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КОРОНА ВИРУС

COVID - 19
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВИРУСЪТ?

 Той е едноверижен РНК вирус от групата на SARS - коронавирусите.

 Нарича се така, защото тялото му има корона от гликолипидни  молекули.

 Научното му име е SARS-CoV-2., а популярното – COVID – 19, заради годината на 

първото му появяване в китайския град Ухан през декември 2019 година.

 Неустойчив е на високи температури, спирт, вода, сапун.

 Ако не  попадне в гостоприемник/човек/, вирусът умира  до няколко часа.



КАК СТАВА ЗАРАЗЯВАНЕТО С 

КОРОНАВИРУС ?

 Подобно на другите причинители на заболявания на

дихателните пътища, заразата е възможна основно по

въздушно-капков път (при кихане и кашляне, но и при

разговор).

 Заразяване става и при допир до повърхности и последващо

докосване на носа, устата или очите със същата ръка.



КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ ?

Симптомите приличат на тези при простуда: 

- леки болки в гърлото;

- повишена температура;

- цялостно неразположение;

- може да се появи и разстройство;

- хрема се наблюдава много рядко;

- при по-тежките случаи може да се стигне и до затруднения с 

дишането.



КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ?

- ОГРАНИЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ КОНТАКТИ;

- редовното и обилно миене на ръцете със сапун; 

- дезинфекция на дръжки, бутони и други често използвани

повърхности със спирт или спиртни препарати;

- трябва да се избягва  докосването на  устата, носа и очите си;

- вкъщи всеки да използва собствена кърпа за лице и ръце, същото 

важи и за съдовете и приборите при хранене;

- в градския транспорт е препоръчително да се носят ръкавици, които 

по възможност да се сменят всеки ден;

- противогрипни маски задължително носят заразените и болните, а 

здравите – само ако са изложени на непосредствен контакт болни.



И ОЩЕ ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕДПАЗВАТ ЛИ МАСКИТЕ ОТ ПРЕНАСЯНЕ НА ЗАРАЗАТА ?

 Маските намаляват риска от зараза значително, но далеч не изцяло. 

При това е важно да бъдат носени правилно - плътно прилепнали. 

Който носи маска, автоматично престава да докосва носа и устата

си. А ако се избягва и докосването на очите, рискът от зараза чрез 

допир спада почти до нула.

 Важно е да се знае, че една маска не бива да се носи повече от ден. 

При пране защитната сила на маските намалява, но не изчезва

напълно.



В А Ж Н О!!!

 ОГРАНИЧЕТЕ ДО МИНИМУМ СОЦИАЛНИТЕ СИ КОНТАКТИ!

 НЕ ИЗЛИЗАЙТЕ ОТ ДОМА СИ, ОСВЕН АКО ТОВА НЕ Е АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО!

 МИЙТЕ ЧЕСТО РЪЦЕТЕ СИ СЪС САПУН И ТОПЛА ВОДА, ИЛИ ГИ ДЕЗИНФЕКЦИРАЙТЕ С 

ПРЕПАРАТИ НА СПИРТНА ОСНОВА.

 НЕ ДОКОСВАЙТЕ ЛИЦЕТО СИ – ОЧИТЕ, НОСА, УСТАТА.

 АКО СТЕ ИМАЛИ КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗЕН ИЛИ БОЛЕН ЧОВЕК, ОСТАНЕТЕ

В ДОМА СИ ПОНЕ 14 ДНИ, БЕЗ ДА КОНТАКТУВАТЕ С ДРУГИ ХОРА ИЗВЪН ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО.

 АКО ПРОЯВЯВАТЕ НЯКОЙ ОТ СИМПТОМИТЕ НА БОЛЕСТТА, СВЪРЖЕТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С 

ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР. ТОЙ ЩЕ ВИ ДАДЕ ИНСТРУКЦИИ КАКВО ДА  ПРЕДПРИЕМЕТЕ!


