КОВИД - 19
ИНФОРМАЦИЈЕ

Шта је коронавирус ?
Нови корона вирус који се појавио 2019.
године назван је САРС-CoV-2. Откривен
је у Кини крајем 2019. Ради се о новом
соју коронавируса који пре није био
откривен код људи. Болест изазвана
овим вирусом назива се COVID-19.

Како се преноси ?
Како се шири ?
Вирус се углавном преноси капљичним путем
при кијању и кашљању.
Прелиминарна истраживања указују да је
просечан период инкубације 5-6 дана, са
максималним периодом до 14 дана. Иако су
људи најзаразнији када имају симптоме (налик
на симптоме сезонског грипа - повишена
температура, кијање, кашљање) постоје назнаке
да неки људи могу пренети вирус иако немају
симптоме или пре него што се симптоми појаве
што није неуобичајено и код других вирусних
инфекција.

Вирус може узроковати благе
симптоме сличне групу попут:

Повишена телесна
температура
Кашаљ
Отежано дисање
Болови у мишићима и умор
Губитак чула мириса и укуса су
специфични симптоми
У тежим случајевима јавља се тешка упала
плућа, синдром акутног отежаног дисања, сепса
и септички шок који могу узроковати смрт
пацијента. Особе које болују од хроничних
болести подложније су тежим облицима
болести.

КАКО СПРЕЧИТИ ШИРЕЊЕ ?
1

ПЕРИТЕ РУКЕ
Често перите руке топлом водом
и сапуном у трајању од најмање
30 секунди, или користите гел за
дезинфекцију руку на бази 70%
алкохола.

2

ОДРЖАВАЈТЕ ДИСТАНЦУ
Будите удаљени два метра од
осталих где је то могуће;
немојте се руковати и грлити

3

ИЗБЕГАВАЈТЕ
ДОДИРИВАЊЕ ЛИЦА
Избегавајте да додирујете лице
(очи, уста, нос) прљавим рукама

4

КАДА КАШЉЕТЕ И КИЈАТЕ
кијајте и кашљите у папирну
марамицу или прегиб лакта
(не у руке)

5

6

НОСИТЕ МАСКУ
Користите заштитне маске које
прекривају нос и уста када
боравите у затвореном
простору и другим местима где
борави већи број људи

АКО ИМАТЕ СИМПТОМЕ
као што су температура, кијање,
кашљање и отежано дисање, не
паничите, останите код куће и
позовите лекара.

ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ SARS- CoV2
ВИРУСА ИЗАЗИВАЧА КОВИД-19
Вакцинација представља уношење у организам
човека или животиње мртвих или живих ослабљених
узрочника болести или њихових продуката - токсина
којим подстичемо организам на стварање имуних
супстанци.

Вакцине се деле на оне које садрже цео вирус или
бактерију и које садрже само њихове делове за које се
сматра да садрже антигени потенцијал који ће код
особе која се имунизује изазвати имунолошки одговор.
Вакцине које садрже цео вирус или бактерију могу
садржати живе или мртве, али атенуисане (ослабљена
вирулентност и инфективна инвазивност), изазиваче
болести.
"Мртве" вакцине су са најслабији
имуним одговором, али су најбезбедније
ако имамо у виду рекације након
примене вакцине.

"Живе" атенуисане вакцине су до скора биле
златни стандард и њихова појава је унела револуцију у
медицину, јер су постизале далеко бољи имуни
одговор у односу на своје претходнице "мртве"
вакцине обзиром на далеко бољу ефикасност (преко
90%), а ово је посебно дошло до изражаја када је
уведена прва атенуисана вакцина против
полиомијелитиса.
Вакцине које садрже само део вируса за који се
сматра да је носилац антигена су вакцине новијег
датума.

ВАКЦИНЕ КОЈЕ СУ ТРЕНУТНО
ДОСТУПНЕ У НАШОЈ ЗЕМЉИ :
1. BioNTech/Pfizer BNT162b2 вакцина (2c тип вакцине)
коју производе немачка компанија Biontek i америчка
Fajzer. Одобрена је у 50 земаља. Спроведено је 8
клиничких студија са овом вакцином у 8 земаља.
2. Gamaleya Sputnik V
вакцина (2b тип вакцине)
развијена је у Русији и одобрена у 8 земаља. Спроведено
је 12 клиничких студија са овом вакцином у 8 земаља.
3. Sinopharm BBIBP-CorV вакцина (1a тип вакцине)
развијена је у Кини и одобрена у 6 земаља. Спроведено је
5 клиничких студија са овом вакцином у 5 земаља.

Пријављивање за вакцину могуће је
телефоном преко позивног центра на број
0800 222 334. Радно време позивног центра
је од 8 до 20 сати сваког дана.
Такође, на сајту е-управе може се попунити
једноставан упитник у коме уз личне
податке, можете написати и коју вакцину из
понуде желите да примите.

Информације које смо користили преузете су са службене странице
Министарства Здравља Републике Србије https://covid19.rs/ и
https://covid19.rs/питања-и-одговори-о-болести-узрокован/?
fbclid=IwAR3LohYmmjzCpQyAAO8gVty-EhBi6iODrI1r8H0LUILIZ1tUK_mY2w7DcI

На изради брошуре учествовали су Невена Максимовић,
Немања Лукић и стручни тим наше школе.

