
A legfontosabb megelőző lépések a koronavírussal kapcsolatosan: 
 

 

1. Ne köhögjünk, tüsszentsünk mások felé, tegyük ezt zsebkendőbe (ha épp nincs kéznél, 
akkor is inkább a könyökhajlatba és ne a tenyérbe), kerüljük a mások „arcába 
belebeszélést”, tartsunk legalább egy méternyi távolságot beszélgetőpartnerünktől, kerüljük 
a zárt helyeket, tömegrendezvényeket! 
 
2. Gyakran mossunk kezet, tartsunk magunknál kézfertőtlenítőt, fölöslegesen ne nyúljunk 
az arcunkhoz (és ne rágcsáljunk körmöt, tollat, ceruzát, szemüvegszárat stb.)! 
 
3. Ügyintézéskor éljünk az előjegyzés lehetőségével, hogy elkerüljük a tömegben történő 
hosszas várakozást, de még jobb az elektronikus és telefonos ügyintézés otthonról. 
 
4. Járvány idején kerüljük az egyébként szokásos üdvözlési formákat (kézfogás, puszi, 
ölelés)! 
 
5. Kerüljük a fertőző betegekkel való közvetlen kontaktust! 
 
6. Pékárut és egyéb csomagolatlan élelmiszert olyan helyen vegyünk, ahol pult mögül 
adják, nem fogdossa meg a többi vásárló és ezt mi se tegyük! 
 
7. Rendszeresen tisztítsuk meg a gyakran használt tárgyakat, a sok ember által 
megérintett felületeket (pl. asztal, számítógép billentyűzete stb.)! 
 
8. Szellőztessünk gyakran, párásítsuk a levegőt, a fűtés miatt kiszáradt nyálkahártyákon a 
kórokozók könnyebben megtelepednek! 
 
9. Öltözködjünk az időjárásnak megfelelően! A kihűlő nyálkahártyák védekezőképessége 
csökkent, a vírusok könnyebben megtelepednek rajtuk. Tulajdonképpen ez történik, amikor 
„megfázunk”. 
 
10. Általános járványügyi szabály, hogy betegen ne látogassuk rokonainkat, és 
munkahelyünkre se vigyük be a kórokozókat! 
 
11. Fontos! Ha bármilyen tünetet tapasztalunk magunkon, ami a fertőzéssel összefügghet 
(légzőszervi tünetek, nehéz légzés, magas láz, tüdőgyulladáshoz hasonló fájdalmak, 
gyomorbántalmak), akkor otthon kell maradni. Nem szabad bemenni koronavírus-fertőzés 
gyanújával a háziorvosi rendelőbe, vagy kórházba, hanem telefonon kell értesíteni a 
háziorvost, súlyos esetekben a mentőket. Feltétlenül el kell nekik mondani, hogy 
koronavírusra gyanakszunk, és meg kell indokolni, hogy miért (például azért, mert fertőzött 
területen jártunk, vagy ott járt személlyel kerültünk személyes kontaktusba, vagy 
koronavírussal fertőzött személlyel találkoztunk). A családtagok tartsák távol magukat a 
betegtől. Főként az időskorúak vannak veszélyben, náluk sokszorosan súlyosabb 
megbetegedést okoz általában a fertőzés. 
A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámokat (+36-80-277-455; 
+36-80-277-456) hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors 
és szakszerű megválaszolása érdekében. Ezek a hét minden napján 24 órában elérhetők, 
mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázhatók. A vonalakon szakemberek adnak információt 
a koronavírusról. A koronavírusról folyamatosan frissülő információk elérhetők 
a www.koronavirus.gov.hu oldalon. 
 

http://www.koronavirus.gov.hu/?fbclid=IwAR1wQYKQaPm9XhXCLAJ7kcwklRCTqWSdk7d949n_bhPbJ284q42g5bU76m0

