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Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie podał dane dotyczące ilości osób wobec których
podejmowane są działania na terenie Powiatu Cieszyńskiego w związku z pandemią koronawirusa
SARS-CoV-2. Stan na dzień 18.03.2020.

Z danych Inspektora Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Cieszynie, które przekazała nam pełniąca funkcję rzecznika
prasowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie Sylwia Pieczonka, wynika, że na dzień 18.03 w Powiecie Cieszyńskim mamy:
367 osób w nadzorze sanitarnym
358 osób w domowej kwarantannie
16 osób w kwarantannie w Wojewódzkim Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
5 osób zakażonych (w tym kolejna osoba z dzisiaj - Piąta osoba zarażona koronawirusem w powiecie)
Przypomnijmy. NADZÓR SANITARNY to sytuacja w której np. osoba pracowała w tym samym budynku w którym potwierdzono
zakażenie u innej osoby - osoba dozorowanana nie miała jednak kontaktu z zakażonym. Nadzór sanitarny trwa 14 dni. Pracownik
inspekcji sanitarnej przeprowadza wywiad epidemiologiczny i pozostaje z nadzorowaną osobą w kontakcie telefonicznym. Osoba
nadzorowana powinna przejść w tryb pracy zdalnej, zawiesić życie towarzyskie, ograniczyć do minimum wyjścia z domu, dwa razy
dziennie mierzyć temperaturę ciała oraz kontrolować stan zdrowia.
KWARANTANNA DOMOWA to sytuacja w której osoba zdrowa miała bliski kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o
zakażenie koronawirusem. Od 15 marca każda osoba wracająca do kraju poddawana jest kwarantannie. Osoba w kwarantannie
może być bezobjawowym nosicielem koronawirusa i w tym czasie zakażać inne osoby - to dlatego tak ważna jest izolacja i
obserwowanie stanu zdrowia. Będąc poddanym kwarantannie domowej nie wolno:
wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza
przyjmować gości
Uwaga - jeśli podczas przebywania w kwarantannie domowej wystąpią objawy takie jak gorączka, kaszel, problemy z
oddychaniem, należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się
bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.
Osoby powracające z zagranicy, nie mające możliwości lub warunków do przeprowadzanie kwarantanny domowej - kierowane są
do wskazanego przez służby ośrodka.
Podstawa prawna - Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019 poz. 1239)

Sylwia Pieczonka ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie wskazuje na istotny problem - "Personel medyczny zauważył, że część z
nas boi się przyznać do tego, że mogła mieć styczność z wirusem z WUHAN. Ten istotny fakt niektórzy z nas całkiem świadomie
zatajają przed ratownikami. Nie jest to odpowiedzialne zachowanie! Proszę Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego - jeżeli tylko
podejrzewacie u siebie prawdopodobne zakażenie SARS-COV2, nie bójcie się o tym powiedzieć badającemy Was personelowi
medycznemu. Bądźmy z nimi szczerzy!"
"Nie zapominajmy o tym, że lekarz, pielęgniarka czy ratownik medyczny, który będzie musiał przejść przymusową
izolację domową nie pomoże nikomu w trakcie odbywania dwutygodniowej kwarantanny" - apeluje Sylwia Pieczonka.
Stan na dzisiaj w województwie podsumowuje Śląski Urząd Wojewódzki:
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w woj. #ŚLĄSKIE
18 marca 2020 r g. 19:00 #KORONOWIRUS #COVID19
☣ ?➡ MAPA ZARAŻEŃ PL:https://t.co/GD4Tph0Thf pic.twitter.com/HeQHjixp8K
— Śląski Urząd Wojew. (@SlaskiUW) March 18, 2020
Jeśli chodzi o sytuację w kraju, szczegóły podaje Ministerstwo Zdrowia:
?Dzienny raport o #koronawirus. pic.twitter.com/krgYIhDfjQ
— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 18, 2020
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