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Ze względu na wczorajsze zamknięcie powiatowej stacji sanepidu dziś podajemy tylko raporty
wojewódzkie i krajowe. Stan na dzień 25.03.2020.

Ze względu na wczorajsze czasowe zamknięcie Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Cieszynie nie został dziś podany
raport dla powiatu cieszyńskiego. Przypomnijmy zatem podstawowe pojęcia.
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)
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Stan na dzisiaj w województwie podsumowuje Śląski Urząd Wojewódzki
#StanEpidemii #koronawirus #codiv19
Aktualizacja 25 marca 2020 g. 19:00#ŚLĄSKIE
--⤵ ⤵ pic.twitter.com/dQoeROpAMM
— Śląski Urząd Wojew. (@SlaskiUW) March 25, 2020

Jeśli chodzi o sytuację w kraju, szczegóły podaje Ministerstwo Zdrowia
?Dzienny raport o #koronawirus. pic.twitter.com/pxbLoOFnOW
— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 25, 2020
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