
8 prostych wskazówek dotyczących codziennego życia podczas pandemii koronawirusa

Koronawirus spowodował znaczne zmiany w naszym codziennym 

życiu. Na szczęście możemy się w tym roku zaszczepić przeciwko 

COVID-19! Jednak obecnie zmagamy się z 3 falą pandemii. Nowy 

wariant wirusa jest jeszcze bardziej zaraźliwy, niebezpieczny oraz 

bardziej rozpowszechniony, dlatego koniczna jest nasza jeszcze 

większa ostrożność. To, jak się zachowujemy, jest naszym najpo-

tężniejszym narzędziem. Dzięki odpowiedniemu postępowaniu 

chronimy nas wszystkich – seniorów, dzieci oraz wszystkie inne 

osoby. Za każdym razem, gdy aktywnie powstrzymujemy wirusa, 

robimy wspólny, kolejny krok do przodu. Poza przestrzeganiem 

niniejszych 8 wskazówek, jeszcze ważniejsze stało się postępo-

wanie zgodne z zasadą DDM+W, czyli: zachowanie dystansu, 

dezynfekcja, codzienne noszenie maski (szczelnie okrywającej usta 

i nos), wietrzenie – przy czym wszystkie te działania są zawsze 

podejmowane łącznie! Dzięki zintensyfikowanej ochronie w jeszcze 

większym stopniu powstrzymamy wirusa.

Dystans? Także wśród przyjaciół!  Spotykając się z innymi osobami mam pełną świadomość, że 
mogę się zarazić także od przyjaciół, krewnych i kolegów z pracy. Nie czynię żadnych wyjątków i zachowuję 
odpowiedni dystans.1

Spotkania? Na zewnątrz! Zawsze z maską!  Spotykając się z innymi osobami robię to na ze-
wnątrz, zachowuję dystans lub jestem przy oknie. Ważne: Noszę maskę, gdy na zewnątrz nie mogę zachować 
dystansu co najmniej 1,5 m.2

*objawy: np. ogólne złe samopoczucie, kaszel, podwyższona temperatura lub gorączka, 
zadyszka, utrata węchu/smaku, katar, ból gardła, ból głowy i kończyn stan: 12.05.21

Kto wietrzy? I jak!  Spotykając się z innymi osobami w pomieszczeniu zachowuję dystans, noszę ma-
skę oraz zwracam uwagę na regularne wietrzenie wnętrza. Ustawiam dźwięk alarmu przypominający nam co 
20 minut o otwieraniu okien na oścież na 5 minut.3

Czas wolny? W domu, nie w podróży!  Gdy mam wolne, nie podróżuję, tylko pozostaję w domu. W 
ten sposób zapobiegam transmisji wirusa – również jego nowego wariantu – w inne rejony lub nie dopuszczam, 
by został przywieziony do domu.4

Objawy? Pozostaję w domu i korzystam z porady lekarskiej!  Pozostaję w domu, gdy pojawią 

się u mnie objawy* lub źle się czuję. Dzwonię po teleporadę (116117, lekarz rodzinny, lekarz prowadzący, przychodnia 

dla osób gorączkujących), pytam się o możliwość przeprowadzenia testu i postępuję zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie 

chodzę do pracy i nie spotykam się z moimi bliskimi, tylko rozmawiam z nimi przez telefon lub komunikuję się na czacie.
5

Pozytywny wynik testu? Informację przekazuję innym osobom!  W przypadku gdy wynik mojego 

testu PCR, szybkiego testu lub testu do samodzielnego wykonania jest pozytywny, natychmiast informuję o tym moich 

bliskich i współpracowników. W miarę możliwości powiadamiam wszystkie osoby, z którymi ostatnio się spotykałem. Jeśli mój 

szybki test lub test do samodzielnego wykonania dał wynik pozytywny, dokonuję jego sprawdzenia przy użyciu testu PCR.
6

Dziś prawdopodobnie nikogo nie zarażę? Nie rezygnuję z DDM+W!  Jeśli wynik mojego 
szybkiego testu lub testu do samodzielnego wykonania jest negatywny, wciąż postępuję zgodnie z zasadą 
DDM+W. Dzięki temu uniknę zakażenia oraz nikogo nie zarażę także w sytuacji, gdy wynik testu był błędny. Test 
jest ważny tylko w dniu jego wykonania i nie chroni mnie przed zakażeniem.

7
Szczepienie? Zakasaj rękaw!  Jeśli zostanie mi zaproponowane szczepienie, to się zaszczepię. 
Wszystkie dopuszczone szczepionki chronią mnie przed ciężkim przebiegiem COVID-19 i pomagają w walce z 
pandemią.8


