
 
 

Co je koronavirus? 

Onemocnění COVID-19 je 

způsobeno novým typem 

koronaviru s odborným 

označením SARS-CoV-2. 

Jedná se o vysoce infekční 

onemocnění. Může 

způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také závažnější choroby, jako je 

dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom či infekci MERS. 

 

Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější? 

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou. Také to 

zatím vypadá, že pro těhotné ženy riziko zvýšené není. Ukázalo se, že i u dětí je zatím, podle dostupných 

informací, virus snášen dobře. 

 

Jak se onemocnění COVID-19 přenáší? 

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je 

přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba 

je cca dva až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být 

provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a objevují se i projevy kašle. 

 

Kudy do lidského těla virus proniká? 

Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa 

pro viry představují otevřenou bránu, právě na obličej si saháme nevědomky prakticky neustále. Doporučení 

expertů zní vědomě se těmto 

dotekům vyhýbat. 

 

Jak se chránit?  

Důležité je postupovat tak, 

jako při běžném virovém 

onemocnění, tzn. dodržovat 

základní hygienická 

pravidla a používat ochranné 

prostředky. Další možností je 

také posílit imunitu zdravým životním stylem a přísunem vitamínů. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jak se onemocnění 

projevuje?  

 



 
 

Co patří mezi ochranné prostředky? 

Doporučuje se nosit roušku či respirátor, ochranné brýle a rukavice (jakékoliv textilní rukavice, které mohou 

jedince chránit před přenosem virů). 

Jak si jednoduše vyrobit jednorázovou roušku z papírového kapesníku? 

Tato jednorázová rouška z papírového kapesníku je určena k osobnímu krátkodobému použití. Je hotová do 

minuty. Doporučujeme si jich vyrobit více, abyste u sebe měli stále k dispozici roušky na celý den. Nepoužité 

roušky uchovávejte ve sterilním sáčku.  

 

Co je třeba mít po ruce: 

 Balíček hygienických jednorázových kapesníků   

 Jakoukoliv šňůrku, provázek či tkaloun 

 Kancelářskou sešívačku – roušku lze vyrobit i bez sešívačky  

Postup: 

1. Kapesníček rozložte na rovnou plochu a skládejte do harmoniky z jedné strany na druhou. 

2. Na obou koncích uvažte nebo připevněte sešívačkou stužku, provázek, tkaloun či něco podobného, co 

máte zrovna doma po ruce. 

3. Uprostřed složené harmoniky roztáhněte tak, aby se vytvořil tvar ústní roušky. 

4. Volné konce úvazku (stužka, provázek apod.) uvažte v zátylku – a je hotovo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moje rouška chrání 

Tebe, 

 

 

 

Tvoje rouška chrání 

mě! 



 
 

 

 



 
 

ZÁVISLOST V KARANTÉNĚ – KARANTÉNA SE 

ZÁVISLOSTÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terénní programy v Olomouci kvůli šíření koronaviru fungují až do odvolání následovně: 

 

Olomouc  PO – ČT 09:00 – 17:00 tel. číslo: 776 778 132 

Výměna HR materiálu probíhá v místě kanceláře na adrese Dolní náměstí 2 

 

Šternberk    UT – 14:00 až 16:00 tel. číslo: 776 778 263 

          PÁ – 12:00 až 14:00 

Výměna HR materiálu bude probíhat u auta na parkovišti u obchodního domu Tesco 

 

Uničov          ČT   12:00 až 14:00 tel. číslo: 776 778 263 

Výměna HR materiálu bude probíhat u auta na parkovišti u G klubu 

 

Litovel          ČT   14:30 až 15:30 (Každý sudý týden) tel. číslo: 776 778 263 

Výměna HR materiálu bude probíhat u auta na parkovišti u Billy 

 

POZOR  

V případě nouze jsme stále na fb Terén OL Zbyněk, anebo na telefonu 776 778 132. Fungujeme od 9:00 do 17:00. 

Ozývejte se, prosím, dopředu, než dojdete na kontakt, ať Vám můžeme vše nachystat. Dávejte na sebe pozor a držte se. 

 

 

 

!!! POZOR POZOR !!!  

 

- od 19.3. je v ČR zakázán pohyb mimo bydliště bez ochranných pomůcek dýchacích cest (šátku, roušky, 

respirátoru…) 

- nařizuje se omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou dobu 

- nařizuje se pobývat na veřejných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, 

podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu 

- nařizuje se zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné. 

 


