
INFORMACJA DLA OS68 POWRACAJACYCH Z CHIN, 


Z POt.NOCNYCH Wt.OCH, KOREI POt.UDNIOWEJ 


oraz innych kraj6w dotkniQtych epidemi'l 

spowodowan'l nowym koronawirusem SARS-CoV-2 


W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Wtoszech, Korei Potudniowej oraz 

innych krajach (aktualna lista kraj6w dost~pna na stronach: www.who.int, 

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

gorqczki, kaszlu, dusznosci i problem6w z oddychaniem. 

Jesli bytes w tych krajach w ciqgu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania 

u siebie ww. objaw6w bezzwtocznie, telefonicznie powiadom stacj~ sanitarno

epidemiologicznq lub zgtos si~ do oddziatu zakaznego, gdzie okreslony zostanie 

dalszy tryb post~powania medycznego. 

Wszelkie informacje dla podr6zujqcych dost~pne Sq pod adresem 

gov.pllkoronawirus oraz na stronie gis.gov.pl 

GI6wny Inspektor Sanitarny 

Warszawa, 25.02.2020 

www.gis.gov.pl
http:www.ecdc.europa.eu
www.who.int


INFORMACJA Gt.OWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 

DLA 0508 POWRACAJACYCH Z CHIN, Z POt.NOCNYCH Wt.OCH, KOREI 


POt.UDNIOWEJ 


(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) 

Warszawa, 24.02.2020 r. 

W ostatnich kilku dniach na obszarze p6+nocnych W+och (regiony Lombardia, Wenecja 
Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje si~ rosnqcq liczb~ zakai:en 
koronawirusem SARS-CoV-2. 

Jesli by+es w Chinach, P6+nocnych W+oszech, Korei Po+udniowej w ciqgu ostatnich 14 
dni i: 

1) zaobserwowa+es u siebie objawy, takie jak: gorqczka, kaszel, dusznos6 i problemy 
z oddychaniem to: 

• 	 bezzw+ocznie, telefonicznie powiadom stacj~ sanitarno-epidemiologicznq 
• 	 lub zg+os si~ bezposrednio do oddzia+u zakaznego lub oddzia+u obserwacyjno

zakaznego, gdzie okreslony zostanie dalszy tryb post~powania medycznego. 

2) nie zaobserwowa+es u siebie wyi:ej wymienionych objaw6w, to przez kolejne 14 dni 
kontroluj sw6j stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperatur~ cia+a oraz zwr66 
uwag~ na wyst~powanie objaw6w grypopodobnych (z+e samopoczucie, b61e 
mi~sniowe, kaszel). 

a) Jei:eli po 14 dniach samoobserwacji nie wystapHy wyi:ej wymienione objawy, 
zakoncz kontrol~. 

b) Jei:eli w ciqgu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyi:ej wymienione objawy to: 

• 	 bezzw+ocznie, telefonicznie powiadom stacj~ sanitarno-epidemiologicznq 
• 	 lub zg+os si~ bezposrednio do oddzia+u zakaznego lub oddzia+u obserwacyjno

zakaznego, gdzie okreslony zostanie dalszy tryb post~powania medycznego. 

3) mia+es kontakt z osoba chora lub zakai:ona koronawirusem SARS-CoV-2 
to bezzw+ocznie, telefonicznie powiadom stacj~ sanitarno-epidemiologicznq. 

Na chwil~ obecnq, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych dzia+an typu 
kwarantannowanie os6b powracajqcych z region6w P6+nocnych W+och, odmawianie 
udzia+u w zaj~ciach szkolnych oraz zamykanie szk6t 

Niezb~dne jest taki:e przestrzeganie zasad higieny w tym: cz~ste mycie rqk wodq 
z myd+em, a jesli nie ma takiej moi:liwosci, np. podczas podr6i:y, ich dezynfekcja 
srodkiem na bazie alkoholu. 

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie my6 r~ce znajduje si~ ponii:ej. 



Ze wzgl~du na obecnie wysokq aktywnosc grypy sezonowej w krajach P6tkuli 
P6tnocnej nalezy pami~tac 0 zaszczepieniu si~ przeciw grypie sezonowej. 

Jak skutecznie myc r~ce? 


splec palce 
wod". Naloz 

Namydl obydwieZwili r4;ce ciept" 
i namydlje. 

mydlo w ptynie 
wewn4;trzne 
powierzchnie dloni. 

w zagl4;bienie 
dloni. 

Namydl obydwa 
jednej dloni 

Namydl wierzch Namydl kciuk 
jednej dloni nadgarstki. 

drug" r4;l<" wn~trzem drugiem 
i na przemian. dloni i na przemian. 

Ni. zapomnij umyc tych obu.row: 
sptucz starannie ()
dlonie, zeby usunilc . 
mydlo. Wysusz je Catkowlty czu: 
starannie. 30 sekund 
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