
OGÓLNE INFORMACJE ORAZ CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z COVID-19 
 

 Co to jest koronawirus i skąd nazwa?  

Koronawirusy (nazwa wzięła się z wypustek białkowych na osłonce lipidowej wirusa, tworzących 

strukturę  przypominającą koronę) to duża rodzina wirusów, które mogą powodować choroby 

u zwierząt lub ludzi.  Część koronawirusów wywołuje u ludzi infekcje dróg oddechowych, od zwykłego 

przeziębienia po poważne  schorzenia, jak np. MERS (bliskowschodni zespół oddechowy) lub SARS 

(zespół ciężkiej ostrej niewydolności  oddechowej). Ostatnio odkrytym koronawirusem jest SARS-

CoV-2, zidentyfikowany w Chinach szczep, który  nie był wcześniej zaobserwowany u człowieka.  

 

Czy SARS-CoV-2 i COVID-19 to to samo?  

SARS-CoV-2 to nazwa koronawirusa, COVID-19 to choroba, którą ten koronawirus wywołuje  

 

Jak przenosi się koronawirus?  

 wirus przenosi się drogą kropelkową lub przez bezpośredni kontakt z wydzielinami Pacjenta.  

 materiał  genetyczny wirusa wykryto również w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem 

i objawami żołądkowojelitowymi.  Tym samym nie można wykluczyć szerzenia się zakażenia drogą 

fekalno-oralną.  

 możliwe, choć mniej prawdopodobne jest zakażenie się poprzez kontakt pośredni ze sprzętami 

i powierzchniami  skażonymi wirusem.  

 

Jakie są objawy zakażenia COVID-19? 
Najczęstsze objawy COVID-19 to gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem. Towarzyszy 

temu  ogólne zmęczenie. Niektórzy Pacjenci mogą mieć katar, ból gardła, mięśni lub biegunkę. 

Objawy te są zwykle  łagodne i rozwijają się stopniowo. Większość ludzi (około 80%) dochodzi do 

siebie po chorobie bez konieczności  specjalistycznego leczenia. Osoby z gorączką, kaszlem 

i trudnościami w oddychaniu powinny zwrócić się  o pomoc medyczną.  

 

Kto jest najbardziej narażony na zakażenie się wirusem SARS-CoV-19? 

Najbardziej narażone są osoby starsze, z chorobami przewlekłymi, osoby nieprzestrzegające 

podstawowych   zasad higieny, osoby mające kontakt z chorymi. 

 

Czy sam wiek jest już istotnym czynnikiem obciążającym? 

Tutaj znaczenie mają dwa czynniki jednocześnie. Z jednej strony, wiek a z drugiej stan zdrowia. 

U osób starszych występuje zwykle wiele problemów zdrowotnych, w odniesieniu do których często 

używa się sformułowania „wielochorobowość”. Taki pacjent ma rozpoznanych kilka chorób, które się 

skutecznie leczy, co pozwala mu normalnie funkcjonować i żyć. Ale w momencie zakażenia 

wielochorobowość dodatkowo mocno takiego pacjenta obciąża.  

 
Jakie są czynniki ryzyka COVID-19 i ciężkiego przebiegu zakażenia 
Są to schorzenia związane z niedoborami odporności, uszkodzeniami limfocytów, z niedoborami 

przeciwciał, a co za tym idzie osłabionym układem immunologicznymm. 

 W grę wchodzi także dużo chorób, które atakują organizm w różnych miejscach, takich,jak:- -

reumatoidalne zapalenie stawów czy 

  choroby o podłożu autoimmunologicznym.  



 choroby onkologiczne  

  choroby serca 

 nadciśnienie tętnicze 

 cukrzyca  

 pacjenci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, np. astmą, POChP? 

 do grupy pacjentów z uszkodzeniem płuc zaliczają się także nałogowi palacze. I dlatego osoby 

uzależnione od tytoniu, ale także używające tzw. e-papierosów, są bardziej narażone na cięższy 

przebieg zakażenia SARS-CoV-2.  

 inne ciężkie choroby związane z gorszym stanem ogólnym pacjenta. 

 

Jeżeli jesteśmy przeziębieni, to czy jesteśmy bardziej podatni na zakażenie SARS-CoV-2?  

Może być tak, że jedna infekcja utoruje drogę kolejnej? 

 

U kogo bardziej prawdopodobny jest ciężki przebieg choroby?  

Czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 to wiek powyżej 60 lat, obniżona odporność, 

obecność chorób przewlekłych (np. cukrzyca, choroby układu krążenia czy układu oddechowego). 

Ciężki przebieg obserwuje się u 15–20% chorych, do zgonów dochodzi u 2–3% osób 

ze zidentyfikowanym zarażeniem.  

 

Zalecenia, czyli jak się chronić przed zakażeniem?  

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym tzn. jego otoczka zbudowana jest z głównie 

tłuszczy    oraz dodatkowo białek, dzięki temu koronawirus jest podatny na działanie wszystkich 

rozpuszczalników    lipidów i dlatego:  

 regularnie i dokładnie myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie masz możliwości dezynfekuj dłonie 

środkiem alkoholowym, zwłaszcza przed i po wyjściu z pracy, przed posiłkami, po wyjściu 

z toalety. Dlaczego? 

Mycie rąk mydłem i wodą lub ich dezynfekcja zabija wirusy.     

 Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od każdego kto kaszle lub kicha. Dlaczego? 

Kiedy ktoś kaszle    lub kicha, rozpyla małe kropelki płynu z nosa lub ust, które mogą zawierać 

wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko    chorej osoby, możesz go wdychać.    • 

 Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dlaczego? 

Dłonie mają kontakt z wieloma powierzchniami, na których    mogą być wirusy. Zanieczyszczone 

ręce mogą przenieść wirusa do oczu, nosa lub ust, a stamtąd do    wnętrza organizmu 

i spowodować zachorowanie.    •  

 Przestrzegaj higieny dróg oddechowych. Podczas kaszlu lub kichania zakrywaj usta i nos 

wewnętrzną    stroną zgiętego łokcia lub chusteczką. Następnie natychmiast wyrzuć zużytą 

chusteczkę do kosza i umyj    ręce. Dlaczego? 

Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową.    •  

 Unikaj podróżowania w regiony z ogniskami koronawirusa  

 

Opracowano na podstawie  materiałów informacyjnych  Głównego Inspektoratu  Sanitarnego  oraz artykułów 

przedstawiających wyniki prowadzonych badań dotyczących COVID-19 

 


