
W obliczu rozprzestrzeniającej się infekcji korona wirusem COVID-19 Związek Lekarzy 

Polskich w Chicago zdecydował uruchomić informacje o nieznanym wcześniej wirusie                       

Infolinia 1-855-WIRUS19  (1-855-947-8719)  www.zlpchicago.org 

 

Co to jest choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19)?  

Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19) to choroba układu oddechowego, która może rozprzestrzeniać się 

między ludźmi. Wirus, który powoduje COVID-19, jest nowym koronawirusem, który został po raz pierwszy 

zidentyfikowany podczas dochodzenia w sprawie epidemii w Wuhan w Chinach.  

Czy ludzie w USA mogą zakazić się COVID-19?  

Tak. COVID-19 rozprzestrzenia się od osoby do osoby w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych. Ryzyko 

zakażenia COVID-19 jest wyższe u osób, które są w bliskich kontaktach z osobą, o której wiadomo, że ma 

COVID-19, na przykład pracownicy służby zdrowia lub członkowie gospodarstwa domowego. Inne osoby o 

wyższym ryzyku zakażenia to osoby, które mieszkają lub niedawno przebywały na obszarze z ciągłym 

rozprzestrzenianiem się COVID-19. Więcej informacji https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/ 

transmission.html#geografic 

Czy zdarzały się przypadki COVID-19 w USA?  

Tak. Pierwszy przypadek COVID-19 w Stanach Zjednoczonych został zgłoszony 21 stycznia 2020 r. Aktualna 

liczba przypadków COVID-19 w Stanach Zjednoczonych jest dostępna na stronie internetowej CDC pod 

adresem https://www.cdc.gov/coronavirus/ 2019-ncov / Case-in-us.html.  

Jak rozprzestrzenia się COVID-19?  

Wirus, który powoduje COVID-19, prawdopodobnie pojawił się ze źródła zwierzęcego, ale teraz 

rozprzestrzenia się między ludźmi. Uważa się, że wirus rozprzestrzenia się głównie między ludźmi, którzy są ze 

sobą w bliskim kontakcie (w odległości około 6 stóp) przez krople oddechowe powstające, gdy zainfekowana 

osoba kaszle lub kicha. Możliwe jest również, że dana osoba może dostać COVID-19, dotykając powierzchni 

lub obiektu, na którym jest wirus, a następnie dotykając własnych ust, nosa lub oczu, ale nie jest to uważane za 

główny sposób rozprzestrzenia się wirusa.   Więcej informacji dot. rozprzestrzeniania się nowo powstałych 

koronawirusów na https://www.cdc.gov/ coronavirus / 2019-ncov / about / transmission.html.  

Jakie są objawy COVID-19?  

Pacjenci z COVID-19 mieli łagodną lub ciężką chorobę układu oddechowego z objawami 

• gorączki  

• kaszlu  

• duszności (skrócony oddech)  

 

Jakie są poważne powikłania tego wirusa? Niektórzy pacjenci mają zapalenie płuc w obu płucach, 

niewydolność wielonarządową, a w niektórych przypadkach choroba prowadzi do śmierci. 

 

Jak mogę się chronić? 

Ludzie mogą chronić się przed chorobami układu oddechowego za pomocą codziennych działań 

zapobiegawczych.  

• Unikaj bliskiego kontaktu z chorymi.  

• Unikaj dotykania oczu, nosa i ust niemytymi rękami.  

• Często myj ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund. Użyj odkażacza do rąk na bazie alkoholu, który 

zawiera co najmniej 60% alkoholu, jeśli mydło i woda nie są dostępne. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/%20transmission.html#geografic
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/%20transmission.html#geografic
https://www.cdc.gov/coronavirus/%202019-ncov%20/%20Case-in-us.html.
https://www.cdc.gov/%20coronavirus%20/%202019-ncov%20/%20about%20/%20transmission.html.


 

Jeśli jesteś chory, aby nie rozprzestrzeniać chorób układu oddechowego na innych 

• Powinieneś pozostać w domu, gdy jesteś chory  

• Zakryj kaszel lub kichnięcie chusteczką, a następnie wyrzuć chusteczkę do śmieci. 

 • Czyść i dezynfekuj często dotykane przedmioty i powierzchnie. 

 

Co powinienem zrobić, jeśli niedawno podróżowałem z obszaru, w którym wciąż rozprzestrzenia się 

COVID-19? 

Jeśli podróżowałeś z dotkniętego obszaru, mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące twoich ruchów przez 

okres do 2 tygodni. Jeśli wystąpią objawy w tym okresie (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu), zasięgnij 

porady lekarza. Przed wyjazdem zadzwoń do gabinetu swojego lekarza i powiedz mu o swojej podróży i 

objawach. Udzielą ci instrukcji, jak uzyskać opiekę bez narażania innych ludzi na twoją chorobę. Podczas 

choroby unikaj kontaktu z ludźmi, nie wychodź i nie opóźniaj żadnych podróży, aby zmniejszyć możliwość 

rozprzestrzeniania się choroby na innych. 

 

Czy istnieje szczepionka?  

Obecnie nie ma szczepionki chroniącej przed COVID-19. Najlepszym sposobem zapobiegania infekcji jest 

codzienne działania zapobiegawcze, takie jak unikanie bliskiego kontaktu z chorymi i częste mycie rąk. 

 

Czy istnieje leczenie?  

Nie ma specyficznego leczenia przeciwwirusowego dla COVID-19. Ludzie z COVID-1sa leczeni objawowo, 

zgodnie z symptomami choroby i jej powikłań.  

 

Jak diagnozuje się COVID-19? 

Diagnoza następuje poprzez badania laboratoryjne próbek oddechowych. Niektóre szczepy koronawirusa 

powodują przeziębienie, a pacjenci przebadani przez swojego pracownika służby zdrowia mogą uzyskać 

pozytywny wynik na te typy. Szczep SARS-Co-V-2 (COVID-2019) można wykryć tylko w publicznym 

laboratorium zdrowia.  

Dalsze informacje będą się pojawiały zgodnie z ich ogłoszeniem przez CDC, Illinois Dept. of Public Health, 

Chicago Dept. of Public Health, Ministerstwo Zdrowia lub Urząd Głównego Inspektora Sanitarnego 

Rzeczypospolitej Polskiej.    

 

Co wydziały zdrowia publicznego w Illinois robią z tą sytuacją? 

IDPH i lokalne oddziały zdrowia wdrożyły wzmożony nadzór w celu zidentyfikowania i przetestowania 

pacjentów, u których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia COVID-19. Eksperci ds. Zdrowia publicznego 

komunikują się i edukują świadczeniodawców oraz innych partnerów zdrowia publicznego na temat obecnej 

sytuacji. Opracowywane są środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby w Illinois. Częsta komunikacja 

ze społeczeństwem będzie dostępna za pośrednictwem strony IDPH Coronavirus. 

 

 

Informacja przygotowana w oparciu o przekaz z Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Atlanta), 

3/5/20,  IDPH, CDPH, MZ i GIS Rzeczypospolitej Polskiej 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf 
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