POLONAIS /POLISH

KORONAWIRUS (COVID-19)
JAK TROSZCZYĆ SIĘ O OSOBĘ Z
KORONAWIRUSEM, PRZEBYWAJĄC
W DOMU: PORADY DLA OPIEKUNÓW
Jeżeli opiekujesz się osobą, u której zdiagnozowano COVID-19, stosuj się do poniższych
zasad, by chronić siebie i innych, przebywających w domu, a także swoją społeczność.

Ogranicz kontakt

Zadbaj, by w Twoim otoczeniu było czysto



Tylko jedna zdrowa osoba powinna zapewniać opiekę.





Nie dziel z chorą osobą osobistych przedmiotów, takich jak
szczoteczka do zębów, ręczniki, pościel, sztućce czy
urządzenia elektroniczne.

Umieszczaj zużyte maseczki, rękawiczki i inne zakażone
przedmioty w powlekanym pojemniku, zabezpiecz śmieci i
wyrzuć je razem z innymi śmieciami.



Chowaj zabrudzone pranie do plastikowego pojemnika i nie
wstrząsaj nim. Pierz je w zwykłym detergencie i w ciepłej
wodzie (60-90°C) i dobrze je wysusz. Ubrania i pościel osoby
chorej można prać z innym praniem.



Co najmniej raz dziennie korzystaj ze środka do dezynfekcji
lub rozcieńczonego wybielacza (w stosunku 1:9 z wodą), by
sprzątać i dezynfekować często dotykane powierzchnie (np.
ubikacje, pojemniki na pranie, stoliki nocne, klamki, telefony
i piloty do telewizora). Wycieraj ekrany dotykowe
chusteczkami z 70% zawartością alkoholu.



Jeżeli to możliwe, używaj innej łazienki niż osoba chora.
Jeżeli to nie jest możliwe, chora osoba powinna zamykać
klapę toalety przed spuszczeniem wody.

Chroń się


Jeżeli to możliwe, osoby z grupy o wysokim ryzyku powikłań
wynikających z COVID-19 nie powinny opiekować się chorą
osobą. Takimi osobami są osoby starsze, cierpiące na
przewlekłe choroby (np. chorobą serca, cukrzyca) lub osoby z
osłabionym systemem odpornościowym.

Obserwuj się pod kątem symptomów



Jeżeli musisz podejść na 2 metry od chorej osoby, załóż
maskę, jednorazowe rękawiczki i ochronę oczu.



Jeżeli zawsze stosowałeś się do zalecanych środków
ostrożności, obserwuj się pod kątem symptomów przez 14
dni od ostatniego kontaktu z chorą osobą.



Jeżeli miałeś bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi
chorej osoby (np. gdy ktoś na ciebie kichnął lub kaszlał, gdy
nie miałeś na sobie maski), skontaktuj się z lokalnym Public
Health Authority for further instructions.



If you develop symptoms, isolate yourself as quickly as
possible and contact your local Ośrodkiem Służby Zdrowia,
by otrzymać wskazówki.



Wkładaj jednorazowe rękawiczki, gdy musisz dotknąć chorego,
jego otoczenia lub zabrudzonych przedmiotów lub powierzchni.



Nie wykorzystuj maseczek czy rękawiczek ponownie.



Często myj dłonie przez co najmniej 20 sekund, zwłaszcza po
kontakcie z osobą chorą i po zdjęciu rękawiczek, maski i
ochrony oczu.



Ręce wycieraj w jednorazowe papierowe ręczniki. Jeżeli to
niemożliwe, korzystaj ze zwykłego ręcznika i wymień go, gdy
stanie się mokry.



Możesz także przecierać zabrudzenia chusteczką nawilżaną,
a następnie korzystając ze środka do dezynfekcji rąk na
bazie alkoholu.



Nie dotykaj oczu, nosa lub ust, zwłaszcza
brudnymi dłońmi.

Zaopatrz się w następujące zapasy


Maski chirurgiczne (można z nich korzystać
tylko raz)



Ochrona oczu



Jednorazowe rękawiczki (można z nich
korzystać tylko raz)



Papierowe ręczniki



Chusteczki



Plastikowy kosz na odpady



Termometr



Leki przeciwgorączkowe bez recepty (np.
ibuprofen lub paracetamol)



Bieżąca woda



Mydło do rąk



Środek do dezynfekcji na bazie alkoholu
zawierający co najmniej 60% alkoholu



Płyn do naczyń



Zwykły proszek do prania



Zwykłe środki czystości



Wybielacz (5% podchloryn sodu) i osobny
pojemnik na potrzeby rozcieńczania (w stosunku
1:9 z wodą)



Chusteczki z alkoholem

WSZYSCY MOŻEMY
SIĘ PRZYCZYNIĆ,
BY POWSTRZYMAĆ
ROZPRZESTRZENIANIE
SIĘ COVID-19. ABY
UZYSKAĆ DODATKOWE
INFORMACJE, WEJDŹ
NA STRONĘ
Canada.ca/le-coronavirus
lub skontaktuj się
1-833-784-4397

