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Koronavirové onemocnění 2019  

(COVID-19) je nový respirační virus šířící 

se po celém světě, který způsobuje potíže  

od běžného nachlazení až po vážnější 

onemocnění, jako je například závažný 

akutní respirační syndrom. 

Většina lidí se z nemoci zotaví, aniž by 

potřebovala jakoukoliv zvláštní léčbu. 

Přenáší se kapénkami, které člověk šíří do 

okolí při kašlání nebo kýchání, nebo 

dotykem kontaminovaného povrchu rukou 

a následným kontaktem ruky s očima, 

nosem nebo ústy. 

Je čas zaměřit se na prevenci. 

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se  

na personál dialyzačního střediska. 

Co je koronavirus? 

Koronavirus při onemocnění 

ledvin 

Buďte informovaní a jednejte s rozvahou 



Nedovolte šíření virů: 
 

• Když kašlete nebo kýcháte, zakryjte si 

nos a ústa kapesníkem  

nebo loktem (ne paží  

s AVF). 

Všímejte si příznaků  

Provádějte prevenci 

 
Horečka 

 
Kašel 

 
Dušnost 

Pokud zaznamenáte příznaky, obraťte se 

telefonicky na dialyzačního středisko  

a požádejte o pomoc jeho personal. 

Symptomy koronaviru jsou velmi podobné 

chřipce. 

Doporučujeme tato preventivní opatření 

Co dělat, když se cítíte nemocní: 

• Pokud se cítíte nemocní již doma, 

kontaktujte prosím své dialyzační 

středisko.  

V případě život ohrožujících stavů, 

kontaktuje linku 155 a postupujte  

podle jejich doporučení.  

• Nechoďte přímo do zdravotnického 

zařízení nebo na pohotovost  

s výjimkou naléhavých případů.  

• Pokud jste na dialyzačním středisku: 

Nevstupujte na dialyzační sál, dokud 

vás předtím neprohlédne  

náš personál. 

• Nevstupujte na středisko bez roušky 

či respirátoru. 

 

 

Na základě vašich symptomů, situaci 

na středisku nebo vaší anamnézy  

mohou pracovníci střediska změnit 

postupy, na které jste zvyklí. 

Dodržujte prosím jejich pokyny.  

Myjte si ruce  
mýdlem po dobu  
min. 20 vteřin:   
 
• po použití toalety, 

• po smrkání, kašli nebo kýchnutí  

• před a po jídle, 

• po použití veřejné dopravy, 

• po pohybu na veřejných místech, 

• před a po nasazení a sundání roušky. 

• Nedotýkejte se očí, nosu a úst. 

• Vyvarujte se fyzického kontaktu  

při zdravení lidí. 

• Udržujte si vzdálenost více než 1,5 metr 

od ostatních. 

• Vyhněte se uzavřeným prostorům  

a davům lidí. 

• Pokud se cítíte být nemocný, informujte 

neprodleně personál dialyzačního 

střediska a nevstupujte na středisko  

bez roušky či respirátoru. 

• Použitý kapesníček okamžitě vyhoďte. 

• Pravidelně si  

dezinfikujte ruce  

a paže. 


