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Koronawirus 

 
 COVID-19 (od ang. Coronavirus Disease 2019) – ostra choroba zakaźna układu oddechowego 
wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Została po raz pierwszy rozpoznana i opisana podczas serii 
zachorowań, która rozpoczęła się w listopadzie 2019 w środkowych Chinach (prowincja Hubei, miasto 
Wuhan). 
 
Objawy i rozprzestrzenianie 
Większość pacjentów ma łagodne objawy i dobre rokowania, do typowych objawów choroby zaliczają się 
gorączka, suchy kaszel, zmęczenie i płytki oddech. Do mniej częstych objawów należą ból gardła, katar oraz 
kichanie. Większość przypadków choroby ma łagodny przebieg, jednak część może prowadzić do zapalenia 
płuc lub niewydolności wielonarządowej.  
Zakażenie rozprzestrzenia się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową, zazwyczaj w wyniku kaszlu lub kichania. 
Okres wylęgania się choroby najczęściej wynosi od 2 do 14 dni, ze średnią długością 5 dni.  
 
Diagnozowanie 
Standardową metodą diagnozowania zakażenia jest test reakcji łańcuchowej polimerazy z odwróconą 
transkrypcją (rRT-PCR) wykonany z wymazu nosowo-gardłowego lub próbki plwociny, który dostarcza wyniki 
w czasie od kilku godzin do dwóch dni. Analiza przeciwciał z próbki surowicy krwi również może być 
wykorzystana jako metoda diagnostyczna, pozwalająca na otrzymanie wyniku w przeciągu kilku dni.  
 
Zapobieganie 
Do podstawowych metod zapobiegania zakażeniom zaliczają się częste i dokładne mycie dłoni, 
utrzymywanie dystansu fizycznego od osób z objawami grypopodobnymi, unikanie dotykania twarzy 
nieumytymi dłońmi, a także zakrywanie ust oraz nosa podczas kaszlu chusteczką lub zgięciem łokcia. Mycie 
dłoni powinno trwać co najmniej 20 sekund i powinno mieć miejsce po każdej wizycie w toalecie, przed 
jedzeniem, kiedy dłonie są widocznie zabrudzone oraz po kichnięciu, kaszlu, wysiąkaniu nosa. Zaleca się 
także częste mycie i dezynfekcję regularnie dotykanych powierzchni, takich jak klamki, włączniki światła, 
stoły, blaty, drzwiczki etc.  
WHO zaleca także osobom, które mają objawy grypopodobne, aby pozostały w domu do ich ustąpienia, 
nawet jeśli objawy są mało intensywne, jak ból głowy i katar. Ograniczanie kontaktu z innymi oraz wizyt w 
placówkach medycznych, pozwala na zmniejszenie ryzyka zakażenia siebie oraz innych.  
 
#zostańwdomu 
W związku z koronawirusem internauci zorganizowali akcję "Zostań w domu", w którą włączają się politycy, 
dziennikarze, sportowcy, aktorzy, a także zwykli użytkownicy sieci, promując w ten sposób zalecenia aby bez 
krytycznej potrzeby nie wychodzić z domu i dzięki temu ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. 
Umieszczają oni pod hasztagiem #zostanwdomu krótkie filmiki, zdjęcia i posty z odbywanej przez siebie 
„dobrowolnej kwarantanny”, którymi łączą się z innymi uczestnikami akcji oraz podpowiadają jak dobrze 
spędzić ten trudny czas odizolowania w domach.  
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