
Eddig a fertőzött embereket tüdőgyulladással kezelték, viszonylag enyhe tünetekkel, csak alacsonyabb 
halálozási arányokkal, mint más koronavírusfertőzéseknél. A fertőzöttek 10-20% -ánál kellett kórházi 
ápolást igénybe venni a betegség súlyosabb formái miatt. Összehasonlításképpen: a SARS-CoV 
halálozási aránya 9,6% volt (a fertőzött emberek 9,6% -a halt meg). 

Cseppfertőzéssel
A levegőbe kerülő cseppek, amikor a 

fertőzött emberek köhögnek, tüsszentnek 
vagy beszélgetnek

Érintéssel 
Szennyezett tárgyak 

vagy felületek

Denevérek és vadállatok Az állatokkal vagy azok 
váladékaival kapcsolatba 

kerülő emberek

A lappangási idő 1-14 nap, de 
ritkán hosszabb is lehet. Az 
emberek a leginkább akkor 
fertőzőek, ha már tüneteket 

mutatnak.

! TÜNETEK
• Magas láz (38.3C felett)
• Köhögés
• Légzési nehézség
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Átadás közvetlenül 
emberről 
emberre

Betévednek a halpiacra, 
kapcsolatba kerülnek élő vagy 

halott állatokkal

2020 januárjában egy új CoV-t azonosítottak Kínában több száz embernél, akiknek többsége megfordult 
ugyanazon  halpiacon. A koronavírusoknál valószínűsíthető az emberről emberre terjedés, és egyre több 
bizonyíték van arra,  hogy a mostani vírus is emberről emberre  terjed szekunder módon.

Hogyan terjedt a Koronavírus állatokról emberekre

Hogyan terjed a koronavírus emberről emberre

Adatlap - COVID-19 Koronavírus
A koronavírusok (CoV) a vírusok széles családja, nevüket a felületükön található korona-szerű tüskék miatt 
kapták. Általában enyhe vagy közepes mértékű felső légúti megbetegedést okoznak, de súlyosabb 
fertőzéseket, például tüdőgyulladást és más alsó légúti fertőzéseket is okozhatnak. Vannak olyan 
koronavírusok, amelyek átterjedhetnek az állatokról az emberekre.



• Az állatok kezelése, tartása és szállítása során a kockázat minimalizálása érdekében be kell tartani a 
fertőzés megelőzésével kapcsolatos helyes gyakorlatokat

• Csökkentse a beteg emberekkel és az állatokkal való közvetlen vagy elhúzódó kapcsolatot

• Ha állatokkal vagy fertőzött emberekkel érintkezik, viseljen védőruházatot

• A CoV könnyen elpusztul az általános felületeken, így a gyakran megérintett felületeket sűrűn fertőtlenítsék 
egészségügyi fertőtlenítőszerrel, például Oxivirrel.

Olvassa el tájékoztató 
anyagainkat

Bátorítsa a kollégáit, hogy: 
• keressék fel az orvost, ha betegek,
• rendszeresen mossanak kezet,
• rendszeresen tisztítsák és fertőtlenítsék a

felületeket

Koronavírussal fertőzött 
személyek ne készítsenek 

élelmiszert vagy italokat a teljes 
gyógyulásig.

Takarja el a száját és az orrát 
zsebkendővel köhögéskor, 

tüsszentéskor az ételkészítés 
során

Kerülje a szoros 
érintkezést 
légzőszervi 

megbetegedéseket 
mutató emberekkel.

20sec.

Gyakori kézmosás 
legalább 20 másodpercig 

mossa a kezét vízzel és 
szappannal

Ajánlatunk a megelőzéshez:
AHP® hidrogén-peroxid fertőtlenítőszerek, melyek hidrogén-peroxid, felületaktív 
anyagok és kelátképzők kombinációi :

• Életszerű behatási idő alatt elpusztítja a kórokozókat, még a száradási időn belül
• Biztonságos a felhasználókra nézve - egyéni védőeszköz viselése nélkül 

használható
• Erős tisztító hatás, csökkenti a környezeti terhelést
• Többféle kiszerelésben elérhető, pl. eldobható előnedvesített törlőkendő

IntelliCare Kézhigiénia Program

• Innovatív adagolórendszer,
szabadalmaztatott hibrid és manuális
kivitelben

• Széles termékskála
• Ismert márkák, pl. Lux, az otthon

megszokott kényelemért

További információért keresse Diversey kapcsolattartóját, vagy keresse el honlapunkat: www.diversey.com

Megelőzés

Ismerje meg a koronavírusra vonatkozó adatokat

Fertőtlenítse a kezeit 
alkoholos kézfertőtlenítővel 
használjon alkoholos kézfertőtlenítőt, 
akkor, ha nincs látható szennyeződés 

a kezén.

Vagy




