Koronavir a domácí prevence
Podle Světové zdravotnické organizace - WHO je významným rizikem nákazy faktor
doby společného setrvání s infekční osobou v nevětrané místnos v malé vzdálenos .
Proto je 78-85% světových nákaz právě v domácnos u rodinných příslušníků.
Důležité je dle WHO i to, že 44% nákaz proběhne těsně před propuknu m symptomů,
kdy často o nákaze ještě nevíme, zbylých 50% šíří lidé, kteří již mají ob že a ví o infekci.

Co můžeme udělat pro sebe doma
Zrušíme návštěvy a snížíme tzv. hemžení. Čím méně lidí si k sobě zveme a
méně se vídáme, m menší je pravděpodobnost a riziko. Vyberte si, co
nejmenší okruh lidí, se kterými se vídáte bez roušky, ideálně ne větší než
5. To by nemělo snížit kvalitu života pro omezení sociálního kontaktu.
Zrušíme oslavy a setkání širších okruhů rodiny, zejména se staršími
lidmi a členy rizikových skupin s četnými chronickými onemocněními.
Domácí oslavy držíme do 10 osob nebo dle platných regulací.

Lidská důvěra a láska k bližnímu není bariéra před žádnou infekcí. Je to
velmi ob žné přijmout, ale nemůžeme automa cky věřit těm, které
máme rádi, že jsou nega vní, pokud to není laboratorně potvrzeno.
Použi roušky na návštěvě je gestem ohleduplnos k druhým.
Dávejte pozor na sdílené prostory a kliky v bytových domech a
následnou hygienu rukou. Nejezděte výtahem, které se prokazatelně
staly místy nákazy. Choďte po schodech a používejte roušky již po
opuštění bytu.
Po příchodu domů se okamžitě umyjte mýdlem po dobu 20s a
vydezinﬁkujte mobilní telefon, převlékněte se do čistého oblečení,
použité umístěte na určené místo. Pokud jste pokládali tašku na zem
ve zdravotnickém zařízení či dopravním prostředku, omyjte i tašku.
Váš domov musí být bezpečné místo, pravidelný úklid a hygiena je
dostatečným opatřením. Členové domácnos mají být nejbližším
kontaktem. A kdyby došlo na nejhorší, nezapomeňte na svůj slib - ve
zdraví i v nemoci. Nediskriminujme nemocné a postarejme se o ně.
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