


                                                
  
      У клиничком смислу, инфекција Корона вирусом доводи до болести, која је од
стране званичника Светеске здравствене организације названа COVID-19. Вирус
се може пренети са особе на особу уколико постоји блиски контакт са зараженом особом
(до 3 метра удаљености), односно путем капљица респираторног тракта које настају када
заражена особа кија и кашље.
       Вирус изазива болест сличну прехлади и сезонском грипу, па иако тренутно нема
одговарајуће вакцине, болест је у већини случајева излечива, а смртност ниска.
Иницијални симптоми су главобоља и температура праћене сувим кашљем.
Како би се умањио ризик инфекције и ширења заразе, потребно је примењивати уобичајне
мере, које важе и у случају сезонског грипа:
- избегавати блиске контакте, посебно са особама које имају симптоме прехладе и грипа,
односно уколико је могуће бити на минималној физичкој дистанци од друге особе(око 3метра);
- често прање руку топлом водом и сапуном минимум 20 секунди, посебно након ризичног 
контакта. У недостатку воде и сапуна користити дезинфекциона средства са садржајем минимум
60% алкохола;
- повремено умивање чистим рукама и испирањем уста топлом водом, чајем или средствима
за оралну хигијену;
- чишћење и дезинфекција радних површина, столова,брава, предмета који се често користе, тастатура,
телефона итд.;
- често проветравање просторија у којима се борави;
- уносити довољно течности и витамина, редовни оброци и спавање (одржавање имунитета);
- уколико сте особа старија од 70 година или хронични болесник молимо Вас да у току Ванредног
стања не излазите из својих домова, а уколико у свом домаћинству или непосредном окружењу
немате особу која би Вам пружила неопходну помоћ у смислу набавке лекова и основних животних
намирница, обратите се Штабу за ванредне ситуације општине Рача на број 062/800-37-49.

      Појава симптома налик прехлади и грипу не значи да је особа инфицирана Корона вирусом.
      С обзиром да су први случајеви вируса регистровани у Републици Србији, неопходно је
друштвено одговорно понашање сваког појединца, односно поштовање општих мера превенције
уз обавезне консултације са лекаром уколико се појаве први симптоми прехладе или грипа.
Појавом првих симптома потребно је:
- уколико приметите било који симптом болести потребно је да се јавите на преглед у амбуланту
 у Малим Крчмарима (сваког дана од 07 до 18 сати, бр.телефона 034/571 495) или контактирати 
Дом здравља у Рачи на број телефона 034/751-076;
- колико је могуће ограничити контакт са здравим особама (самоизолација, док се не утврди узрок), 
не шетати међу здравима и без заштитне маске (ако је немате, импровизујте је употребом било које 
тканине), спречити ширење капљица респираторног тракта приликом кијања и кашпљања 
(користити марамицу за једнократну употребу, односно кијање у надлактицу);
- не долазити на посао уколико се код вас јаве типични симптоми као што су грозница, кашаљ
или потешкоће са дисањем:
- поштовати мере самоизолације уколико сте се вратили са путовања из земаља које
су жариште вируса или уколико сте били у блиском контакту са особама за које се сумња да су
заражене корона вирусом.
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