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Podrobné informace ke koronaviru vč. aktuálního vývoje událostí najdete na této stránce 
Ministerstva zdravotnictví. 
Základní informace 

Jak se koronavirus přenáší? 
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. 
Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji 
sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu 
od nakažení se nemoc projeví neustupujícmi horečkami. Mohou být provázené 
nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle. 
Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější? 
Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby 
s oslabenou imunitou. 
Ochrání mě proti koronaviru textilní rouška? 
Při kontaktu s pacientem s příznaky akutního respiračního onemocnění je třeba dodržovat 
standardní opatření proti přenosu infekčních agens kapénkami, zejména ochranu 
dýchacích cest (ústenka, resp. rouška), respirační etiketu při kašli, kýchání a smrkání, 
používání jednorázových kapesníků, a také hygienu rukou, a to u symptomatických 
pacientů i zdravotnického personálu, který je ošetřuje. Roušky jsou prospěšné zejména k 
tomu, aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou cestou například při chřipce, 
která je v současné době na vzestupu. Běžné papírové roušky pak chrání víc okolí před 
člověkem s rouškou, který by mohl být infekční, než daného člověka s rouškou před 
nakaženými kolem něj. 
Existuje vakcína proti koronaviru? 
V současné době není k dispozici vakcína, která by chránila proti viru 2019-nCoV. 
Jaká je léčba onemocnění? 
Pro infekci 2019-nCoV není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní 
tímto virem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. K podpůrné 
léčbě se využívají běžně dostupné léky. I Světová zdravotnická organizace zdůrazňuje, že 
se dá léčit množství symptomů této nemoci. Léčba je vždy individuální a vychází z 
konkrétních potřeb pacienta. WHO uvádí na svých stránkách, že tato léčba je vysoce 
účinná.  
Jak se chránit? 
Důležité je postupovat tak, jak při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním 
chřipkovém období: 

 vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní 
 dodržovat základní hygienická pravidla 
 používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními 

potížemi trpí 
 nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí 
 jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny 

– tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a 
kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést 
dál) 



 samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí 
s pacienty nejvíce do styku 

 

 


