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KORONAWIRUS 
SARS-CoV-2 
wirus z Wuhan
Informacje dla farmaceuty

Objawy infekcji koronawirusem SARS-Cov-2 obejmują kaszel, gorączkę oraz 

problemy z oddychaniem. Symptomy nie świadczą jednoznacznie o infekcji. Są 

podobne do objawów wielu innych chorób, takich jak dużo bardziej pospolite 

przeziębienie czy grypa. Dopiero w cięższych przypadkach infekcja wirusem SAR-

S-Cov-2 może powodować zapalenie płuc, niewydolność nerek, a nawet śmierć.

Zgodnie z aktualną wiedzą na temat koronawirusa SARS-CoV-2, istnieje bar-

dzo małe prawdopodobieństwo transmisji wirusa przez listy czy przesyłki. 

Koronawirusy nie są w stanie długo przetrwać poza ciałem człowieka.

Nie ma aktualnie żadnych specyficznych leków zwalczających wirusa SARS-

CoV-2. Leczenie obejmuje łagodzenie objawów, podczas gdy organizm walczy 

z infekcją.

Maski higieniczne odgrywają bardzo ważną rolę w miejscach takich jak szpitale. 

Niewiele jest dowodów potwierdzających skuteczność ich stosowania w kwe-

stii zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w społeczeństwie. Nie 

zaleca się używania masek higienicznych przez zdrowych ludzi w celu zapo-

bieżenia rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2. Maski należy używać wtedy, gdy 

pojawią się objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podej-

rzewa się u siebie infekcję koronawirusem przebiegającą z łagodnymi objawami 

lub opiekuje się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2. 

Nie ma potrzeby unikania dużych zgromadzeń ludzi, takich jak transport pu-

bliczny, szkoły, koncerty, jeśli nie odbywało się w niedawnym czasie podróży 

w rejony, w których odnotowano przypadki zakażeń wirusem SARS-CoV-2, 

ani nie miało się kontaktu z zainfekowanymi osobami.

Nie ma dowodów na to, że regularna irygacja nosa może chronić przed infek-

cją koronawirusem SARS-CoV-2.
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Podstawowe środki zapobiegające  
rozprzestrzenianiu się koronawirusa  
SARS-CoV-2, które mogą pomóc w ochronie 
przez potencjalnym zakażeniem to m.in.:

CORONAVIRUS SARS-CoV-2
Jak farmaceuta może pomóc? 

Zakrywanie ust i nosa chusteczką lub rękawem (nie dłońmi) podczas kichania i 

kaszlu oraz natychmiastowe wyrzucanie zużytych chusteczek;

Częste mycie rąk wodą z mydłem (lub żelami odkażającymi jeśli woda i mydło są 

niedostępne);

Unikanie bliskiego kontaktu z osobami, które mają objawy infekcji wirusowej;

Unikanie dotykania oczu, nosa lub ust rękoma, które nie zostały wcześniej umyte;      

Unikanie spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa.

Jeśli pacjent nie ma objawów infekcji (kaszel, gorączka, problemy z oddycha-
niem) ORAZ nie przebywał niedawno w rejonach, gdzie odnotowuje się przy-
padki zakażeń i nie miał kontaktu z zainfekowanymi osobami.
Przekaż informacje na temat skutecznych środków zapobiegawczych, do-

starcz pacjentowi rzetelne informacje i porady oparte na aktualnej wiedzy 

medycznej (w formie ustnej i/lub pisemnej), zapewnij pacjentowi wsparcie.

Jeśli pacjent ma objawy infekcji (kaszel, gorączka, problemy z oddychaniem) 
ORAZ nie przebywał niedawno w rejonach, gdzie odnotowuje się przypadki za-
każeń i nie miał kontaktu z zainfekowanymi osobami.
Przekaż informacje na temat skutecznych środków zapobiegawczych,

dostarcz pacjentowi rzetelne informacje i porady oparte na aktualnej wiedzy 

medycznej (w formie ustnej i/lub pisemnej), zapewnij pacjentowi wsparcie.

Jeśli pacjent nie ma objawów infekcji (kaszel, gorączka, problemy z oddycha-
niem) ORAZ przebywał niedawno w rejonach, gdzie odnotowuje się przypadki 
zakażeń lub miał kontakt z zainfekowanymi osobami.
Przekaż informacje na temat skutecznych środków zapobiegawczych oraz 

zaleć kwarantannę w domu (14-dniowy okres niewychodzenia z domu), po-

staraj się prześledzić historię kontaktów pacjenta z innymi osobami, dostarcz 

pacjentowi rzetelne informacje i porady oparte na aktualnej wiedzy medycz-

nej (w formie ustnej i/lub pisemnej), zapewnij pacjentowi wsparcie.
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W przypadku pojawienia się objawów infekcji w ciągu 14. dni od powrotu  

z podróży lub kontaktu z zarażoną osobą, zaleć bezzwłoczny kontakt telefo-

niczny ze stacją sanitarno-epidemiologiczną bądź zgłoszenie się bezpośred-

nio do najbliższego szpitalnego oddziału zakaźnego.

Jeśli pacjent ma objawy infekcji (kaszel, gorączka, problemy z oddychaniem) 
ORAZ przebywał niedawno w rejonach, gdzie odnotowuje się przypadki zaka-
żeń lub miał kontakt z zainfekowanymi osobami.
Aby mógł być jak najszybciej wdrożony odpowiedni protokół opieki nad 

chorym, skontaktuj się z organami zdrowia (stacja sanitarno-epidemio-

logiczna/oddziały zakaźne szpitali/infolinia NFZ), zaleć pacjentowi bez-

zwłoczne zgłoszenie się do najbliższego szpitalnego oddziału zakaźnego. 

Poinformuj pacjenta o procedurze izolacji, diagnozie i leczeniu, przekaż infor-

macje na temat metod zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa, 

dostarcz pacjentowi rzetelne informacje i porady oparte na aktualnej wiedzy 

medycznej (w formie ustnej i/lub pisemnej), zapewnij pacjentowi wsparcie.

Jeśli pacjent planuje podróż w rejony, gdzie odnotowuje się przypadki zakażeń 
lub może mieć kontakt z zainfekowanymi osobami
Przekaż informacje na temat skutecznych środków zapobiegawczych oraz za-

leć kwarantannę w domu (niewychodzenie z domu przez 14 dni od dnia powro-

tu z podróży z rejonu, gdzie odnotowuje się przypadki zakażeń, bądź kontaktu 

z zainfekowaną osobą). Poinformuj o możliwym ryzyku zakażenia oraz drogach 

transmisji wirusa, dostarcz pacjentowi rzetelne informacje i porady oparte na 

aktualnej wiedzy medycznej (w formie ustnej i/lub pisemnej), zapewnij pacjen-

towi wsparcie.

W każdym przypadku pojawienia się objawów u pacjenta z możliwym ryzykiem 

zakażenia SARS-CoV-2 NIE NALEŻY przychodzić do lekarza POZ ani na SOR. 

Najlepszym pierwszym krokiem jest zadzwonienie do stacji sanitarno-epide-

miologicznej, na specjalną infolinię NFZ (800-190-590) bądź na Pogotowie Ra-

tunkowe (jeśli czujesz się bardzo źle). 

Jeśli chcesz zgłosić się na oddział zakaźny szpitala, NIE JEDŹ tam komunikacją 

miejską, taksówką, NIE IDŹ na piechotę. Najlepiej skontaktuj się najpierw ze 

szpitalem telefonicznie ─ poinstruują co robić i w razie potrzeby wyślą pomoc. 

W przypadku jakichkolwiek Twoich bądź pacjenta wątpliwości, dostępna jest 

całodobowa infolinia NFZ pod numerem telefonu 800-190-590. Uzyska się 

tam indywidualne szczegółowe informacje na temat właściwego postępowania 

w każdym przypadku.

Istnieje ryzyko 
zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2

Istnieje ryzyko 
zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2

Uwaga!
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