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia 

wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub 

pocierając oczy. 

4. Często myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, dezynfekuj je 

płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką 

warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, 

promienie UV 

5. Po każdorazowym bezpośrednim kontakcie  (klamki, poręcze, uchwyty, włączniki 

światła, itp.,)  myj ręce lub dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu ( 

min 60%) 
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6. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Po 

użyciu chusteczki jak najszybciej wyrzuć ją do zamkniętego kosza i umyj ręce, 

używając mydła i wody lub zdezynfekuj je środkami na bazie alkoholu (min. 

60%). 

 

UWAGA: 

   Jeżeli masz objawy choroby lub miałeś/aś kontakt z osobą 
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-
epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.  

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 
Aleksandrowie Kuj. – tel. 608 016 764 

2.  Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, Oddział 
Obserwacyjno-Zakaźny, Krasińskiego 4/4A, 87-100 Toruń 

 

Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca noszenia maseczek ochronnych przez 

osoby zdrowe. Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące 

się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o 

zakażenie koronawirusem. 

 

PREZES ZARZĄDU 


