
Čo je COVID-19? 

Je to nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy.  Koronavírus spôsobujúci 

ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019.  Odhadovaný 

inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní a ochorenie sa prenáša kvapôčkovou infekciou 

podobne ako chrípka.  

Kto je ohrozený? 

Podobne ako iné infekčné choroby, napríklad chrípka alebo ochorenia spôsobené 

pneumokokmi, je nový vírus rizikový najmä pre seniorov a dlhodobo chorých ľudí. Sú 

však známe prípady, kedy sa vyliečili aj ľudia vo veku cez 80 rokov a dokonca viac, 

najznámejší vyliečený pacient je 100-ročný muž z mesta Wu-chan v Číne. Pre 

zdravého človeka je prekonanie infekcie COVID-19 zvyčajne niečo podobné ako 

nepríjemná viróza. Takto prebieha u 4 z 5 nakazených. U zhruba 14 až 15 % je priebeh 

ťažší a u 5 % závažný.  

Aké sú prejavy ochorenia? 

Vírus spôsobuje infekcie dýchacích ciest až zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type 

koronavírusu sa udáva 2 až 14 dní. Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len 

mierny. Ukazuje sa však, že vírus môžu prenášať aj infikované osoby, ktoré nemajú 

vonkajšie prejavy ochorenia. Ako v zásade každé respiračné ochorenie má všeobecné 

príznaky virózy, napríklad aj chrípky: 

• teplota nad 38 °C,  

• kašeľ,  

• bolesť svalov,  

• bolesť kĺbov,  

• sťažené dýchanie. 

 

Ako sa môžem nakaziť? 

Ochorenie sa prenáša kvapôčkami sekrétu z nosa alebo úst, infikovaná osoba kašle, 

kýcha alebo tieto kvapôčky vydychuje po kašli. Hlavný spôsob prenosu sú teda 

kvapôčky vylúčené osobou, ktorá kašle. Ak ste neboli v krajinách, kde sa ochorenie 

COVID-19 vyskytuje, ak ste neboli v kontakte s osobami, ktoré tieto krajiny navštívili, 

alebo ak ste neboli v kontakte s osobou chorou na COVID-19, ale zároveň sa necítite 

vo svojej koži, ide s veľkou pravdepodobnosťou o iné respiračné ochorenie alebo 

chrípku či chrípke podobné ochorenie. Preto netreba podliehať panike.  

 



Ako sa môžem chrániť? 

• často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 40 sekúnd, 

 

• očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami, 

• zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou 

vreckovkou a následne ju zahoďte alebo použite na zakrytie úst svoj ohnutý 

lakeť či kus odevu, 

• vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo 

chrípky, 

• noste rúšku, 

• oddýchnite si a pite veľa tekutín, 

• zostaňte doma, zbytočne nevychádzajte. 

 

Ako v pokoji prežiť karanténu? 

• pre dobré duševné zdravie si zachovajte  

           svoje denné rituály a dodržiavajte režim, 

•  čítajte, maľujte, venujte sa ručným prácam, 

• zavolajte svojim blízkym a známym alebo napíšte list, 

• venujte čas modlitbe a rozjímaniu. 



 

 

 

  


