
Koronawirus 2019-nCoV 
wywołujący chorobę COVID-19



Co to jest wirus?
 Wirusy – niewielkie 

cząstki zakaźne 

infekujące wszystkie 

formy życia, 

niezdolne do 

namnażania się poza 

komórką gospodarza.

 Wirusy nie mają 

struktury komórkowej 

tym samym nie 

zaliczają się do 

organizmów.



Najprostsze wirusy są zbudowane z:

kwasu nukleinowego

kapsydu, czyli płaszcza białkowego

Zawierają jeden z dwóch kwasów 
nukleinowych RNA (wirusy RNA)

albo DNA (wirusy DNA), w którym zawarta 
jest informacja potrzebna do wytworzenia 
cząstek potomnych



Wirusy nie są

organizmami
 Wirusy są wewnątrzkomórkowymi 

pasożytami bezwzględnymi – są 

całkowicie zależne od żywych 

komórek pełniących rolę ich 

gospodarza.

 Nie mają własnych układów 

metabolicznych (miejsc 

wytwarzania energii czy 

biosyntezy). Do namnażania 

wykorzystują maszynerię komórki 

żywiciela.

 Dziedziną nauki zajmującą się 

wirusami jest wirusologia.



Budowa koronawirusa 2019-nCoV



Statystyki







Koronawirus - jak można się zarazić?

Wirus rozprzestrzenia się drogą

kropelkową. Zakażona osoba

poprzez kaszel lub kichanie

rozpryskuje w powietrzu

cząsteczki wirusa, które mogą

dostać się do organizmu innego

człowieka bezpośrednio lub

przez różne przedmioty





Inne objawy zarażenia koronawirusem

katar

osłabienie

organizmu

problemy ze

wzrokiem

problemy

trawienne



PROFILAKTYKA, CZYLI SPOSOBY
ZAPOBIEGANIA ZARAŻENIU 

SIĘ KORONAWIRUSEM



Myj ręce
i

powierzchnie
z których
korzystasz

i najczęściej
używane

przedmioty!

Dbaj o higienę

osobistą 

i otoczenia!





Nie dotykaj 

oczu, ust, nosa !

 Twoje dłonie mają

kontakt z różnymi

powierzchniami, na

których może

znajdować się wirus.

 Jeśli dotykasz

później oczu, nosa

lub ust, możesz

przenieść na siebie

zakażenie.



Kichając w dłoń, 

przenosisz

mikroby na inne

przedmioty!

Kichaj w rękaw

lub zgięcie ręki, 

zapobiegniesz

rozprzestrzenianiu

się wirusów i bakterii



Miej przy sobie
zawsze chusteczki
higieniczne!

Pamiętaj,
że są
jednorazowe !

Po użyciu nie
zostawiaj ich na
ławce!



Upewnij się, że wszyscy
domownicy korzystają ze 

swoich ręczników!



Nie dziel się jedzeniem

"na gryza"!

Przez ślinę przenoszą się mikroby !



Unikaj kontaktu z chorymi !

Pozostań w 

domu, jeżeli

jesteś chory.

Możesz

kontaktować się

z przyjaciółmi

przez Internet.

Zachowaj 1m od 

osoby chorej.



Dbaj o odporność organizmu

i prowadź zdrowy styl życia!

Hartuj swoje
ciało.

Uprawiaj sport.
Zdrowo się
odżywiaj.

Spędzaj czas na
świeżym

powietrzu.

Zdobywaj
wiedzę o 

zagrożeniach i
profilaktyce.

Zadbaj o zdrowy
sen.

Relaksuj się. Unikaj stresów.
Unikaj używek: 
papierosów, 
alkoholu itp.



Hartuj swoje ciało !

Zamiast 

samochodem, 

przyjeżdżaj 

do szkoły 

rowerem lub 

przychodź 

pieszo !



Uprawiaj sport !



Zdrowo

odżywiaj się !

Staraj się jeść

regularnie , 

pełnowartościowe

posiłki.



Staraj się

spędzać jak

najwięcej

wolnego czasu

na świeżym

powietrzu



Zadbaj o zdrowy sen (9-10 h na dobę) !



Znajdź czas

na relaks !



Unikaj stresu,
stres osłabia naszą odporność !



Zdobywaj wiedzę

o zagrożeniach i profilaktyce

chorób zakaźnych !



Unikaj
szkodliwych
dla zdrowia

używek!



Fakty i mity o koronawirusie



Jedzenie czosnku

może wspomagać

naszą odporność.

 FAKT



Stosowanie płynu

do płukania

jamy ustnej

chroni nas przed

koronawirusem.

 MIT



Dzieci są odporne na koronawirusa.

 MIT



FAKT

Nazwa

coronavirus 

wzięła się od jego

otoczki białkowej

z wypustkami.



Koronawirus może

być przenoszony

przez paczki z 

Chin.

 MIT



Predyspozycje do ciężkiej choroby są

większe osób starszych lub mających

inne schorzenia.

FAKT



Koronawirus może

być groźny dla

niektórych zwierząt
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