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BIOLÓGIAI ANYAG
Coronavirus SARS-CoV-2 – 3-as kockázati csoport
EMBEREKET FENYEGETŐ VESZÉLYEK
A Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) betegség terjedését emberről emberre a SARS-CoV-2
koronavírussal való megfertőződés okozza.
Az átvitel útja:
A vírus levegőn keresztül kis cseppekkel (cseppfertőzés) vagy szennyezett kézzel való átvitellel a
nyálkahártyákra (száj, orr, szem) kerül (fertőzés érintéssel).
Lappangási idő:
A fertőzést követően a betegség tüneteinek jelentkezéséig néhány naptól két hét időtartamig terjedő idő
telhet el.
Egészségügyi hatások:
A fertőzések lefolyása a legtöbbször enyhe, tünetek nélküli. Akut betegségtünetek,
pl. lázzal, köhögéssel, nehéz légzéssel és légzési panaszokkal járó légúti megbetegedések is
felléphetnek. Súlyosabb esetekben a fertőzés tüdőgyulladást, súlyos akut respirációs szindrómát
(SARS), veseelégtelenséget vagy akár halált is okozhat. Ez különösen alapbetegségekkel rendelkező
személyeket és azokat érintheti, akiknek le van gyengülve az immunrendszere.

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
A fertőzésveszély csökkentésére az influenza megelőzésére is ajánlott alapvető higiéniai
intézkedéseket kell betartani:
• A kézfogás és a testi érintkezés kerülése
• Rendszeres, gyakori és alapos kézmosás (legalább 20 másodperc szappannal, a csuklóig)
• Kézfertőtlenítő szerek használata, ha nincs lehetőség kézmosásra. Megfelelő szereket pl. a Robert
Koch-Institut (RKI) által összeállított listában szereplő, bevizsgált és elismert fertőtlenítőszerek
tartalmaznak (www.rki.de).
• A kezek távol tartása az arctól
• Köhögés és tüsszentés zsebkendőbe vagy karhajlatba
• Legalább 1,5 méter távolság tartása másoktól
• Zárt helyiségek rendszeres szellőztetése
A légutakat érintő alapbetegségekkel és a legyengült immunrendszerrel rendelkező személyek
számára különösen fontos, hogy következetesen betartsák ezeket az óvintézkedéseket.

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK VESZÉLY ESETÉRE - ELSŐSEGÉLY
A betegség tünetei esetén azonnal tájékoztatni kell a munkahelyi vezetőt, valamint telefonon orvoshoz
kell fordulni és további intézkedéseket egyeztetni.

SZAKSZERŰ HULLADÉK-ÁRTALMATLANÍTÁS
A háztartási hulladékot a normál nem szelektív hulladékkal együtt kell ártalmatlanítani.

