
ОБАВЕШТЕЊЕ  СТАНОВНИШТВУ  О  СИМПТОМИМА  И  ПРЕВЕНТИВНИМ  МЕРАМА  

ИНФЕКЦИЈЕ  НОВИМ  КОРОНА  ВИРУСОМ 

 

   Нови корона вирус SARS-CoV-2 је откривен, као изазивач инфекције код људи, у Кини 

децембра 2019. Време од уношења вируса у организам до појаве симптома болести 

износи 2 до 14 дана.  

   Лакши облици инфекције личе на прехладу – повишена телесна температура (која 

обично постепено расте, из дана у дан), бол у грлу, кијавица, слабост, болови у 

мишићима. Након недељу дана, ако се развија тежи облик болести, може доћи до 

отежаног дисања и губитка даха (знаци да се развија упала плућа), када је потребно 

болничко лечење. Најтежи облици болести, који у већини погађају старије и оболеле од 

хроничних болести (срчаних, плућних, малигних, са смањењем имунитета), доводе до 

шока, акутног респираторног синдрома и могућег смртног исхода. Према тренутно 

расположивим подацима, стопа смртности износи око 3%, али зависи од узраста и 

пратећих болести. 

   Мере опреза које треба применити како би се смањила могућност оболевања: 

 Избегавајте контакте са особама које имају знаке инфекције органа за дисање 

(кашаљ, кијање, цурење носа, повишена температура) 

 Избегавајте масовна окупљања и боравак у простору где се налази велики број 

особа 

 Саветује се одлагање путовања у подручја у којима је регистрован повећан број 

оболелих  

 Појачајте хигијену руку – прање руку водом и сапуном најмање 20 секунди, или, 

ако то није могуће, коришћење алкохолних гелова за дезинфекцију руку, нарочито 

након контакта са особама са знацима инфекције органа за дисање или боравка у 

потенцијално угроженом подручју 

 Избегавање контаката са животињама, нарочито угинулим 

 Ако имате симптоме инфекције органа за дисање и оправдану сумњу да је у 

питању инфекција новим корона вирусом, прво позовите неки од наведених 

бројева телефона: 064/8028894, 064/8028895 или 064/8945235. Ту ћете добити 

савет шта треба даље да учините. НЕ ИДИТЕ одмах у Дом здравља, јер ћете на тај 

начин угрозити друге пацијенте, међу којима је највећи број управо оних који 

припадају посебно угроженим групама. Такође, обавестите свог послодавца, како 

би се спречило ширење инфекције у Вашем колективу. Уколико постоји оправдана 

сумња да сте оболели од инфекције новим корона вирусом, на адекватан начин 

ћете бити прегледани и спроведени до установе где ће бити урађено тестирање 

или до установе где ће се Ваше лечење наставити, ако то буде потребно. 
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