Koronawirus: waine dla senior6w
Duze skupiska ludzi to Srodowisko sprzyjajECe rozprzestrzenianiu siq koronawirusa i innych
wirus5w przenoszonych drogq kropelkowq. Jezeli to mozliwe, nalezy ograniczyd przebywanie w
miejscach publicznych i poprosi6 bliskich o pomoc w codziennych czynno6ciach, takich jak zakupy,
zaopatrzenie

w leki, zalatwianie spraw urzqdowych i pocztowych.

Czqsto myj rqce

je5li nie ma takiej mo2liwo6ci dezynfekowa6 je
plynamil2elami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych
powierzchni na rqkach. Dlatego czQste mycie r4k zmniejszaryzyko zaka2enia.
Nale2y pamiqtad o czestym myciu rEk wodq z mydlem,

a

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dtronie dotykaj4 wielu powierzchni, kt6re mog4 byd zanieczyszczone wirusem. Dotkniqcie oczu, nosa Iub ust

zanieczyszczonymi rqkami, mo2e spowodowa6 przeniesienie siq wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoly, klamki, wl4czniki Swiatla, porqcze muszQ by6 regularnie
przecierane z uZyciem wody i detergentu lub Srodka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z kt6rych czesto
korzystajE domownicy powinny by6 starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj sw6j telefon i nie korzystaj z niego podczas spoiywania posilk6w
Na powierzchni telefon6w kom6rkowych bardzo latwo gromadz4 siq chorobotw6rcze drobnoustroje.
Regularnie dezynfekuj sw6j telefon kom6rkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasaczonymi Srodkiem
dezynfekuj4cym). Nie kladZ telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spo2ywania posilk6w.

Zachowaj bezpiecznq odleglo66 od rozm6wcy
Nale2y zachowa6 co najmniej 1-1,5 metr odleglo6ci z osobq kt6ra kaszle, kicha lub ma gorEczkq.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

i kichania nalezy zakry( usta i nos zgietym lokciem lub chusteczk4 - jak najszybciej wyrzud
chusteczkq do zamkniqtego kosza i umy6 rqce uZywaj4c mydla i wody lub zdezynfekowa6 je Srodkami na
bazie alkoholu (min. 600/o). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozptzestrzenianiu siq
zarazk6w, w tym wirus6w.
Podczas kaszlu

Odi;ywiaj siq zdrowo i pamiqtaj o nawodnieniu organizmu
Stosuj zr6wnowaionq dietq. Unikaj wysoko przetworzonej 2ywno6ci. Pamiqtaj o codziennym jedzeniu
minimum 5 porcji warzlr\t/ i owoc6w Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry plyn6w
(najlepiej wodq). Do6wiadczenia z innych kraj6w wskazuj6 2e nie ma potrzeby robienia zapas6w iywno6ci
na wypadek rozptzestzeniania siq koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych tr6delwiedzy o koronawirusie
Niepok6j to naturalny odruch w przypadku wystqpowania nowego zagro2enia zdrowotnego. Korzystaj ze
sprawdzonych fr6de} wiedzy opartych na dowodach naukowych, kt6re publikowane sq na stronach
internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzqdzie w walce z koronawirusem.

