
 
 
 

Zachorowania na zapalenie płuc spowodowane nowym  

koronawirusem 2019-nCoV 

 
Nowy groźny wirus (2019-nCoV) rozprzestrzenia się na Dalekim Wschodzie i powoduje u 

ludzi zakażenia układu oddechowego, które mogą przebiegać jako ciężkie zapalenia płuc z 

niewydolnością oddechową. Człowiek najczęściej zaraża się od zwierząt, możliwe jest 

również przeniesienia zakażenia z człowieka na człowieka. Wirus rozprzestrzenia się drogą 

kropelkową oraz bezpośrednio, przez bliski kontakt z osoba chorą lub chorym zwierzęciem. 

Obecnie nie ma szczepionek zapobiegających zakażeniu koronawirusem, ani skutecznego 

leku. 

 

Objawy 

Okres wylęgania choroby (czas od wniknięcia wirusów do organizmu a pierwszymi 

objawami) trwa 5-6 dni. Pierwsze objawy zakażenia są podobne do objawów grypy. 

Dopiero po kolejnych około 4 dniach występują pełne symptomy, takie jak:  

 trudności z oddychaniem, duszność  

 wysoka gorączka,  

 ból głowy,  

 nasilony kaszel,  

 znaczne osłabienie. 

 

Jak zapobiegać zakażeniu 

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia się wirusem, należy stosować następujące środki  

ostrożności: 

 unikać bezpośredniego kontaktu z osobami chorymi, wykazującymi objawy chorób 

układu oddechowego, takie jak kaszel i kichanie; 

 przestrzegać samemu i uczyć innych tzw. „etykiety kaszlu” czyli zasłaniania w trakcie 

kaszlu czy kichania nosa i ust, najlepiej chusteczką jednorazową lub 

przedramieniem;  

 często myć ręce wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund;  

 używać do dodatkowej higieny rąk żel antybakteryjny lub chusteczki jednorazowe z 

dodatkiem alkoholu;  

 unikać dotykania oczu, nosa lub ust rękami; 

 unikać dzielenia się jedzeniem, piciem i naczyniami; 

Nowy szczep 

szczep koronawirusa 2019-nCoV  



 
 
 

 zostać w domu, gdy jest się chorym, np. gdy występują objawy podobne do 

przeziębienia; 

 regularnie czyścić i dezynfekować używane przedmioty i powierzchnie; 

 przed podróżą w tereny występowania zakażeń wirusem 2019-nCoV sprawdzić 

informacje na stronie WHO lub skonsultować się z lekarzem medycyny podróży; 

 unikać kontaktów zarówno ze zwierzętami, jak i ich wydalinami, szczególnie podczas 

podróży. 

 

 

Osobom podróżującym w okolice ognisk zachorowań zaleca 

się: 
 unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze 

strony układu oddechowego; 

 unikanie zatłoczonych miejsc; 

 unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe 

lub martwe zwierzęta i ptaki; 

 unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,  

 przestrzeganie zasad higieny rąk. 

 

Ponadto, ze względu na wysoką aktywność grypy sezonowej w Chinach, podróżni powinni 

otrzymać szczepienia przeciw grypie co najmniej dwa tygodnie przed podróżą, zgodnie z 

odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi.  

 

Podróżni z gorączką i objawami zakażenia dolnych dróg oddechowych (m.in. kaszel, 

trudności z oddychaniem), którzy w ostatnich 14 dniach: 

 przebywali w regionie występowania zachorowań LUB 

 mieli kontakt z osobą chorą na infekcję dróg oddechowych, u której 

podejrzewano lub potwierdzono zakażenie wirusem 2019-nCoV,  

powinni skontaktować się z lekarzem poprzez Telefoniczną Poradę Medyczną 

(500 900 510) lub za pośrednictwem czatu dostępnego w portalu Medicover OnLine. 

W trakcie rozmowy z lekarzem należy podać informacje na temat występujących 

objawów i historii podróży w okolice ognisk zachorowań.  

 

W czasie ewentualnej wizyty stacjonarnej w centrum medycznym lub izbie przyjęć 

szpitala należy: 



 
 
 

 założyć maskę chirurgiczną na usta i nos, którą można pobrać z pojemników 

przy wejściu do placówki lub na recepcji, 

 poinformować personel recepcji o możliwości infekcji spowodowanej 

koronawirusem. 

 

W przypadku pojawienia się objawów alarmowych, wskazujących na ciężki przebieg 

infekcji, takich jak: 

 duszność,  

 ból w klatce piersiowej,  

 nasilony kaszel,  

 wysoka gorączka,  

 znaczne osłabienie,  

należy skontaktować się z dyspozytorem Hot Line Medicover (500 900 999). 

 

Źródło (dostęp 23.01.2020) 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/alert/novel-coronavirus-china 

https://emergency.cdc.gov/han/han00426.asp 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych/ 

 

więcej informacji – link do artykułu na stronie www 
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