
Opatření proti koronaviru 
 
Koronavirus se přenáší z osoby na osobu kapénkovou infekcí – vzduchem či dotekem 
kontaminovaného místa. 
Příznaky onemocnění: zvýšená teplota, suchý kašel, bolesti v krku, bolesti kloubů, průjem, 
závratě 
 
Jak se chránit: 
 

1. zůstaňte doma – omezete pobyt mezi lidmi na minimum – i nákupy je možno řešit kurýrem 
– rohlik.cz, tesco.cz, pilulka.cz apod. 
 

2. při pobytu v supermarketech či dopravních prostředcích noste roušky, na rukou gumové 
rukavice, případně desinfekční ubrousky k očištění rukojeti nákupního vozíku či madla viz 
#rouskyvsem 
V případě, že nemáte roušku, je dobré se chránit šátkem z nanovláken či obyčejnou šálou. 

 
3. po příchodu domů se převlékněte, oděv ponechte v chladu případně venku, virus přežívá 

pouze několi desítek minut. 
 

4. Prevence: užívejte vitamín C, droždí nebo Pangamin jako zdroj vitaminu B, doporučuje se i 
echinacea na zvýšení imunity, omezte alkohol a kouření. 

 
5. Pokud se u vás objeví příznaky onemocnění, kontaktujte telefonicky svého  praktického 

lékaře či přímo infolinky Státního zdravotního ústavu: tel. 724810106 či 725 191 367. 
V případě akutní dušnosti volejte linku 112. 
Praktického lékaře navštivte pouze v nejnutnějších případech, nejlépe po předchozí 
telefonické/e-mailové domluvě na přesně určený čas. Recepty a neschopenky je možno 
zaslat elektronicky, ve většině ordinací bude od zítra omezena ordinační doba. 

 
6. Testovat se na koronavirus je možno na těchto místech: 

 
– Národní referenční laboratoř SZÚ (ww.szu.cz): tel. 267081111, infolinka 724810106, 725191367 

 
– Fakultní nemocnice v Motole: ambulance infekčního odd. Interní kliniky, objekt č. 22, tel. 

224431111 po – pá 8-15 hod. Ve FN Motol jsou ještě 2 odběrová místa – na urgentním příjmu 
pro děti a pro dospělé nonstop. 

 
– Nemocnice na Bulovce: po- pá  8-15, so ne 11-19, možno také pro samoplátce - cena 2900,-

Kč, tel. 266 081 111 
 

– Ústřední vojenská nemocnice Praha: klinika infekčních nemocí 1.LF Praha, tel. 973 208 333. 
Doporučují předchozí konzultaci hygienika. 

 
– Thomayerova nemocnice Praha: 7.00 – 15.00 před hlavním vjezdem do areálu, tel 261 081 111 

 
 
 
Za vypracování děkujeme MUDr. Kateřině Bláhové 


