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oraz jednostki podległe

Szanowni Państwo,

W związku z odnotowaną serią zachorowań w Chinach, Północnych Włoszech, Korei 
Południowej wywołanych koronawirusem 2019-nCoV oraz pojawiającymi się przypadkami 
zachorowań w innych krajach przekazuję komunikat, informację oraz zasady postępowani 
z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem sporządzana przez Głównego 
Inspektora Sanitarnego.

Jednocześnie proszę o zamieszczenie powyższych informacji na stronach 
internetowych urzędów oraz tablicach ogłoszeń
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INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN,
Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ

oraz innych krajów dotkniętych epidemią 
spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2

W  ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz 

innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, 

www.ecdc.europa.eu,www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: 

gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania 

u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno- 

epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie 

dalszy tryb postępowania medycznego.

Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem 

gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl

Główny Inspektor Sanitarny

Warszawa, 25.02.2020

http://www.who.int
http://www.gis.gov.pl


Koronawirus 2019-nCoV
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 czy MERS.

KORONAWIRUS 2019-NCOV
Nie wiadomo, jakie zwierzę było ogniwem pośrednim 
w przypadku zakażenia ludzi koronawirusem Wuhan. 
Jednymi z podejrzanych są węże lub bietugi - rzadki 
gatunek ryby z rodziny jesiotrowatych, będące 
nosicielami koronawirusów.

otoczka białkowo 

materiał genetyczny--------

ZAKAŻENIE
Wirusy mogą być zlokalizowane w wydzielinie dróg oddechowych a nawet w moczu i kale. 
Bezpośredni kontakt z wymienionymi wydzielinami może skutkować przeniesieniem zakażenia.

*  *  #  
# #

Typowe objawy zakażenia 
wirusem z Wuhan (2019-nCoV) 
obejmują gorączkę, kaszel 
i duszności (objawy 
podobne do grypy).

PROFILAKTYKA
W związku z ryzykiem rozwoju epidemii wywołanej przez nowego wirusa międzynarodowi
eksperci przypominają o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń.

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

•  Kiedy kichasz lub kaszlesz będąc między ludźmi zakryj usta chusteczką lub swoim zgiętym 
tokciem, 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 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 na tereny, gdzie odnotowano przypadki zakażenia nowym koronawirusem, 

unikaj bliskiego kontaktu z osobami chorymi, zwłaszcza z objawami ze strony uktadu 
oddechowego; unikaj odwiedzania bazarów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe 
lub martwe zwierzęta i ptaki; unikaj kontaktu ze zwierzęta mi, ich wydalinami lub odchodami 
oraz przestrzegaj zasad higieny rąk

Źródło: WHO, zdrowie.pap.pl



INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

W  ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja 
Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń 
koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy 
z oddychaniem to:

• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
• lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno- 

zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni 
kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć 
uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle 
mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, 
zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
• lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno- 

zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu 
kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie 
udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.Niezbędne jest także 
przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja 
środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli 
Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.



Jak skutecznie myc ręce?

Spiec palceZwilż ręce ciepłą Namydl obydwie
wodą. Nałóż namydl je.wewnętrzne
mydło w płynie powierzchnie dłoni
w zagłębienie
dłoni.

Namydl wierzch Namydl obydwaNamydl kciuk
jednej dłoni nadgarstki.jednej dłoni
wnętrzem drugiemdrugą ręką
dłoni i na przemiani na przemian

Nie zapomnij umyć tych obszarówSpłucz starannie
dłonie, żeby usunąć
mydło. Wysusz je Całkowity czas

30 sekundstarannie.

Q  /GIS gov Q  /GISgovpl (tfi)/G IS_gov_p( Q /g is .g o v .p lGłówny Inspektorat Sanitarny


