
 

TUD 
Hogyan terjed a vírus? 

Az emberek a COVID-19-et elkaphatják másoktól, akik vírussal rendelkeznek, a COVID-19-es emberektől 
cseppek belélegzésével, akik köhögnek vagy tüsszentnek, vagy megérinti a szennyezett felületeket. 
  

Melyek a tünetek? 

Sok fertőzött ember enyhe betegséget szenved és felépül, de mások számára súlyosabb lehet. A tünetek a 
következők kombinációját tartalmazzák: 

• Láz 

• Köhögés 

• Nehéz légzés 

• Izom fájdalom 

• Fáradtság 
  

Hozzáférés a jó minőségű információkhoz 

Ahogy a helyzet a koronavírussal kialakul, fontos tudni, hogy milyen támogatást nyújt Önnek, mint informális 
gondozónak, és azoknak, akiket gondoz. Ha attól tart, hogy Ön vagy valaki gondozottja veszélyeztetett lehet, 
az országos segélyvonalon keresztül hozzáférhet az útmutatásokhoz. 

Ország Intézet  Weboldal 
Nemzeti 
segélyvonalak 

Ausztria 

Osztrák Szövetségi 
Minisztérium: Szociális, 
egészségügyi, gondozási és 
fogyasztóvédelmi 
szövetségi sozialministerium.at   

+43 800 555 
621 

Belgium 

Szövetségi közszolgálat: 
egészségügy, 
élelmiszerlánc-biztonság 
és környezetvédelem info-coronavirus.be +32 800 14689 

Bulgária 
Egészségügyi 
Minisztérium mh.government.bg  

+359 2 807 87 
57 

Horvátország 
Horvát Közegészségügyi 
Intézet hzjz.hr 

+385 91 468 30 
32; 
+385 99 468 30 
01 

Ciprus 
Egészségügyi 
Minisztérium moh.gov.cy +357 1420 

Cseh 
Köztársaság 

Egészségügyi 
Minisztérium mzcr.cz  

+420 724 810 
106; 
+420 725 191 
367 

Dánia Dán Egészségügyi Hatóság sst.dk +45 72 22 74 59 

Észtország Szociális Minisztérium koroonaviirus.ee  

+372 634 
6630; 1220 *, 
1247 * 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://www.info-coronavirus.be/
https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/
https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/All/0D5A0919CACA4BF8C225851B003E098C
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus


Finnország 
Finn Egészségügyi és Jóléti 
Intézet thl.fi 

+358 295 535 
535 

Franciaország 
A Francia Köztársaság 
kormánya gouvernement.fr 

+33 800 130 
000 

Németország 
Szövetségi Egészségügyi 
Minisztérium bundesgesundheitsministerium.de  

+49 30 346 465 
100 

Görögország 
Görögország Nemzeti 
Közegészségügyi Intézete eody.gov.gr/ 

+30 210 521 
2054 

Magyarország Magyar kormány koronavirus.gov.hu 

+36 6 80 277 
455; 
+36 6 80 277 
456 

Izland Egészségügyi Igazgatóság landlaeknir.is  

+354 544 4113, 
1700 

Írország 
Egészségügyi 
Szolgálatvezető hse.ie 

+353 1850 24 
1850 * 

Olaszország 
Egészségügyi 
Minisztérium salute.gov.it  +39 1500 

Lettország 

Betegségek 
Megelőzésének és 
Ellenőrzésének Központja spkc.gov.lv +371 67387661 

Liechtenstein Liechtenstein kormánya regierung.li/coronavirus +423 230 30 30 

Litvánia 
Egészségügyi 
Minisztérium sam.lrv.lt 

+370 8 618 
79984 

Luxemburg 
Egészségügyi 
Minisztérium msan.gouvernement.lu  

+352 8002 
8080 

Málta Málta kormánya deputyprimeminister.gov.mt  +356 21324086 

Hollandia 

Országos Közegészségügyi 
és Környezetvédelmi 
Intézet rivm.nl +31 800-1351 

Norvégia 
Norvég Közegészségügyi 
Intézet fhi.no +47 815 55 015 

Lengyelország Lengyel kormány 
gov.pl (PL) +48 800 190 

590 gov.pl (EN) 

Portugália 
Egészségügyi 
Minisztérium dgs.pt/corona-virus 

+351 808 24 24 
24 

Románia 
Egészségügyi 
Minisztérium ms.ro 

+40 800 800 
358 

Szlovákia 
A Szlovák Köztársaság 
Közegészségügyi Hatósága uvzsr.sk 

+421 917 222 
682 

Szlovénia Szlovén kormány gov.si 

+386 31 646 
617; 080 1404 * 

Spanyolország Spanyol kormány mscbs.gob.es 

A regionális 
számok itt 
találhatók  

Svédország 
Svéd Közegészségügyi 
Ügynökség folkhalsomyndigheten.se  +46 113 13 

Svájc 
Népegészségügyi 
Szövetségi Hivatal bag.admin.ch/novel-cov 

+41 58 463 00 
00 

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://eody.gov.gr/
https://koronavirus.gov.hu/virusrol
https://www.landlaeknir.is/koronaveira/thad-sem-thu-tharft-ad-vita/
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757
https://www.regierung.li/coronavirus
http://sam.lrv.lt/en/news/important-information-to-foreign-nationals-in-lithuania
https://msan.gouvernement.lu/en/dossiers/2020/corona-virus.html
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/Pages/Novel-coronavirus.aspx
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
https://www.gov.pl/web/zdrowie/coronavirus
https://www.dgs.pt/corona-virus
http://www.ms.ro/
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
https://www.gov.si/teme/koronavirus/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html


UK 
Egyesült Királyság 
kormánya gov.uk 

111 * (az 
Egyesült 
Királyságból 
tárcsázott) 

PROTECT 
Hogyan tudod megvédeni magad és mások? 

Először is tanácsos megvédeni magát és másokat az alábbiakban ismertetett higiéniai és fertőzésvédelmi 
irányelvek betartásával. Ha olyan személyekkel él, akiket gondoz, és úgy gondolja, hogy szoros 
kapcsolatban áll valakivel, akinek megerősített koronavírusa van, hívja tanácsát az országos 
segélyvonalhoz, és mondja meg nekik, hogy gondozója az Ön gondozott személyével / embereivel él. 
Mindemellett elengedhetetlen, hogy ne terheljék túl az ápolási szolgáltatásokat abban az időben, amikor 
a források már ilyen feszültek, kérjük, csak forduljon az egészségügyi szakemberekhez, amikor csak 
lehetséges, azaz amikor Ön vagy az Ön által gondozott személy súlyos és egyértelmű tüneteket tapasztal. 
Ha el akarja menni, olvassa el a legfrissebb tanácsokat az Ön országa dedikált webhelyén. 
Ha nem él azokkal, akiket érdekel, akkor javasoljuk, hogy tartson rendszeres kapcsolatot telefonon, e-
mailben vagy videohívásokon keresztül. A családok másképp gondolkodhatnak az együtt eltöltött időkről - 
például csoportos csevegés létrehozásával vagy online játékokkal együtt. Ha az online kommunikáció nem 
lehetséges, soha nem szabad alábecsülni egy rendszeres telefonhívás értékét, amely társadalmi kapcsolatot 
és támogatást kínál. Szükség esetén tervezzen alternatív személyes gondozást a gondozott személy 
számára, például megbízható szomszédok, barátok vagy családtagok felhívásával. 
  
Higiéniai és fertőzés-ellenőrzési irányelvek 

• Gyakran tisztítsa meg a kezét. Mosson kezet szappannal és vízzel, vagy ha nem áll rendelkezésre, 
használjon alkohol alapú kéztisztítót: 

• Étkezés előtt, a WC használata után; 

• Az orra fújása, köhögés vagy tüsszentés után; 

• Nyilvános helyeken tartózkodás után; 

• Miután megérintette a felületeket nyilvános helyeken; 

• Miután más embereket megérintett. 

• Kerülje a betegekkel való érintkezést, különös tekintettel a köhögésre. 

• Ne érintse meg az arcát, az orrát és a szemét. 

• Kerülje a találkozókat, rendezvényeket és más társadalmi összejöveteleket olyan területeken, ahol a 
közösség folyamatosan átterjed. 

• Gyakorold a társadalmi távolságot, ha a COVID-19 elterjed a közösségében: 

• Kerülje a tömeget, különösen zárt és rosszul szellőző helyiségekben. 

• Vásároljon élelmiszerüzletet csúcsidőn kívül. 

• Kerülje a tömegközlekedést csúcsidőben. 

• A beltéri beállítások helyett edzjen a szabadban. 

• Ha köhögés lép fel, miután a COVID-19 elterjedt a közösségben, használjon orvosi arcmaszkot. Ez 
megvédi a körülvevőket a fertőzéstől. 

  

A jó mentális egészség fenntartása a COVID-19 alatt 
Az idősebb felnőttek - különösen elszigetelten és a kognitív hanyatlás / demencia esetén - aggódóbbá, 
dühösebbé, stresszesebbé, izgatottabbá válhatnak és visszahúzódhatnak a kitörés / karantén alatt. 
E negatív hatások megelőzése érdekében az informális gondozóknak törekedniük kell a következőkre: 

• Biztosítson gyakorlati és érzelmi támogatást informális hálózatok (családok) és egészségügyi 
szakemberek útján. 

• Ossza meg az egyszerű tényeket arról, hogy mi folyik, és adjon egyértelmű információt arról, hogyan lehet 
csökkenteni a fertőzés kockázatát olyan szavakkal, amelyeket az idősebb emberek megérthetnek kognitív 
károsodással / anélkül. Ha szükséges, ismételje meg az információkat. Az utasításokat világos, tömör, 
tiszteletteljes és türelmes módon kell közölni. Hasznos lehet az, ha az információkat írásban vagy 
képeken is megjelenítik. Bevonja családjukat és más támogató hálózatokat az információk biztosításához 
és a megelőzési intézkedések gyakorlásához (pl. Kézmosás stb.) 

• Ha mögöttes egészségi állapota van, feltétlenül férjen hozzá minden olyan gyógyszerhez, amelyet 
jelenleg használ. Aktiválja a társadalmi kapcsolatait, hogy szükség esetén segítséget nyújtson. 

• Legyen felkészült és tudja előre, hogy hol és hogyan lehet praktikus segítséget kapni, ha szükséges, 
például egy taxi hívása, étel szállítása és orvosi ellátás kérése. Győződjön meg arról, hogy legfeljebb 2 
hete van a szokásos gyógyszereivel. 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public


• Tanuljon egyszerű, napi fizikai gyakorlatokat otthon, karanténban vagy elszigetelten történő elvégzéshez 
a mozgásképesség fenntartása és az unalom csökkentése érdekében. 

• Tartsa be a rendszeres rutinokat és az ütemterveket, vagy amennyire csak lehetséges, vagy segítsen újak 
létrehozásában egy új környezetben, ideértve a rendszeres testmozgást, takarítást, napi házimunkát, 
éneklést, festményt vagy egyéb tevékenységeket. Segítsen másoknak a társalapú támogatás, a 
szomszédok ellenőrzése és a COVID-19 elleni küzdelmet ellátó kórházakban korlátozott egészségügyi 
személyzet gyermekgondozása révén, ha erre biztonságos lehet. az előzőekkel 
összhangban. Rendszeres kapcsolatot tartson szeretteivel (pl. Telefonon vagy más hozzáféréssel). 

  

Ha elszigetelten vagy 

• Maradjon kapcsolatban és tartsa fenn a közösségi hálózatokat. Még elszigetelten is próbáljon meg minél 
többet megtartani a személyes napi rutinjaiban, vagy hozzon létre új rutinokat. Ha az egészségügyi 
hatóságok azt javasolták, hogy fizikai társadalmi kapcsolatukat a kitörés korlátozására korlátozzák, akkor 
kapcsolatban maradhat e-mailen, közösségi médián, videokonferencián és telefonon. 

• A stressz idején figyeljen saját igényeire és érzéseire. Vegyen részt egészséges tevékenységeiben, 
amelyeket élvez, és pihenjen. Rendszeresen gyakoroljon, tartson rendszeres alvási rutinokat, és 
egészséges táplálékot tápláljon. Tartsa a dolgokat perspektívaban. Valamennyi ország közegészségügyi 
ügynökségei és szakértői a járványon dolgoznak annak érdekében, hogy az érintettek számára 
biztosítsák a legjobb ellátást. 

• A járványjárványról szóló szinte állandó híreket bárki aggodalomra vagy szorongásra 
késztetheti. Keressen naprakész információfrissítéseket és gyakorlati útmutatásokat az egészségügyi 
szakemberek és a WHO weboldalán, és kerülje a pletykák hallgatását vagy követését, amelyek 
kényelmetlenül érzik magukat. 

KÉSZÍT 
Vészhelyzetekre való tervezés 

Ha valakivel törődik, az életet nem lehet egyszerűen várakoztatni, amikor a gondozott személy létfontosságú 
segítségre és támogatásra számít rád. Gondoskodóként tehát tudnia kell, hogy vészhelyzet esetén a 
pótlólagos ellátás gyorsan és hatékonyan rendeződik. Sokak számára ez magában foglalja egy családtag, 
barát vagy szomszéd kapcsolatfelvételét, aki hajlandó fedezni egy vészhelyzetet. 
Minden gondozónak azt tanácsoljuk, hogy készítsen sürgősségi tervet - az Ön és minden gondozó 
számára. A terv kidolgozása segíthet enyhíteni aggodalmait, ha a jövőben nem tud gondoskodni azokról, 
akiket gondoz. Például biztosíthatja, hogy a kulcsfontosságú információk könnyen elérhetőek legyenek a 
szakemberek számára; támaszkodni a közösségi és a családi támogatás hálózataira; és fedezze fel, hogy 
milyen technológiával lehet támogatni valakit, akit gondoz, ha nem lehet egyszerre ugyanabban a helyen. Az 
is jó ötlet, ha tudatja orvosával vagy orvosával, hogy gondozó vagy. 
Az Ön igényeinek megfelelő vészhelyzeti terv elkészítéséhez a következőket kell figyelembe vennie: 

• A gondozott személy neve és címe, valamint minden egyéb elérhetősége; 

• Ki Ön és az általa gondozott személy szeretne kapcsolatba lépni vészhelyzetben - ide tartozhatnak a 
barátok, a család vagy a szakemberek; 

• A gyógyszeres kezelés adatait, amelyet vigyáz; 

• A folyamatban lévő kezelés részletei. 
Gondoljon arra, hogy vannak-e alternatív lehetőségek a vásárláshoz az általa gondozott személy / emberek 
számára. Feliratkozhat az ismételt vényköteles kiszolgálásra, ha az ápolásra szoruló személy rendszeres 
vényköteles gyógyszereken támaszkodik. 
Írországbeli Family Carers kollégáink hasznos füzetet fejlesztettek ki annak érdekében, hogy az ápolók 
gondoljanak arra, hogy ki nyújthat támogatást, és mit kell tudnia az adott személynek abban az esetben, ha 
az alapellátó nem képes ellátást nyújtani vészhelyzet miatt ( https: // familycarers.ie/wp-
content/uploads/2020/03/EMERGENCY-CARE-PLAN_Family-Carers-Ireland-REVISED.pdf ) 
  

Hogyan segíthet a technológia? 

Ha valaki távolról életet él, fontos fontolóra venni, hogy a technológia miként segíthet a kapcsolattartásban, 
és figyelmeztethet minden problémára, hogy mindkettő nyugodj meg. 
Értékesebb lehet a Facetime vagy a Skype felfedezése, hogy szemtől szemben beszélgetjenek, bár távolról 
is. Vannak olyan alkalmazások és eszközök, amelyeket kifejezetten a gondozók igényeinek figyelembe 
vételével fejlesztettek ki, például a Jointly, egy mobil és online alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy 
könnyebbé tegye a gondozás kommunikációját és összehangolását a barátok és a család között. 
Van olyan technológia is, amely segíthet bizonyos feladatok elvégzésében, például ha gyógyszert szed, ha 
nem lehet körül. 

https://familycarers.ie/wp-content/uploads/2020/03/EMERGENCY-CARE-PLAN_Family-Carers-Ireland-REVISED.pdf
https://familycarers.ie/wp-content/uploads/2020/03/EMERGENCY-CARE-PLAN_Family-Carers-Ireland-REVISED.pdf


  
Mi a teendő, ha krónikus betegsége van? 

• Tanulja meg magát a COVID-19 rendszeren a megbízható személyektől 

• Töltse fel újra a vényköteles gyógyszereit, vagy fontolja meg postai rendelés igénybevételét 
gyógyszereihez. 

• Vannak szabadon kapható gyógyszerek és orvosi ellátás (pl. Szövetek, hőmérő) a láz kezelésére. 

• Ha lehetséges, tartsa fizikailag aktív a jó fizikai állapot biztosítása érdekében. 

• Van elegendő élelmiszer és háztartási cikk, körülbelül 2-4 hét. Készítsen fokozatosan és kerülje a 
pánikvásárlást. 

• Aktiválja a közösségi hálózatot. Vegye fel előre kapcsolatot a családdal, a barátokkal, a szomszédokkal 
vagy a közösségi egészségügyi dolgozókkal, és készítse el a közös terveket arról, hogy mit tegyen, ha a 
COVID-19 terjed a közösségében, vagy ha beteg lesz. 

• Kövesse a nemzeti hatóságok utasításait a vészhelyzetekre való felkészüléshez. 

• Folytassa az általános higiénia gyakorlását. 
  
Mit csinálsz, ha betegszel? 

Azoknál az embereknél, akiknél a COVID-19 enyhe tünetei vannak, kórházi ápolás nem szükséges. Ehelyett 
az egészségügyi szolgáltatók javasolhatják az otthon elkülönítését a vírus további terjedésének korlátozása 
érdekében. Az otthoni elszigetelés, az önszigetelés vagy az otthon elszigetelése azt jelenti, hogy otthon 
vagy egy meghatározott helyiségben marad, egyetlen, külön, megfelelő, szellőztetett helyiségben, lehetőleg 
külön WC-vel. Ez az intézkedés az emberek számára javasolt, miközben tünetek mutatnak, vagy egy 
bizonyos ideig. 
  

Az otthoni elszigeteltség alatt tartsa be a következő szabályokat: 

• Ne engedje be a látogatókat. 

• Kizárólag azok a háztartási tagok maradhatnak otthon, akik a COVID-19 gyanújának gyanúját vagy 
megerősítését gondozzák. 

• Válassza el magát a háztartás többi tagjától. 

• Használjon arcmaszkokat, ha van ilyen, amikor másokkal egy szobában van, hogy megvédje őket. 

• Maradjon jól szellőző helyiségben nyitható ablakkal. 

• Ha nem áll rendelkezésre külön WC, akkor az izolált személynek minden használat után alaposan meg 
kell tisztítania a WC-t. 

• Használjon külön törülközőt, étkészletét, ivópoharat, ágyneműt vagy bármilyen más háztartási cikket, 
amelyet a családi környezetben általában megosztanak. 

• Aktiválja a támogatási rendszert: kérjen segítséget a barátoktól, a szomszédoktól vagy a közösségi 
egészségügyi dolgozóktól az alapvető feladatok végrehajtásához, például élelmiszer- és 
gyógyszervásárláshoz. 

• Kerülje a közvetlen érintkezést, ha velük kapcsolatba lép, például úgy, hogy elrendezi az élelmiszereket 
az ajtóra. 

• Másokkal való bármilyen interakció előtt és után mosson kezet. 

• Kövesse az egészségügyi szolgáltató tanácsát, és hívja fel őket, ha állapota romlik. 
  

Gondozók és egyéb otthoni segítség 

Ha fizetett gondozókat, takarítókat vagy más segítőket érkezett a gondozott személy otthonába: 

• Gondoskodjon arról, hogy szigorú higiéniai és fertőzés-ellenőrzési intézkedéseket kövessenek. Ha 
ügynökségen keresztül alkalmazzák őket, és bármilyen kétsége van, vegye fel a kapcsolatot az 
ügynökséggel és kérdezze meg őket, hogy milyen védelmi intézkedéseket hoznak. 

• Beszéljen a gondozójával azokról a higiéniai és fertőzésvédelmi intézkedésekről, amelyekre számíthat, ha 
valaki otthonukba érkezik. Nem szabad félniük, hogy ragaszkodnak ehhez. 

• Ha lehetséges, gondoskodjon arról, hogy a szappan könnyen elérhető legyen, és a törölközőket gyakran 
cseréljék. 

• A fenti lépések végrehajtása mellett, ha ügynökséget alkalmaznak: 

• beszéljen az ügynökséggel a készenléti tervükről és arról, hogyan terveznek reagálni, ha 
személyzetük bármelyikét érintik; 

• és ha az ápolónő vagy más segítő a koronavírus tüneteit mutatja, tájékoztassa az ügynökséget. El 
kell végezniük a kockázatértékelést, és lépéseket kell tenniük a személyzet, családjuk és más 



ügyfelek védelmére a vírus ellen. Az ügynökségnek együttműködnie kell vele annak biztosítása 
érdekében, hogy az ápolott személy is biztonságban legyen. 

 
 


