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Mi a COVID-19
A COVID-19  betegséget  okozó  koronavírust  a  2019-es  év  végén  Kínában  azonosították.  Olyan 
vírustörzsről van szó, amelyet emberekben eddig nem mutattak ki. A megbetegedés cseppfertőzéssel 
terjed. Feltételezett lappangási ideje 2–14 nap.

A betegség tünetei:
- láz
- köhögés
- nehéz légzés
- izomfájdalom
- fejfájás
- fáradtság

Ha a vírussal érintett területről tért vissza:
- a lappangási idő, azaz a visszatérésétől számított 14 nap során figyelje egészségi állapotát
- ügyeljen  az alapos kézhigiéniára, a fokozott felületfertőtlenítésre a háztartásában, tüsszögés 

és köhögés esetén használjon papír zsebkendőt,  majd azt azonnal dobja ki a szemetesbe. 
Lehetőség szerint kerülje azokat a helyeket, ahol sok ember tartózkodik. 

- ha 14 napon belül  köhögést,  lázat,  nehéz légzést,  torokfájást,  fejfájást,  ízületi  fájdalmakat 
tapasztal  magán,  telefonon  lépjen kapcsolatba  az  orvosával  vagy az orvosi  ügyelettel,  és 
tájékoztassa őket arról, hogy fertőzött területen járt. 

- ha  az  orvos  megállapítja  a fertőzés  gyanúját,  infektológiai  vizsgálatra  küldi  Önt,  ahol  döntenek 
a további kezeléséről.

- ha tünetmentes, ennek ellenére arra gyanakszik, hogy koronavírus-fertőzése van, 14 napra otthoni 
karanténba vonulhat.

Call centrum – telefonos ügyelet

A COVID-19 betegséggel kapcsolatos kérdéseikkel folyamatos telefonos ügyeletünkhöz fordulhatnak 
(24/7):

 A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala – 0917 222 682

 Besztercebányai Regionális Közegészségügyi Hivatal - 0918 659 580

 Pozsonyi Regionális Közegészségügyi Hivatal – 0917 426 075

 Nyitrai Regionális Közegészségügyi Hivatal – 0948 495 915

 Nagyszombati Regionális Közegészségügyi Hivatal - 0905 903 053

 Trencséni Regionális Közegészségügyi Hivatal – 0911 763 203

 Kassai Regionális Közegészségügyi Hivatal – 0918 389 841

 Eperjesi Regionális Közegészségügyi Hivatal – 0911 908 823

 Zsolnai Regionális Közegészségügyi Hivatal – 0905 342 812

email: novykoronavirus@uvzsr.sk

A fenti információk elektronikus szórólap formájában is elérhetők, letölthető itt:

http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Koronavirus_odporucania.pdf

http://www.uvzsr.sk/index.php?view=article&catid=250:koronavirus-2019-ncov&id=4052:uvz-sr-odporuania-pre-udi-prichadzajucich-znoblasti-vyskytu-ochorenia-covid-19&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=153
mailto:novykoronavirus@uvzsr.sk
http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Koronavirus_odporucania.pdf


MIT TEGYEN, HA KORONAVÍRUSSAL FERTŐZÖTT TERÜLETRŐL ÉRKEZIK, 
ÉS LÁZAT, KÖHÖGÉST VAGY LÉGZÉSI NEHÉZSÉGET TAPASZTAL MAGÁN? 

Ha a repülőút során felső légút panassaa  elenttesnet, 
asonnal tösöl e ast a gép ssemélysetével. 

Ha már a reptéren van, ne hagy a el a reptér területét, és 
teresse fel a reptéra egéssségügya ssolgálatot.

Ha már othon van, sehová se men en. Kerül e a más 
ssemélyettel való test tontattust.

Telefonon vegye fel a tapcsolatot as orvosával vagy as 
orvosa ügyeletel. Tá étostassa őtet arról, hogy fertősöt 
területen  árt.

Gyatran mosson teset ssappannal és víssel. Ha nancs 
tésnél vís és ssappan, hassnál on altoholos 
fertőtlenítőssert.

Köhögéstor a ssá a és orra elé tartson ssebtendőt, vagy 
hassnál a a tar át, ne a tesét!

A CDC, USA alap án taadta a Prágaa Állama Népegéssségügya Intéset.





SO TE KEREL, KANA DROMAREN ANDAL NASVAĽARDO THAN VAŠ 
NEVO KORONAVIRUSOS THE HIN TUMEN KERAĎIPEN, CHASABEN 
VAJ PHURDUŇIPEN? 

                          Kana tumenge pen dičhona avri o priznaka vaš 
phurdipnaskero nasvaľipen, phenen od le 
urňisaľipnaskere dženenge. 

Kana imar san pro leťiskos, na odžan andal ada 
than the roden doktoriskeri služba andro leťiskos. 

Kana san khere, ňikhaj na džan. Na ačhuven avri   
jekhetanes le aver manušenca.  

Telefonikanes vičinen peskere doktoriske vaj 
doktoriskeri sigutňipnaskeri služba. Phenen lenge 
vaš peskero ačhiben andro rizikovo than.  

Dojekhvar tumenge moren o vasta le sapuňiha the 
paňaha. Kana nane, zachuden dezinfektika 
maškaripena prekal alkoholiko bazutňipen. 

Kana chasan, učharen  tumenge o vušta the o nakh      
le khosnoreha vaj zachuden e baj, na o vasta! 

 



 

Sar te cikňisaľol o rizikos vaš 
  

koronavirusoskeri infekcija? 

Moren tumenge o vasta le sapuňiha the paňaha vaj  

 

  

              maškaripnaha le alkoholiko bazutňipnaha. 

 

Zaučharen tumenge o nakh the o vušta, kana chasan  

 

  

vaj kichinen le khosnoreha, vaj la bonďardo bajaha. 

 

  

 

Na ačhuven pašes le manušenca,   

so pre lende dičhon priznaka vaš   

nakhatos the chripka. 

 

O mas the jandre but zorales taven. 

 

Na domukhen vaš bijozaarakhado čalaviben 

le vešengere the kherutna džvirenca. 

 

  

 



ШТО РОБИТИ, КЕДЬ СЯ ВЕРТАЄТЕ З ОБЛАСТИ 
ЗАСЯГНУТОЙ ЕПІДЕМІЁВ НОВЫМ КОРОНАВІРУСОМ, І 
ПРОЯВИТЬ СЯ У ВАС ГОРЯЧКА, КАШЕЛЬ АБО ТЯЖКЕ 
ДЫХАНЯ? 

 Кедь ся у вас проявлять признакы хвороты 
респірачного апарату, безодкладно інформуйте о тім 
персонал летадла. 

 Кедь сьте уж в еропортї, не одходьте з ёго 
просторів і выглядайте сталу службу доктора на 
еропортї. 

 Кедь сьте уж дома, ниґде не ходьте. Не контактуйте 
ся з іншыма людми. 

Телефонічко ся сконтактуйте зо своїм доктором або 
з доктором у поготовостній службі. Поінформуйте їх 
о своїм перебываню в области засягнутій епідеміёв. 

Часто собі мыйте рукы з мыдлом і водов. Кедь не 
суть доступны, схоснуйте дезінфекцію на базї 
алкоголу.  

Кедь кашлаєте, закрыйте собі рот і ніс хусточков або   
рукавом, але не руками! 



 

ЯК ЗМЕНШЫТИ РІЗІКО   

ІНФЕКЦІЇ КОРОНАВІРУСОМ?  

Мыйте собі рукы з мыдлом і водов   

або препаратом на базї алкоголу 

Кедь кашлаєте, закрывайте собі ніс і   

рот хусточков або зогнутым локтём 

 

  

 

Выгнийте ся близкому контакту з людми,   

котры мають признакы перехолоджіня   

або хрипкы 

Мясо і яйця докладно уварьте 

 

Заваруйте ся од нехраненого контакту з дикыма  

 або господарьскыма звірятами   

 



ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ПОДОРОЖУЄТЕ З ОБЛАСТІ 
ЗАРАЖЕНОЇ НОВИМ КОРОНАВІРУСОМ І У ВАС БУДЕ 

ТЕМПЕРАТУРА, КАШЕЛЬ АБО ЗАДИШКА?

 Якщо  під  час  польоту  у  вас  виникли  симптоми 
респіраторних захворювань,  негайно повідомте про 
це бортовий персонал.

 Якщо ви вже в аеропорту, не залишайте аеропорт і 
шукайте постійної медичної служби в аеропорту.

 Якщо  ви  вже  вдома,  нікуди  не  ходіть.  Уникайте 
контактів з іншими людьми.

Зателефонуйте  до  лікаря  чи  служби  швидкої 
медичної  допомоги.  Повідомте  їх  про  своє 
перебування в зоні ризику.

Часто мийте руки з милом та водою. Якщо ці засоби 
недоступні,  використовуйте  дезінфікуючі  засоби  на 
основі спирту.

Коли  кашляєте,  прикривайте  рот  і  ніс  носовою 
хустинкою або використовуйте рукав, а не руки!





WAS MACHT MAN, WEN SIE AUS DEM 
ANSTECKUNGSGEBIET DES CORONAVIRUS KOMMEN 
UND BEI IHNEN DIE TEMPERATUR, HUSTEN ODER 
ATEMNOT ERSCHEINT?

 Wenn bei Ihnen während des Fluges Symptome einer 
Atemwegserkrankung auftreten, Benachrichtigen Sie 
sofort das Bordpersonal.

Wenn Sie schon bereits am Flughafen sind, verlassen 
Sie den Flugbereich nicht und suchen Sie die ständige 
ärztliche Hilfe des Flughafens auf. 

Wenn Sie schon zu Hause sind, gehen Sie nirgendwo 
hin. Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen 
Menschen. 

Rufen Sie Ihren Arzt, oder den ärztlichen Notdienst an. 
Informieren Sie über Ihren Aufenthalt im Risikogebiet.

Waschen Sie die Hände mit Wasser und Seife.  Falls 
nicht verfügbar, benutzen Sie 
Alkoholdesinfektionsmittel.



Beim Husten bedecken sie den Mund und die Nase mit 
einem Papiertaschentuch oder benutzen Sie den Ärmel, 
nicht die Hände!




