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Általános tudnivalók  

a COVID -19 vírus

kapcsán 

forrás: koronavirus.gov.hu



Milyen tünete nincs a COVID-19 fertőzöttségnek? 

Láz

Fáradtság

Száraz köhögés / torokfájás

Megnövekedett étvágy



Milyen tünete nincs a COVID-19 fertőzöttségnek?
(megoldás) 

Láz

Fáradtság

Száraz köhögés / torokfájás

Megnövekedett étvágy



Milyen egyéb tünetei vannak a COVID-19 fertőzöttségnek? 

Izomfájdalom

Orrdugulás vagy orrfolyás

Hasmenés

Légszomj



Milyen egyéb tünetei vannak a COVID-19 fertőzöttségnek?
(megoldás) 

Izomfájdalom

Orrdugulás vagy orrfolyás

Hasmenés

Légszomj



Mi nem jellemző a COVID – 19 tüneteire?

A tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek

Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen 
tünet

Lappangási ideje a betegségnek 2 – 14 nap között van

Fertőzöttség esetén a tünetek már aznap jelentkeznek



Mi nem jellemző a COVID – 19 tüneteire?
(megoldás) 

A tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek

Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen 
tünet

Lappangási ideje a betegségnek 2 – 14 nap között van

Fertőzöttség esetén a tünetek már aznap jelentkeznek



Milyen óvintézkedéseket tehetünk a betegség megelőzése 
érdekében?

KÉZMOSÁS. Rendszeresen és alaposan mosson kezet vízzel és szappannal, vagy 
tisztítsa meg alkoholos kézfertőtlenítővel

ZSEBKENDŐ. Köhögéskor, tüsszentéskor takarja el száját és orrát a behajlított 
könyökével vagy egy zsebkendővel, majd azonnal dobja ki a zsebkendőt

HIGIÉNIA. Szemhez, szájhoz, archoz csak kézmosás után nyúljon! Kerülje a nagy 
tömeget, zárt légterű helyiségeket! 

MASZK. A jogszabályi előírásoknak megfelelően  - ez hazánkban jelenleg egyes 
térségekben eltérő – viseljen maszkot, kendőt vagy sálat, ezzel védi a környezetében 
tartózkodókat.



Milyen óvintézkedéseket tehetünk a betegség megelőzése 
érdekében?

(megoldás) 

KÉZMOSÁS. Rendszeresen és alaposan mosson kezet vízzel és szappannal, vagy tisztítsa meg 
alkoholos kézfertőtlenítővel

ZSEBKENDŐ. Köhögéskor, tüsszentéskor takarja el száját és orrát a behajlított könyökével vagy 
egy zsebkendővel, majd azonnal dobja ki a zsebkendőt

HIGIÉNIA. Szemhez, szájhoz, archoz csak kézmosás után nyúljon! Kerülje a nagy tömeget, zárt 
légterű helyiségeket! 

MASZK. A jogszabályi előírásoknak megfelelően  - ez hazánkban jelenleg egyes térségekben eltérő –
viseljen maszkot, kendőt vagy sálat, ezzel védi a környezetében tartózkodókat.



Kikre veszélyes fokozottabban a  COVID – 19 vírus?

A súlyos betegség kockázata magas 50 és 60 év között, illetve az idősebb személyeknél.

A betegség elsősorban a 25-35 éves korosztályra veszélyes mivel ők vannak általában kitéve a 
munkavállalásból adódó magas, folyamatos stressznek amely faktor aktiválja a vírust. 

Immunszupprimált betegeknél (pl.: immundeficiencia miatt, immunrendszert elnyomó gyógyszeres 
kezelések,  mint pl. szteroid, kemoterápia) szintén magasabb a kockázat..

A különböző alapbetegségek, mint például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi 
megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj és-vesebetegségek, kórtól függetlenül, 
súlyosbíthatják a kórlefolyást. 



Kikre veszélyes fokozottabban a  COVID – 19 vírus?
(megoldás)

A súlyos betegség kockázata magas 50 és 60 év között, illetve az idősebb személyeknél.

A betegség elsősorban a 25-35 éves korosztályra veszélyes mivel ők vannak általában kitéve a 
munkavállalásból adódó magas, folyamatos stressznek amely faktor aktiválja a vírust. 

Immunszupprimált betegeknél (pl.: immundeficiencia miatt, immunrendszert elnyomó 
gyógyszeres kezelések,  mint pl. szteroid, kemoterápia) szintén magasabb a kockázat..

A különböző alapbetegségek, mint például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi 
megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj és-vesebetegségek, kórtól függetlenül, 
súlyosbíthatják a kórlefolyást. 



Vigyázzon mindenki magára és  
vigyázzunk egymásra!

Miháldy Kinga


