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Je Česká republika na koronavirus připravena?
Česká repub|ika je pŕipravenô. Nemocnice pŕesně ví,
co dělat. Máme dostatek infekčnŕch lúžek,laboratoře

jedoU na plné obrátky, hygĺenĺci intenzivně pracujĹ
V terénu. Móme jasně dané postupy pro tyto sjtuace a
těmi se řĺdíme. Pravidelně zasedá Bezpečnostnŕ rôda
státu ô samozře.jmě.jsme v úzkémkontaktu se Světovou
zdraVotnickoU organizacŕ.

Co konkrétně děláte pro ochranu občanů?
Dělame maximum' PozastôVili jsme lety z Činy ô dôlśich

zôsaŹených oblastí. ZakáŻali jsme vývoz respirátorů
a dezinfekčnlćh prostredkú mimo ČR. Lidem. kteŕl
se vracejĹ ze zahraničĹ zasiláme informační SMS.

Na vśech letištĺch,na Vlakov\i'ch i autobuso\^7ch
nádražÍch je informačnĺ kampaň pro cestujĹcĹ Problhá
prôVidelná dezinfekce doprôVních prostředků
a IetiśtníchprostoĹ o epidemiologických opatřenĹch
a pokynech informuieme lékaře i všechny pracovnky
Ve zdrôVotnictvĹ

Co dělat' když se vrátím ze země, kde je koronavirus?
Zůstaňte doma a telefonicky kontôktujte svého
pÍaktického lékaře, hygienickou stônĺcĺ nebo infolinku
státniho zdľavotnlho ústavu. Prosĺm, řidle se radômi
odbornĹků. A doporuČuji vám, do oblôstĹ které jsou
zasaŽené koÍonavirem, nejezděte.
Nemám raději Vyhledat lékaře osobně?
Rozhodně ne. Je potřeba zůstat domô ô kontôktovat
svého praktického lékaře nebo hygienĺckoU stanici

telefonicky. ôbychom předešli přĹpadnému šŕenŕ

onemocněn( napřĺklad v hromadné dopravě. Proto j5me
zavedli systém domácĺho testovánĹ kdy se k pacientovi
vyšle speciální odběrová sanitka a VyśetřenĹ se provede
bud'u něj doma, nebo V sanitce. Jedině tak potencĺálně
infekčníosoba nepřUde do kontôktu s dôlšŕmi lidmi.
MusĹme se ted'Všichni chovat opravdu zodpovědně
a chránit sebe i své okolí.

S kým se mohou lidé v Ceské republice o tomto novém

onemocnění poľadit?

Pokud potřebujete jakékoliv bližšŕinformace

Epidemiolog
Co o koronaviru zatím víme?
Koronavirus se objevil poprvé na zôčátkU prosince 2o19
v čĹnsképrovincii Chu-pej, ve méstě WU_chôn. PráVě
zde Vzniklo tzv ohnisko nákazy, odkud se jednot|iVé
přlpady onemocněnl šlřily pevninskou Člnou a nôsledně
i do dalších zemĹ onemocněnĹ, které tento koronavirus
zpúsobuje, dostaIo oznôčení covlD-19.
Jak se koronaviľus přenáší?
Koronavirus se přenáší vzduchem po delšímkontaktu
s nakaženým jedincem. Jedná se o tzv. kôpénkovou
iníekcĺ.Nejćastěji zasahuje sliznice hornĹch a dolnĹch
dýchacĹch cest ô 5pojivky. lnkubační dobô je týden aŽ
čtrnáct dní'
Jak se koronavirus projevuje?

Mezi přŕznaky onemocněnŕ patřĹ zvýŠenáteplotô'
dušnost, kašel, únava a bolesti svalů. Avšak ne kažc|ý

kdo VykazUje tyto přĺznaky, má koÍonavĺrus.Vždy
se zohledňuje, jestlĺ daný jedinec mohl reálně pŕijĺt
s nákazou do styku.

Existuje lék na koronavirus?
V 50učôsnédobě neeXistuje proti koronaViru Vakcína ani
lék' Probĺhajŕ Však ĺntenzivní práce na V\'voji léku proti
tomUto onemocnéní i výo.i no4ich vakcín'

Jak chránit sebe

a své okolí?

Především.je nutné dodÍžovatzáklôdnĹ praVidlô hygieny:

často si mý ruce vodou a mýdlem, použŕvatdezĺnfekci
na ruce na bázi alkoholu, užŕvat jednorázové kapesnĹky,
při kašlánÍ ô kýchání si zôkrýVat ústô kapesnikem.
paŽŕ nebo rUkáVem. Důležitéje nekaślat ô nekýchat
přímo do dlanl' kteými se pak iníekce můŽe snadno
roznášet do okolĹ Dále bych doporučil Vyhýbôt se tém,
kteří jsou zjevně nemocnĺ a nezdržovat se v místech
s vyšśĹmpočtem lidí' DůleŽitýje také dostatek odpoćinku
a vyváženó životospráva.

Více informací na www.mzcr.cz

o koronaviru, můžetezđVoIatna linku 112 nebo specĺální

infolinky Státního zdrôVotnlho Ústavu: 724 81o 106
a725191367. ověřené iníormace o koronaviru můžete
Čerpat také na internetových stránkách MinĺsteÍstva
zdravotnictvĹ: wW.mzcr.cz a Státnŕho zdravotnĹho
ústavu: www.szu.cz'

S podpoŕou Česke pośty

Úřad vlády ČeskérepubliĘ
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lnformace pro občany o koronaviru
V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru přinášíme základní informôce o tomto onemocněnĹ
Není nutné se onemocnění obávat. Je třeba Se chovat zodpovědně a chránĺt sebe i své okolí.
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Při kýchání nebo kašlání
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Často a důkladně
si myjte ĺuce mýdlem

nĺkdy nekýchejte nebo
nekašlejte do dlaní

Vyhýbe.ite se zjevně
nemocným a místům
s vyššímpočtem lidí

a vodou

Potřebujete poradit?
Volejte lĺnku í12 nebo infolinky
Státního zdravotního ústavu

724 810 106 725 191367
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