
 

 Ochrana zdraví v případě nebezpečí  onemocnění koronavirem– 19. 3. 

1. Co je koronavirus? 
Koronavirus je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u zvířat a 
lidí s různým stupněm závažnosti. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel a teploty. 
Ale také by mohl podnítit smrtící choroby, jako je například těžký akutní respirační syndrom, nebo 
otevřít dveře jiné nebezpečné infekci. 

2. Jak se koronavirus přenáší? 
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po blízkém kontaktu, který trvá delší dobu. Je to 
takzvaná kapénková infekce, která se přenáší vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a 
dolních dýchacích cest. 

3. Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější? 
Největší hrozbu představuje nemoc pro seniory, chronicky nemocné a lidi s oslabenou imunitou.  

4. Jaké jsou příznaky nemoci po nákaze koronavirem? 
Příznaky nemoci jsou shodné s chřipkou. Klasickými symptomy jsou horečka, dýchací obtíže, 
kašel a bolesti hlavy. U některých nemocných se může vyvinout zápal plic.  

5. Co dělat, když máte podezření, že jste se koronavirem nakazili? 
Pokud má někdo podezření, že se novým koronavirem nakazil, měl by zavolat svému praktickému 
lékaři. Ten zhodnotí příznaky nemoci a vyžádá si informace o tom, zda pacient pobýval v ohnisku 
nákazy.  

6. Jak se lze bránit? 
Postupuje se stejně jako při klasickém respiračním onemocnění v chřipkovém období: 

 Vyhýbejte se lidem, kteří jsou zjevně nemocní. 

 Dodržujte základní hygienická pravidla (časté mytí rukou). 

 Používejte raději dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří akutními 
respiračními potížemi trpí. 

 Nezdržujte se v místech s vyšším počtem lidí. 

 Jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla 
hygieny a při kýchání či kašlání řádně užívat kapesníky – nejlépe 
jednorázové. V nouzi by si měli zakrývat ústa paží nebo rukávem, nikoliv 
rukou. 

 Podle lékárníků je vhodné dezinfikovat také mobilní telefony a klávesnice i 
myši u počítače. 
 

 

 



 

 

Domácí úkoly: 

1. Prostuduj si důkladně celý text, učivo žlutě vyznačené –si zapiš do sešitu 

2. Vyplň pracovní list- Varovné signály 

3. Sleduj na internetu, v tisku a televizi vývoj situace v Česku 

4. Sbírej a vystřihuj z tisku články a obrázky týkající se této mimořádné situace 

5. Dodržuj základní hygienická pravidla a důkladně a často si umývej ruce 

 

 

 


