
 

KORONAVÍRUS JÁRVÁNY  



Mik a vírusok? 
 
- apró, szubmikroszkópikus  összetett szerves molekulák 
- összetételük: örökítőanyag (nukleigsav) + fehérje burok (+ néha lipidburok) 
- genetikai információ tárolására  és továbbítására alkalmas a sejten kívül 
 
Élőlények-e a vírusok? 
 
Sok tudós szerint nem tekinthetőek élőlénynek, mivel nincs saját anyagcseréjük 
(légzés, táplálkozás) és nem képesek önállóan szaporodni. 



Mi a koronavírus? 
 
- sok ezer féle vírus létezik 
- a koronavírusok egy víruscsalád 
- emberben 7  koronavírus törzs: 4 „szimbionta”, 3 betegséget okozó 
- általában légúti gyulladásokban mutathatóak ki 
 



Járványok, világjárványok 
 
- világjárvány: pandémia (2009 H1N1 járvány, „sertésinfluemza”) 
- eddigi koronavírus járványok: SARS, MERS 
 
 
 
 
 
A védekezés , óvintézkedések jelentősége 
 
- „a görbe ellaposítása” 
- az egészségügyi ellátó rendszer kapacitása 
 



A koronavírus fertőzés, mint betegség 
 
- Jellemző tünetek: láz (38 fok felett), köhögés, légszomj, nehézlégzés 
- NEM jellemző viszont: orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, fejfájás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit tegyünk típusos tünetek jelentkezése esetén? 
 
- telefonon orvosi tájékoztatás, segítség kérése 
- személyes megjelenés az orvosnál nem javasolt 



Hogyan csökkenthetjük a megfertőződés valószínűségét? 
(Javasolt óvintézkedések) 
 
- Kerüljük a családon kívül másokkal való fizikai érintkezést! 
- Tartsunk legalább másfél méter távolságot másoktól! 
- Lehetőleg ne használjunk tömegközlekedést! 
- Ne vegyünk részt semmilyen közösségi rendezvényen! 
- Az egészségügyi intézményeket csak akut, sürgősségi esetben szabad felkeresni! 
- Ne menjenek szentmisére, istentiszteletre! Gyakorolja mindenki a hitét otthon! 
- Hazaérkezéskor alapos kézmosás és a felső ruházat lecserélése! 
- Fertőzésre gyanús tárgyak átvétele esetén célszerű két napig napos, szellős helyen      
tartani. 
- Ha autóban több személy utazik egyszerre, célszerű szájmaszkot viselni. 
 
NAGYON FONTOS: Hogyan csökkenthetjük egyéni fogékonyságunkat? 
- Minél többet tartózkodjunk a szabad levegőn, napfény alatt! 
- Egészséges táplálkozás, mozgás, félelemmentes gondolkozás! 
- C-vitamin, D3 vitamin igazoltan csökkenti a fogékonyságot. 



A házi karanténról 
 
- 14 napig otthon kell tartózkodni, csak nagyon szükséges esetben hagyható el az 
otthon 
- Csak egészségügyi ellátás miatt lehet elmenni otthonról! 
- Ha nem egyedül él, lehetőleg külön helyiségben tartózkodjon a  többiektől! 
- Ha van 2 WC, fürdőszoba, akkor csak az egyiket és csak a karantén alatt lévő személy 
használja! 
- Ha csak egy WC, fürdőszoba van, akkor az érintett személy használja mindig utoljára 
és utána napi fertőtlenítés szükséges! 
- Használjon külön eszközöket (evőeszközök, tisztálkodási eszközök, stb.)! 
- Egészségügyi segítséget először mindig telefonon kérjen! 
- Ha el kell hagynia otthonát, azt csak védőfelszerelésben tegye (szájmaszk, kesztyű)! 
- Ne fogadjon otthon látogatókat! 
- A karantén alatt álló személy által érintett hulladékot két , azaz dupla szemetes 
zsákba kell csomagolni, így betehető a kommunális hulladékba! 
 
NE FÉLJÜNK, DE VIGYÁZZUNK MAGUNKRA ÉS EGYMÁSRA! 



Köszönöm a figyelmet! 
 
 
 
 

Dr. Kovács Gyula 
06-30-2196973 



Kitöltöm a kérdőívet! 

Visszaküldési határidő: 2020. 
május 31. 

https://docs.google.com/forms/d/14CVKVjeKpghyRUlaZQQyiUKFYYLouGCqhiNdY9AZAEA/edit

