Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych
Należy starannie przeczytać poniższe „Informacje dla klienta i klauzulę wyłączenia odpowiedzialności”,
aby zrozumieć i poprawnie stosować te informacje.

Informacje na ten temat
Łatwo rozprzestrzeniające się choroby towarzyszą nam od zawsze. Czasami choroby te przenoszą się z
osoby na osobę, a czasami ze zwierząt na ludzi. Z kolei w innych przypadkach mogą rozprzestrzeniać się
poprzez obecność drobnoustrojów w wodzie, glebie, pożywieniu lub powietrzu.
Niektórym chorobom można zapobiegać lub je kontrolować za pomocą szczepień, na przykład odrę. Na
inne choroby może nie być szczepionki ani leków umożliwiających ich leczenie. Dlatego tak ważne jest
zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób.
Ogólne
Władze rządowe i szpitale mogą stosować kilka praktyk w zakresie separowania i ograniczania
poruszania się ludzi. Każdy z nich pełni inną rolę, pomagając zatrzymać lub ograniczyć rozprzestrzenianie
się chorób.
•

•

Izolacja
o

Stosuje się ją w przypadku już chorujących osób.

o

Może odbywać się w domu lub szpitalu bądź klinice.

o

Osoba chora jest często odseparowywana od innych ludzi.

o

Osoby opiekujące się chorym mogą nosić rękawiczki, maski, okulary ochronne lub
fartuchy.

o

Niektóre sale szpitalne są wyposażone w specjalne systemy cyrkulacji powietrza, które
pozwalają zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji.

o

Niektóre rodzaje sprzętu mogą zostać wyrzucone po użyciu.

Kwarantanna
o

Ma na celu odseparowanie osób narażonych na działanie wirusa, ale które nie są jeszcze
chore, od osób zdrowych.

o

Może odbywać się w domu lub w wybranym miejscu.

o
•

Pracownicy organów służby zdrowia mogą prosić osobę objętą kwarantanną o
kontrolowanie temperatury i zgłaszanie objawów.

Dystans społeczny
o

Służy ograniczeniu bliskich kontaktów pomiędzy zdrowymi osobami. Oznacza to
przebywanie w odległości co najmniej 1,8 metra (6 stóp) od innych osób.

o

Może dojść do zamknięcia szkół i zakładów pracy lub wdrożony może zostać system
nauki lub pracy zdalnej.

o

Wydarzenia towarzyskie mogą zostać odwołane. Niektóre sklepy, restauracje, siłownie,
teatry itp. mogą zostać zamknięte w celu ochrony społeczeństwa.

o

Pracownicy będą odseparowani od innych osób barierami ochronnymi.
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W jaki sposób można zapobiec temu problemowi zdrowotnemu?
•

Często myć ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund, zwłaszcza po kaszlnięciu lub
kichnięciu. Jeżeli mydło i woda nie są dostępne, można użyć środków dezynfekujących do rąk na
bazie co najmniej 60% alkoholu. Wcierać środek dezynfekujący w dłonie przez co najmniej 20
sekund.

•

Dłonie należy trzymać z dala od nosa, oczu i ust. Drobnoustroje najczęściej dostają się organizmu
przez te miejsca.

•

Nie dzielić się ręcznikami, chusteczkami, jedzeniem ani piciem z jakąkolwiek chorą osobą.

•

Unikać tłumów. Możliwie jak najwięcej czasu spędzać w domu. Jeżeli konieczne jest przebywanie
w grupie osób, należy jak najczęściej myć ręce. Starać się utrzymywać dystans przynajmniej 1,8
metra (6 stóp) od innych osób. Unikać uścisków dłoni, przytulania się i „przybijania piątki”.

•

Co roku szczepić się przeciwko grypie.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się bakterii w domu lub w innych miejscach:
•

Pozostać w domu w przypadku choroby. Jeśli jest to możliwe, przebywać w innym
pomieszczeniu. Często pacjent może roznosić drobnoustroje na kilka dni przed wystąpieniem
objawów oraz przez cały czas ich występowania.

•

Podczas kaszlenia i kichania należy zakrywać nos i usta chusteczką. Można także kaszleć w
zgięcie łokcia. Wyrzucać chusteczki do kosza na śmieci i myć ręce po dotknięciu zużytych
chusteczek.

•

Dom należy utrzymywać w czystości, przecierając blaty, zlewy, krany, klamki, telefony, piloty
oraz włączniki światła środkiem zawierającym wybielacz lub innym środkiem dezynfekującym.

Naczynia należy myć w zmywarce lub w gorącej wodzie z mydłem. Wiele drobnoustrojów może
przetrwać na powierzchniach płaskich przez 24 godziny lub dłużej.
Przydatne wskazówki
Kwarantanna może być stresująca. Oto kilka wskazówek, które mogą okazać się pomocne w tym okresie.
•

Przed rozpoczęciem kwarantanny należy opracować plan. Należy zgromadzić w domu zapasy dla
całej rodziny i zwierząt domowych na co najmniej 2 tygodnie.

•

Należy zgromadzić wystarczającą ilość wody i pożywienia dla wszystkich domowników.

•

Upewnić się, że w domu znajduje się działający termometr oraz leki przeciwgorączkowe, takie
jak paracetamol lub ibuprofen.

•

Zaopatrzyć się w duże ilości chusteczek, środków dezynfekujących do rąk oraz środków
czystości.

•

Upewnić się, że każda osoba posiada ilość leków wydawanych na receptę wystarczającą na kilka
tygodni. Podczas tworzenia planu należy wziąć pod uwagę takie kwestie jak praca, szkoła i
opieka nad dziećmi. Konieczne może być wykonywanie normalnych czynności, takich jak praca
czy zajęcia szkolne, z domu.

•

Należy zaplanować, w jaki sposób w tym czasie będzie utrzymywany kontakt z rodziną i
przyjaciółmi.

•

Należy posiadać wiarygodne źródło informacji o kwarantannie. Małym dzieciom całą sytuację
należy wyjaśnić w prostych słowach.

•

Należy zastanowić się, jak będzie przebiegała ewentualna opieka nad chorym członkiem rodziny.
Czy będzie możliwe odseparowanie takiej osoby od innych domowników?

•

Jeżeli w tym stresującym czasie potrzebna będzie pomoc i wsparcie, najlepiej poprosić o nie
członków rodziny i przyjaciół.

Informacje dla konsumentów, zastosowanie i wyłączenie odpowiedzialności:
Niniejszych informacji nie należy traktować jako specjalistycznej porady medycznej ani zastępować nimi
informacji otrzymanych od pracownika służby zdrowia. Są one jedynie krótkim podsumowaniem
ogólnych informacji. Podsumowanie to NIE zawiera wszystkich informacji na temat dolegliwości, chorób,
urazów, badań, zabiegów, leczenia, terapii, instrukcji udzielanych przy wypisie ze szpitala ani wyborów
związanych ze stylem życia, które mogą dotyczyć danego pacjenta. W celu uzyskania kompletnych
informacji na temat zdrowia i możliwości leczenia należy skontaktować się z pracownikiem służby
zdrowia. Niniejsze informacje nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji dotyczących
przyjmowania lub odrzucania porad, wskazań lub zaleceń pracownika służby zdrowia. Jedynie pracownik
służby zdrowia posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie wymagane do udzielania porad
odpowiednich dla danego pacjenta. https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectivenessterms
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