
Mi a COVID-19 ? 

A COVID-19 betegséget okozó koronavírust a 2019-es évvégén Kínában azonosították. Olyan 

vírustörzsről van szó, amelyet emberekben eddig nem mutattak ki. A megbetegedés 

cseppfertőzéssel terjed. Feltételezett lappangási ideje 2–14 nap. 

A betegség tünetei: 

- láz 38 °C 

- köhögés 

- nehéz légzés 

- izomfájdalom 

- fejfájás 

- fáradtság 

-szaglás elveszése és étvágytalanság 

Mikor tekinthető valaki gyógyultnak, és mikor hagyhatja el a karantént? 

A tünetek megszűnése után és/vagy leghamarabb három nappal azután, hogy a láz 

lázcsillapítók alkalmazása nélkül elmúlt. 

Két negatív mintát kell produkálnia a vírus-RNS kimutatására. Az azonos háztartásban élők 

házi elkülönítése szintén akkor ér véget, ha két negatív mintát produkálnak a vírus-RNS 

kimutatására, miközben a mintavétel ugyanabban az időben történik, mint a tüneteket mutató 

személy esetében. A tünetmentes személyeknek két negatív mintát kell produkálniuk a vírus-

RNS kimutatására. A minták legkorábban 14 nappal a kezdeti pozitív eredmény után vehetők 

le. Az azonos háztartásban élők házi elkülönítése akkor ér véget, ha két negatív mintát 

produkálnak a vírus-RNS kimutatására, miközben a mintavétel ugyanabban az időben 

történik, mint a tünetmentes személy esetében. 

Megelőzés 

Azt ajánljuk, hogy mindenki tartsa be azokat a megelőző intézkedéseket, amelyek hatékonyak 

a cseppfertőzéssel terjedő betegségek ellen: 

 Gyakran mosson kezet szappannal és vízzel, alkalmanként legalább 40 másodpercig, 

vagy használjon alkoholalapú kézfertőtlenítő szert. 

 Mosatlan kézzel ne érjen a szeméhez, az orrához vagy a szájához, köhögés és 

tüsszentés esetén takarja el az orrát és a száját papírzsebkendővel, majd dobja el azt. 

Ha nincs zsebkendője, köhögjön (tüsszentsen) a könyökhajlatába.  

 Kerülje az olyan személyekkel való közeli kapcsolatot, akik a nátha vagy az influenza 

tüneteit mutatják.  

 Tartson két méternél nagyobb távolságot az olyan személyektől, akik köhögnek vagy 

tüsszentenek. 



 Kerülje, illetve fontolja meg a tömegrendezvényeken való részvételt, illetve a zsúfolt 

helyeken való tartózkodást. 

 Ha beteg, telefonon lépjen kapcsolatba kezelőorvosával, aki meghatározza a további 

kezelést. 

 Otthoni kezelés esetén egy elkülönített szobában maradjon ágyban. 

 Ügyeljen a lakásban lévő felületek fokozott fertőtlenítésére. 

 Szlovákiában a köztereken kötelező a maszk viselése. Ez az intézkedés visszavonásig 

érvényes.  

 A forgalmas helyeken (boltok, posta, tömegközlekedés stb.) viseljen eldobható 

kesztyűt. 

 

 


