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TÁJÉKOZTATÓ KORONAVÍRUSRÓL (2020. 03. 08.) 
 

MIKOR MERÜL FEL, HOGY KORONAVÍRUSSAL FERTŐZŐDÖTT? 

 Ha Ön vagy családtagja hirtelen belázasodik, köhög vagy nehezebben lélegzik, ÉS (!!!) az 
elmúlt 14 nap folyamán olyan területen, országban járt, ahol terjed az új koronavírus vagy esetleg 
arról van tudomása, hogy új koronavírussal igazoltan fertőzött személlyel találkozott. 

 Amennyiben nem lázas, nem köhög, de az elmúlt 14 nap folyamán olyan területen, országban 
járt, ahol terjed az új koronavírus. 
 

AZ UN. „ÚJ KORONAVÍRUS” ÁLTAL OKOZOTT BETEGSÉG TÜNETEI 

Leggyakoribb tünetei:  láz, a fáradtság és száraz köhögés 
Jelentkezhet még: orrdugulás, orrfolyás, torokfájás vagy hasmenés.  
Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek.  
A legtöbben (nagyjából 80%) bármely speciális kezelés nélkül felépülnek a betegségből. 
 

A BETEGSÉG TERJEDÉSE 

Orrból vagy szájból származó apró cseppeken keresztül képes emberről emberre terjedni. Ezek a 
cseppek egy megfertőzött ember köhögésével vagy kilégzésével kerülnek a külvilágba és a beteg 
körüli tárgyakra, felületekre. Az emberek általában úgy fertőződnek meg, hogy belélegzik azokat a 
cseppeket, amiket egy fertőzött kiköhög vagy kilélegzik, vagy a cseppekkel szennyezett tárgyakhoz 
vagy felületekhez ér, majd a szeméhez, orrához vagy szájához nyúl. 
 

HOGYAN VÉDEKEZHETÜNK A FERTŐZÉS ELLEN? 

Tartsa be az egyéb fertőző, így pl. az influenzaszerű megbetegedések során is a szükséges megelőző 
intézkedéseket, alkalmazzák rutinszerűen a személyi higiénés szabályokat, különös tekintettel az 
alábbiakra: 
- ha lázas (≥38°C), köhög, légszomja van, maradjon otthon, mielőbb hívja fel telefonon orvosát, 

csökkentse a minimálisra a családi és közösségi érintkezéseiket 
- rendszeresen és alaposan mossa meg kezét vízzel és szappannal vagy tisztítsa meg alkoholos 

kézfertőtlenítővel (vírusölő hatású, azaz virucid hatású szerrel) 
- kerülje a szoros érintkezéseket (kézfogás, puszi), tartsa magát legalább 2 méter távolságra 

mindenkitől, aki köhög vagy tüsszent 
- kerülje a szemei, az orra, és a szája érintését!!!  
- takarja el a száját és orrát a behajlított könyökével vagy egy zsebkendővel, amikor köhög vagy 

tüsszent, ez után pedig azonnal dobja ki a használt zsebkendőt  
- mosson gyakran kezet, vagy legalább 60% alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel tisztítsa meg a 

kezét, különösen étkezés, dohányzás, italfogyasztás előtt, illemhely használat után, pl. 
tömegközlekedési eszköz használatát követően, stb., és orrfújás és a zsebkendő kidobása után 
(kövesse a kézfertőtlenítőszer használati utasítását) 

- rendszeresen tisztítsa meg a gyakran használt tárgyakat, felületeket (asztal, kilincs, számítógép 
billentyűzet, mobil telefon, stb.) 

- zöldségek-gyümölcsök felhasználása és fogyasztása előtt minden esetben javasolt a felületük 
alapos folyóvizes lemosása  

 
SZÁJMASZK HASZNÁLATA 

 Feladata, hogy a beszéd, köhögés, tüsszentés során keletkező cseppeket felfogja, ezáltal 
csökkentse a fertőzés terjedését.  

- Egy egészséges embernek nem javasolt orvosi maszkot viselnie. Akkor használjon maszkot, ha 
légzőszervi tünetei vannak (köhögés vagy tüsszentés), vagy valamilyen alapbetegsége (magas 
vérnyomás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegség, légzőszervi betegség, májbetegség, 
daganatos betegség) van. A maszkok használatánál legyen figyelemmel arra, hogy annak 
használati ideje legfeljebb 2 óra.  
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ALKOHOLOS KÉZFERTŐTLENÍTÉS MENETE 

Legalább 60 % alkoholtartalmú kéz és/vagy bőrfertőtlenítőszer alkalmazható 
kézfertőtlenítésre, amelynek címkéjén jelölték, hogy a termék vírusölő (virucid) hatású. Az 
egyszerű un. antibakteriális kéztisztítók a fenti jelölés hiányában nem alkalmasak valódi 
fertőtlenítésre!! Megfelelő a termék: Antimikrobiális spektrum: baktericid, tuberkolocid, fungicid 
és virucid hatás. 

 
TEENDŐK 

Forrás: https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus

