
V LIBERCI příjem pacientů s podezřením na infekci CORONAVIREM-  COVID  19 probíhá  na 
infekčním oddělení KNL. Budova naproti školy Husova.   
 

INFOLINKA SZÚ: 724 810 106, 725 191 367, (NONSTOP) 

INFOLINKA KHS LK: 485 253 111 (Budete přepojeni na k tomuto účelu vyhrazenou aktuálně volnou 

linku – odborníka, lékaře). Provozní doba: Po, St: 7.30–17.00, Út, Čt: 7.00–15.00, Pá: 7.00–14.30 

 
Název nemoc: COVID 19 
Název viru: SARS – CoV- 2 
 
Inkubační doba: do 14 dní od expozice viru ,   medián  5,5 dne,    u někoho se první příznaky mohou 
projevit už za 2 dny , nejčastěji rozmezí   2-11 dní . Pokud  bydlíte s nakaženým doma, počítá se 14 
den od posledního dne nemoci příbuzného. Nechodila bych nyní , v největší síle epidemie, mezi lidi, 
ani po jakémkoliv cestování v exponovaných zemích v posledních 14 dnech.  
 
80 % případů má lehký průběh  
 
Příznaky:  Nejhorší chřipka , kterou jste kdy měli. Dokud nemáte obtíže s dýcháním,  je dobře. 
Dušnost je většinou prvním  důvodem hospitalizace v nemocnici, často stačí jen kyslík kyslíkovou 
maskou.  
 

- Horečka  , 20 % má nízkou horečku .  
- Únava  
- Suchý kašel   
- Nechutenství  
- Bolesti svalů 
- Dušnost – nejčastěji přichází po 5 dnech nemoci.  
- Vlhký  kašel 
- Méně časté : bolesti hlavy, bolesti v krku, rýmy, zvracení, průjem – byly u některých pacientů, 

ale méně 
 
Jsou popsány i asymptomatické případy ( tzn. bez vážnějších projevů)  – např. jen s mírnou teplotou.  
 
Léčba : jako chřipka, zkuste teplotu nesrážet hned v prvních dnech, záleží , jak vám  bude. Dost 
tekutin v případě horečky. Posilujte  imunitu už nyní – cokoliv co seženete v lékárně . (vit  C+ ZN + vit 
D ).  
 
Trvání nemoci=  cca doba vylučování viru :  mírné případy dva týdny, těžké až  6 týdnů .  
 
Potvrzení vyléčení : 2x po sobě negativní PCR test  ,odstup mezi vzorky 24 hodin, ale jaká bude 
dostupnost testování v našem kraji teprve uvidíme.    
 
Zásady péče o nemocného s koronavirem doma: infekční jsou všechny sekrety,  oddělení od všech 
osob, pečující přistupuje  jen s rouškou . Desinfekce povrchů. ( doma mám jen SAVO, roušky nezbyly 
ani na nás, slivovici 52 % - ověřen je ale alkohol 60 %).  Pokud seženete v lékárně LIHOVOU 
LÉKÁRENSKOU DESINFEKCI , máte vyhráno. Kupte klidně i pro nás.  
 
Lehkých případů se nebojme.  Možná se postupným a pozvolným promořením populace dá taky tato  
epidemie řešit.   
 
 



 
 
 
 

 
 


