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Zestaw narzędzi przeciwko ostrym zakażeniom układu oddechowego -
Jak możemy się chronić przed takimi chorobami jak COVID-19 i grypa?

Wirusy, które podczas wydychania powietrza, mówienia 
lub śpiewania przez osoby zakażone mogą się łatwo 
rozprzestrzeniać dostając się na błony śluzowe dróg 
oddechowych innych osób, prowadzą co roku do wielu 
milionów przypadków chorób układu oddechowego.
Rozprzestrzenianie się infekcji dróg oddechowych jest zależne 
od pory roku. Każdego roku jesienią i zimą wirusy oddechowe 
(SARS-CoV-2, wirusy grypy i inne wirusy wywołujące 
przeziębienia) łatwiej się roznoszą. W tym okresie większa 
część naszego życia toczy się w pomieszczeniach, ciepłe 

powietrze z systemów grzewczych wysusza śluzówki dróg 
oddechowych, a układ odpornościowy może nie działać tak 
sprawnie jak latem. Większość zakażeń ma łagodny przebieg, 
ale zwłaszcza wirusy SARS-CoV-2 i wirusy grypy mogą 
powodować również ciężki przebieg choroby bądź prowadzić 
do zgonu. Zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby 
występuje w szczególności u osób starszych, ponieważ ich 
układ odpornościowy nie jest już tak aktywny i nie może 
reagować tak elastycznie, w szczególności na nowe patogeny, 
jak układ odpornościowy młodszych osób.

Osoba, u której występują objawy przeziębienia*, powinna pozostać w domu, unikać 
kontaktu i kurować się do czasu znacznego złagodzenia objawów (3-5 dni) - nawet 
przy negatywnym wyniku testu na  COVID 19.

W przypadku wystąpienia objawów i choroby, pracodawcy powinni 
zachęcać swoich pracowników do pozostawania w domu. To zmniejsza 
prawdopodobieństwo zarażenia innych osób i pozwala na szybki powrót do 
zdrowia.

* Do objawów należą: katar, ból gardła, ból głowy, ból kończyn, kaszel, podwyższona 
temperatura lub gorączka, zadyszka, ogólne osłabienie. 
Uwaga: Często u osób zaszczepionych lub ozdrowieńców występują tylko bardzo łagodne 
objawy, jednak osoby te wciąż mogą być zakażone i zarażać innych!

Gdy masz objawy, pozostań w domu
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Istnieją skuteczne sposoby zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji, a tym samym wielu cho-
rób. Każda osoba postępując odpowiedzialnie może chronić siebie, rodzinę, grono przyjaciół oraz 
koleżanki i kolegów.
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W przypadku zakażenia należy czujnie obserwować przebieg choroby. Przy nasilających się 
objawach należy poinformować gabinet lekarza pierwszego kontaktu, a gdy gabinet 
jest zamknięty, lekarza pełniącego dyżur (tel. 116117).

Osoby obarczone zwiększonym ryzykiem wystąpienia ciężkiej choroby powinny 
zawsze możliwie jak najszybciej omówić ze swoim lekarzem pierwszego 
kontaktu stosowanie leków przeciwwirusowych (dotyczy to zarówno COVID-19, 
jak i grypy).

Leczenie zakażeń i wiedza o tym, gdzie można uzyskać pomoc
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Kontakt zu Risikogruppen? Nur geimpft oder genesen und mit 
negativem Testergebnis und ohne Symptome!

Ryzyko zakażenia zostaje zminimalizowane dzięki regularnemu krótkiemu 
i intensywnemu wietrzeniu (np. co pół godziny) pomieszczeń, w których 
przebywasz z innymi osobami. Dotyczy to wszystkich pomieszczeń (np. w 
poczekalniach, w pracy lub podczas prywatnych spotkań w domu).

Zasada: Im więcej osób przebywa w pomieszczeniu, tym częściej należy 
je wietrzyć. Najskuteczniejsze jest wietrzenie na krzyż (otwierane są 
jednocześnie przeciwlegle leżące okna). 
 
Uwaga: Trwałe pozostawianie uchylonych okien niewiele daje, gdyż nie 
zapewnia to dużej wymiany powietrza.

Dalsze informacje o wietrzeniu:
• https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/richtiges-lueften-reduziert-risiko-der-sars-cov-2
• https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/regelmaessig-lueften/ 

Częste wietrzenie z głową
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negativem Testergebnis und ohne Symptome!

Noszenie maski stanowi prosty i sprawdzony sposób ochrony siebie i innych przed zakażeniem, zwłaszcza gdy...

... miewasz kontakt z osobami z grup ryzyka lub samemu należysz do takiej grupy,

... w tym samym pomieszczeniu przebywa wiele osób,

... przebywasz w pomieszczeniach przez długi czas,

... nie jest możliwe wystarczające przewietrzenie pomieszczenia,

... możliwe jest zachowanie jedynie niewielkiego odstępu od innych osób (np. w kinie, na koncertach, wykładach, 
     w centrach handlowych, w poczekalniach, w środkach transportu publicznego takich jak pociągi i autobusy, czy  
     w pomieszczeniach, w których przebywasz podczas pracy lub przerw w pracy).

Dotyczy to zarówno COVID-19, jak i grypy i to niezależnie od statusu szczepień.
Ważne, aby wszyscy tak postępowali!

W pomieszczeniach: Noś maskę
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CAŁKOWICIE ZAKRYJ  
USTA I NOS

UPEWNIJ SIĘ, BY MASKA ŚCIŚLE 
PRZYLEGAŁA I NIE POWSTAWAŁY 

SZCZELINY ORAZ MOCNO DOCIŚNIJ 
METLOWY PASEK NA NOSIE.

JAK MAM PRAWIDŁOWO NOSIĆ MASKĘ?
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Najlepszym zabezpieczeniem przed ciężkim przebiegiem choroby jest 
szczepienie (dostępne np. u lekarki lub lekarza pierwszego kontaktu). Dotyczy 
to zarówno COVID-19, jak i grypy. Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) 
zaleca zaszczepienie się nawet wówczas, gdy przeszedłeś zachorowanie na 
COVID-19.

• Przy pomocy przewodnika po szczepieniach przeciwko COVID 19 
zawierającego osobiste rekomendacje dotyczące szczepienia możesz 
sprawdzić, czy zalecane jest kolejne szczepienie przeciwko COVID 19:

       https://www.zusammengegencorona.de/impfen/   

• Ogólne informacje o szczepieniu przeciwko COVID-19: 
https://www.rki.de/covid-19-faq-impfen 

• Ogólne informacje o szczepieniu przeciwko grypie: 
https://www.rki.de/faq-influenza-impfung 

Zabezpieczenie przed ciężką chorobą
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Starsze osoby oraz osoby z niektórymi chorobami współistniejącymi (np. cukrzycą,
otyłością, zaburzeniami układu immunologicznego) są w przypadku chorób układu 
oddechowego obarczone zwiększonym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby. 
Podczas ostrego przebiegu choroby układu oddechowego najlepszym sposobem 
ochrony swojego otoczenia jest unikanie osobistego kontaktu, aż do momentu 
wyzdrowienia.

Poza opisanymi powyżej wskazówkami dotyczących zachowania, możesz chronić 
osoby ze swojego otoczenia oferując im wsparcie, na przykład podczas umawiania 
się na szczepienie lub pójścia na wizytę do lekarza.
 
Ważne zarówno w przypadku COVID-19, jak i grypy:
Aby uniknąć zakażania innych poczekaj do ustąpienia objawów!
W przypadku COVID-19 może być zasadny dodatkowy test antygenowy pozwalający na 
sprawdzenie, czy zakażenie ustąpiło.

Pomyśl o swoim własnym otoczeniu
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