ABC

COVID-19

COVID-19 to choroba zakaźna wywoływana
przez ostatnio odkrytego koronawirusa. Nowy
wirus i choroba nie były znane przed wybuchem
epidemii w Wuhan w Chinach w grudniu 2019 r.
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KORONAWIRUS

Koronawirusy (CoV) to duża rodzina wirusów
wywołujących infekcje, które mogą
przyjmować różne formy — od zwykłego
przeziębienia po ostre zespoły, takie jak
bliskowschodni zespół niewydolności
oddechowej (MERS-CoV) i zespół ciężkiej
ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV).
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OBJAWY

Następujące objawy mogą się pojawić w czasie
2-14 dni od zakażenia:
Gorączka
Kaszel
Duszności i zmęczenie
Objawy te są zwykle łagodne i rozwijają się
stopniowo
W przypadku osób starszych i osób
mających występujące wcześniej choroby,
takie jak wysokie ciśnienie krwi, problemy z
sercem lub cukrzyca, ryzyko wystąpienia
ciężkiego przebiegu choroby jest większe.
źródło: www.who.int

794 - 016 - 756
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 9:00 - 17:00
Dzielnicowy Punkt Wsparcia
Mieszkańców - #StopCovid19
Fundacja Urszuli Jaworskiej
Ul. Międzynarodowa 61
Punkt czynny w każdą środę,
w godzinach 9:00 - 17:00
koronawirus@fundacjauj.pl
Pisma można umieszczać
również w specjalnie oznaczonej
skrzynce przy wejściu do biura
fundacji
Facebook.com/FundacjaUJ
www.fundacjauj.pl
Projekt realizowany dzięki finansowaniu ze środków
otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Wsparcia
Doraźnego Organizacji Pozarządowych
w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19

ABC

BEZPIECZEŃSTWA

ABC RĄK
MYCIA

ABC
BEZPIECZEŃSTWA
W MIEJSCU PRACY

Zrezygnuj z uścisków dłoni i przejdź na
bezkontaktowe metody powitań.
Myj ręce przed wejściem i ustaw
regularne przypomnienia o myciu rąk.
Regularnie dezynfekuj powierzchnie
kontaktowe, takie jak klamki, stoły
i biurka.
Unikaj dotykania twarzy i zasłaniaj
usta oraz nos podczas kichania i kaszlu.
Popraw wentylację, otwierając okna
lub zmieniając ustawienia klimatyzacji.

Zachowuj dystans społeczny
1,5-2 m
W miarę możliwości korzystaj z
wideokonferencji w zastępstwie
osobistych spotkań.
Gdy wideokonferencje nie są
możliwe, organizuj spotkania w
dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.
Przełóż wszystkie
nieistotne podróże
i wyjazdy.
źródło: www.npr.org
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Masz problemy ze znalezieniem
wiarygodnej informacji na temat pandemii
SARS-CoV2?
Masz poczucie zagubienia
i chaosu informacyjnego?
Uważasz, że z powodu
koronawirusa zostałeś niewłaściwie
potraktowany w placówce ochrony zdrowia?
Czujesz obawy związane z możliwością
zakażenia się wirusem COVID-19?

A może masz inne pytania
dotyczące tej tematyki?
W naszym punkcie wsparcia postaramy się
pomóc rozwiązać Twoje problemy. Rozwiążemy
je wraz z Tobą lub pokierujemy Cię do miejsc,
gdzie wykwalifikowane osoby zajmą się
trapiącymi Ciebie pytaniami i wątpliwościami.
MOŻESZ DO NAS ZADZWONIĆ, NAPISAĆ LUB
PRZYJŚĆ OSOBIŚCIE *
* W przypadku wizyty osobistej upewnij się przed wyjściem z
domu, czy nie występują u Ciebie objawy opisane w ulotce.
Pamiętaj o założeniu maseczki.

Zwilż ręce wodą, a następnie
nałóż mydło
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Złącz dłonie i wcieraj mydło
w wewnętrzne i zewnętrzne
powierzchnie dłoni, w tym
przestrzenie między palcami
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Myj ręce przez conajmniej
20 sekund
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Wytrzyj ręce czystym ręcznikiem
lub ręcznikiem papierowym,
unikając zbyt mocnego pocierania.
ABC MASECZKI
NOSZENIA

Przed założeniem maseczki umyj ręce
środkiem na bazie alkoholu lub wodą z mydłem.
Podczas zakładania maseczki upewnij się, że
między twarzą a maską nie ma szczelin.
Zasłoń usta i nos.
Unikaj dotykania maseczki.
Wymień maseczkę na nową, gdy tylko stanie
się wilgotna. Nigdy nie używaj ponownie
maseczki jednorazowego użytku.źródło: www.who.int

