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JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED  

KORONANAWIRUSAMI ? 
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Chroń organizm się przed wirusami, dbaj o higienę, odżywiaj się zdrowo ! 

Poniżej znajdziesz informację jak zapobiegać zarażeniu wirusami, jak wzmocnić swój układ    

odpornościowy i pomóc mu w walce z nimi, zanim wystąpią jakiekolwiek objawy.                    

Pamiętaj zawsze jest lepiej zapobiegać niż leczyć ! 

 

Rozdział I  

Higiena osobista 

 

Rozdział II 

Odżywianie 

 

Rozdział III 

Aktywność fizyczna  

 

Rozdział IV 

Suplementacja 
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Jak zachować się w przypadku zarażenia 
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Rozdział I  

Higiena Osobista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki dezynfekujące 

Jeśli masz taką możliwość zadbaj o to aby mieć je zawsze przy sobie np. w samochodzie lub torebce. Płyny i chusteczki dezynfekują-

ce przydadzą Ci się kiedy nie będziesz mogła/mógł w danym momencie skorzystać z mydła i umyć rąk np. kiedy będziesz poza do-

mem 

 

Mycie rąk 

Pamiętaj aby dokładnie myć ręce kiedy tylko dotkniesz powierzchni które mogły mieć kontakt również z innymi osobami. Ręce nale-

ży myć ciepłą wodą z mydłem przez minimum 30 sekund. 

 

Mycie twarzy 

Średnio 90 razy dziennie dotykamy impulsywnie swojej twarzy dlatego zanieczyszczenia mogą przenosić się za pomocą rąk również 

na nią. 

 

Kąpiel, prysznic 

Bierz regularnie kąpiel lub prysznic aby zadbać o higienę całego ciała. Kiedy wrócisz np. po kilkugodzinnej  pracy do domu zadbaj o 

swoją czystość aby nie narażać siebie i domowników na bakterie i wirusy spłucz z siebie wszystkie nieczystości. 

 

Odzież 

Dbaj również o czystość swoich ubrań. Po powrocie do domu nie siadaj od razu wygodnie na fotelu ale w pierwszej kolejności weź 

kąpiel lub prysznic a brudne ubrania na których również mogą przenosić się drobnoustroje i pozostawać na nich przez kilka godzin 

wrzuć do pralki. 
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Uścisk dłoni 

W chwili obecnej staraj się nie podawać dłoni na przywitanie, pożegnanie. Skinienie głowy, delikatny skłon czy zwykłe dzień dobry, 

cześć w zupełności wystarczy i również świadczy o Twojej wysokiej kulturze. Uścisk dłoni może niepotrzebnie powodować przekazy-

wanie sobie wzajemnie zarazków. 

 

Rozmowa z drugą osobą 

Kiedy rozmawiasz z inną osobą zachowuj odstęp od swojego rozmówcy minimum 1 m. Wirusy przedostają się do naszego organizmu 

głównie drogą kropelkową, dlatego unikaj bliskich kontaktów z innymi osobami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty społeczne 

Unikaj dużych skupisk ludzi aby uchronić się przed potencjalny zarażeniem. Jeśli nie jest to konieczne staraj się nie wychodzić z do-

mu bez potrzeby. Kiedy musisz już koniecznie wyjść np. do sklepu, rób zakupy raz, dwa razy na tydzień. Unikaj kontaktów ze znajo-

mymi w większych grupach. Pamiętaj że nie możesz myśleć tylko o sobie ale również o domownikach z którymi mieszkasz, osobach 

starszych. Twoje zaniedbanie niestety może mieć przykre konsekwencje dla Twoich bliskich. 

 

Otwieranie drzwi 

Drzwi staraj się nie otwierać otwartą dłonią. Możesz to zrobić np. łokciem czy biodrem. Jeśli już nie masz innego wyjścia pamiętaj 

aby po dotknięciu klamki zdezynfekować ręce. W szczególności jest to ważne w takich miejscach jak drzwi klatek schodowych czy 

publiczne toalety 

 

Włączniki świateł 

Dotyczy to głównie włączników w blokach na klatkach schodowych. Staraj się nie dotykać palcami. Możesz posłużyć się np. kluczami 

do drzwi. Po wejściu do domu zdezynfekuj używane przedmioty. Podobnie możesz zachować się w windzie unikając wciskania palca-

mi przycisków. 
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Komunikacja miejska 

Jeśli   dojeżdżasz do pracy komunikacją miejską zachowuj bezpieczną odległość od innych osób. Po wyjściu z środka 

transportu zdezynfekuj dłonie.  

 

Wizyta w sklepie 

Przede wszystkim zachowuj bezpieczną odległość od innych, w kolejce do kasy trzymaj odstęp minimum 1 m. Zakupy powinny zająć 

Ci jak najmniej czasu dlatego przed zakupami przygotuj sobie listę zakupów i nie trać czasu nad zastanawianiem się nad niepotrzeb-

nymi produktami. Nie dotykaj warzyw, owoców, pieczywa gołymi rękami, używaj do tego celu rękawiczek jednorazowych lub wo-

reczków foliowych. Przed zakupami zdezynfekuj rączki wózka lub koszyka. Pamiętaj że nie wiesz kto przed Tobą ich dotykał. Zamiast 

dezynfekcji możesz założyć na dłonie rękawiczki jednorazowe. Dobrym rozwiązaniem będzie również zabranie na zakupy swój ko-

szyk wiklinowy. W sklepach staraj się również płacić kartą zamiast gotówką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta na stacji paliw 

Podczas tankowania używaj rękawiczek jednorazowych. Zazwyczaj są dostępnie na każdej stacji, więc warto je użyć. Ewentualnie 

możesz posłużyć się papierem. 

 

Wizyty w urzędach 

Staraj się unikać wizyt w urzędach czy też szpitalach. Jeśli musisz, najpierw zadzwoń i umów się na konkretną godzinę. Zminimalizuje 

to ryzyko przebywania w większej grupie ludzi na raz.  

 

Kaszel i kichanie 

Kaszląc lub kichając zawsze zakrywaj twarz chusteczką. Po użyciu chusteczkę natychmiast wyrzuć do kosza. Jeśli akurat zdarzy się że 

nie masz przy sobie chusteczek zakryj usta łokciem. 
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Rozdział II 

Odżywianie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odporność organizmu jest uwarunkowana między innymi sposób odżywiania i zbilansowaną dietą. Należy także pamiętać 

o aktywności fizycznej jak i również odpowiednim odpoczynku. 

Stymulowanie odporności polega m.in. na zwiększeniu wytwarzania przeciwciał i leukocytów, stymulowaniu makrofagów. 

Makrofagi czyli komórki zdolne do unicestwiania obcych ciał, które trafiają do krwioobiegu. Do obcych ciał zaliczamy również 

wszelkiego rodzaju bakterie i wirusy.  

Układ odpornościowy właściwie funkcjonuje przy dobrze zbilansowanej i prawidłowo skomponowanej diecie. Pewne produk-

ty żywnościowe zawierają substancje bioaktywne, które stymulują odporność organizmu. Mamy również takie grupy produk-

tów które niestety utrudniają prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego. Za chwilę omówimy obie grupy produk-

tów aby organizm mógł skutecznie bronić się przed wirusami i bakteriami. 

 

Jak odżywiać się aby podnieść odporność organizmu ? 

Przede wszystkie powinniśmy zadbać o dostarczenie organizmowi witamin i minerałów, wzmocnią one układ odpornościowy 

dzięki czemu produkcja przeciwciał do walki z wirusami będzie na najwyższym poziomie. 

Według badań do głównej grupy witamin podnoszącej odporność organizmu zaliczamy witaminę C, K2, D3 i witaminy z grupy 

B. 
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Witamina C 

To najbardziej popularna witamina na wzmocnienie odporności, która powszechnie jest uważana za lek na przeziębienie. Ma-

ło kto wie, że jest również skutecznym przeciwutleniaczem, który zapobiega procesom starzenia (także skóry). Poprawia pracę 

układu krążenia. Działa przeciwnowotworowo. Źródłem witaminy C są: brukselka, brokuły, chrzan, jarmuż, papryka czerwona 

i zielona, natka pietruszki, szpinak, kalafior, kalarepa, porzeczki czarne, truskawki, poziomki, kiwi, cytryna, grejpfrut 

i pomarańcza, owoce dzikiej róży. 

Witaminy K2 

Witamina K2 występuje w naszych jelitach, gdzie produkowana jest przez mikroflorę bakteryjną. Dobrze jednak dostarczać ją 

również w pożywieniu. Jakie są jej naturalne źródła występowania? Witaminę K2 zawierają przede wszystkim produkty po-

chodzenia zwierzęcego. Występuje ona zarówno w nabiale, jak i w mięsie – a gdzie konkretnie? Jeżeli chcemy dostarczać or-

ganizmowi prawidłowej ilości witaminy K2, warto sięgać po sery długo dojrzewające, np. Gouda, Brie czy żółtka jaj. Dobrym 

źródłem w pożywieniu będzie także mięso, ale tylko z wolnego chowu (nie karmione przetworzoną, przemysłową paszą), 

zwłaszcza mięso drobiowe (kurze i gęsie) oraz wołowe. Tę postać witaminy K zawierają również kiszonki, co powoduje że war-

to włączyć je do diety.  

 

Witamina D3 

Zbawienna dla organizmu witamina D3 powstaje w skórze pod wpływem słońca. W naszym kraju naturalna synteza tego pier-

wiastka odbywa się tylko wiosną i latem, gdy możemy wystawiać większe partie ciała na działanie promieni słonecznych. W 

pozostałych miesiącach jedynym źródłem witaminy D3 pozostaje odpowiednia dieta i suplementy. Witamina D3 jest nam po-

trzebna od niemowlęctwa. Mleko matki zawiera tylko nieznaczne jej ilości, więc lekarze zalecają suplementację już u nowo-

rodków. Wraz z wiekiem wzrasta zapotrzebowanie na ten pierwiastek. Przyjmuje się, że dzienna dobowa dawka witaminy D3 

powinna wynosić: 

400 j.m. u noworodków i niemowląt, 

600-1000 j.m. u dzieci w wieku 1-12 lat, 

1500-2000 j.m. u kobiet ciężarnych i matek karmiących, 

nie mniej niż 800 j.m. u dorosłych  

Zatem gdzie szukać witaminy D3, gdy nie możemy wystawiać się na słońce? Wśród produktów spożywczych jej najbogatsze 

źródło stanowią: 

- węgorz 1200 j.m./100g 

- śledź  800 j.m./100g 

- łosoś dziki  600 j.m. 

- tuńczyk, sardynki  200 j.m./100g 

- makrela  152 j.m./100g 

- masło  60 j.m./100g 

- żółtko jajka  54 j.m./żółtko 

- ser żółty  8-28 j.m./100g 

- tran  400 j.m. w 5 ml (łyżeczka) 
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Witaminy z grupy B 

W jej skład wchodzą witaminy: B1 (tiamina), B2 (ryboflawina), B3 (niacyna), B5 (kwas pantotenowy), B6 (pirydoksyna), B7 

(biotyna) B9 (B11, kwas foliowy), B12 (kobalamina) 

Głównym źródłem witamin B są:  

Orzechy i pestki 

Orzechy są źródłem niacyny, tiaminy, ryboflawiny, kwasu pantotenowego, kwasu foliowego i witaminy B6. Bogactwo składni-

ków odżywczych znajdziesz też w pestkach słonecznika i dyni, nasionach lnu i konopi. Zanim zaczniesz się nimi objadać, zwróć 

uwagę na wysoką kaloryczność. 

Fasola 

Wszystkie odmiany fasoli, uzupełniają niedobór witaminy B1, B2, B3 i kwasu foliowego. Oprócz tego, są źródłem białka, wita-

miny A i C, oraz potasu, wapnia i fosforu. Znajdziesz w niej też skrobię oporną, która wspiera florę jelitową. Moczenie fasoli 

prowadzi do utraty witamin, dlatego najlepiej jest gotować ją w tej samej wodzie, w której się moczyła. 

Jajka i nabiał 

Jajka zawierają wszystkie niezbędne witaminy z grupy B, w tym dużą ilość witaminy B12, odpowiedzialnej za tworzenie się 

krwinek. Nie brakuje w nich także niacyny. W mleku i przetworach, znajdziesz głównie witaminy B1, B2 i B12 – pozostałe są w 

ilościach śladowych. Jedna szklanka mleka 2% dostarcza 100% zapotrzebowania na witaminę B12, oraz 45% na B2. 

Drób 

Mięso kurczaka z wolnego chowu, jest bogate w niacynę, witaminę B5 i B6. Zawiera także łatwo przyswajalne białko i minera-

ły. Drób jest chudszy od wieprzowiny, a odkładanie się tłuszczu pod skórą, umożliwia jego łatwe usunięcie i zmniejszenie kalo-

ryczności potraw. Witaminy z grupy B, znajdują się zarówno w czerwonym, jak i białym mięsie. 

Ryby 

Mięso ryby jest bogate w witaminę B12, a także pozostałe witaminy z grupy B. Jeśli chcesz uzupełnić ich niedobór, jedz czę-

ściej takie ryby, jak: sardynka, makrela, łosoś 

Wątróbka 

Wątroba jest jednym z najbogatszych źródeł witamin z grupy B. Kawałek ważący około 70 gramów, dostarcza połowy dzienne-

go zapotrzebowania na witaminę B9, B6 i B12, oraz około 200% dawki witaminy B2. 

Szpinak 

Szpinak jest szczególnie wartościowy, z uwagi na bardzo małą zawartość kalorii oraz dużą ilość substancji odżywczych. Nie 

brakuje w nim witaminy B2, B6 i B7. Zawiera także sporo białka, wapnia, żelaza, magnezu oraz potasu. 

Owsianka 

Owsianka to prosta i tania potrawa, która uzupełnia niedobór witaminy B1, B2, B3 oraz B9. Znajdziemy w niej także dużo 

błonnika, najważniejsze minerały oraz witaminy E i K. Jeśli znudziło Ci się jedzenie samej owsianki, możesz dodać do niej su-

szone lub świeże owoce, orzechy czy też kakao. 

 

Warto również wyróżnić takie produkty jak: Imbir, miód, olej lniany, czosnek, cebula, kapusta i kiszonki któe w sposób natu-

ralny podnoszą odporność organizmu. 
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Jeśli nie chcesz obniżyć swojej odporności poprzez nadmierną produkcję wolnych rodników unikaj takich 

produktów jak: 

- Alkohol 

- Papierosy 

- Cukier i sól 

- Słodycze 

- Żywność przetworzona, fast foody 

- Tłuszcze trans, margaryna 

- Napoje słodzone typu pepsi, fanta i inne kolorowe gazowane i nie gazowane zawierające cukier 
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Rozdział III 

Aktywność Fizyczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywność fizyczna 

Z dostępnych w piśmiennictwie badań wynika, że aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko występowania infekcji i przeziębień 

oddziałując na układ immunologiczny w wieloraki sposób. Uważa się, że wysiłek zwiększa liczbę i aktywność makrofagów 

(komórek stanowiących element pierwszej linii obrony przed antygenami), poprawiając ich skuteczność w zwalczaniu bakterii 

i wirusów. Ćwiczenia o umiarkowanej intensywności przyczyniają się także do wzrostu aktywności komórek drugiej linii 

obronnej organizmu, tworzonej przez wysoko wyspecjalizowane krwinki białe, szczególnie limfocytów Th, zmniejszając w ten 

sposób ryzyko rozwoju zakażeń i chorób autoimmunologicznych. Przejawem większej skuteczności obronnej leukocytów jest 

również wzrost stężenia we krwi przeciwciał IgG i IgM oraz zwiększona produkcja substancji, mających istotne znaczenie 

obronne, tj. interleukiny 2 i 4 czy interferonu γ. Ponadto według niektórych badaczy sam wzrost temperatury towarzyszący 

pracy mięśni działa hamująco na rozwój bakterii. Warto dodać, że wywołane wysiłkiem zmiany w układzie odpornościowym 

ustępują po kilku godzinach od jego zakończenia, ale regularne ćwiczenie wydłuża czas ich trwania. 

 

Zadbaj o prawidłowy sen 

Naukowcy odkryli, że zarówno długość snu, jak i jego efektywność były zależnościami, które warunkowały, czy dana osoba 

zachoruje po styczności z wirusem, czy też nie. Ochotnicy, którzy spali przez 8 godzin lub dłużej byli prawie 3-krotnie mniej 

podatni na przeziębienie, niż osoby które spały poniżej 7 godzin. Jednak czas snu nie był tak istotny, jak sama efektywność 

snu. Na tej podstawie podzielono ochotników na 3 grupy: o niskiej jakości snu, średniej i dobrej. 

Osoby o słabej jakości snu miały aż 5,5x mniejszą odporność od osób, których efektywność snu była na wysokim poziomie! I 

pomyśleć, że to czy zachorujemy po kontakcie z wirusem w znacznej mierze zależy od tego czy się wyspaliśmy. 
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Rozdział IV 

Suplementacja 

Jakie suplementy stosować aby podnieść odporność? 

Witamina C  

Dzienna dawka witaminy C dla dorosłej osoby powinna wynosić od 1000-5000 mg ( zaczynając o mniejszej dawki stopniowo 

zwiększać, zastosowanie od pierwszego dnia wysokiej dawki może skutkować biegunką)  W przypadku choroby można stoso-

wać dawki rzędu 8000mg na dobę. 

Witamina D3 

Witaminę D osoba dorosła powinna stosować w dawkach rzędu 2000 IU dziennie. Witaminę D3 koniecznie należy łączyć z 

witaminą K2. W trakcie choroby dawkę witaminy D3 można zwiększyć do 4000 IU na dobę 

Witamina K2 

Należy przyjmować w ilości 200 mcg na dzień. Warto zaopatrzyć się w suplement witaminy K2 łączony z witaminą D3 

( D3/2000UI i 200 mcg/K2) 

Cynk 

Osoba dorosła powinna przyjmować cynk w ilości 10 mg dziennie. W czasie choroby dawkę można zwiększyć do  80 mg na 

dobę ale nie dłużej niż przez kilka dni. 

Jeśli nie spożywasz wystarczającej ilości warzyw i owoców, suplementację możesz poszerzyć o kompleks witamin A-Z 

Pamiętaj jednak że w pierwszej kolejności musisz zadbać o właściwie zbilansowane odżywianie, gdyż żadne suplementy nie 

zastąpią Ci zdrowej żywności. Suplement należy stosować jako uzupełnienie diety.   
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Rozdział IV 

Jak zachować się w przypadku zarażenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co zrobić gdy zachorujemy ? 

Przede wszystkim nie należy wpadać w panikę. Jeśli podejrzewasz u siebie zachorowanie na koronawirus skontaktuj się z   

lekarzem telefonicznie a on przekaże Ci szczegółowe informacje postępowania w Twoim przypadku. Pamiętaj że 80% ludzi 

przechodzi wirus bezobjawowo a dzieci mają naturalną odporność przeciwwirusową. Odżywiaj się zdrowo, ćwicz regularnie i 

odpoczywaj, dbaj o higienę aby zminimalizować ryzyko zachorowania.  


