
Jak media 
mówią o 

koronawirusie
?



Koronawirus 
(COVID-19)

Pandemia COVID-19 –
światowa pandemia zakaźnej 
choroby COVID-19 wywoływanej 
przez koronawirusa SARS-CoV-
2. Epidemia rozpoczęła się w listopadzie 
2019 w mieście Wuhan, w 
prowincji Hubei w środkowych Chinach, a 
11 marca 2020 została uznana 
przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) za pandemię.



Do 13 kwietnia 
2020 odnotowano 
ponad 1,8 miliona 
przypadków 
zachorowań na 
COVID-19 w ponad 
180 państwach i 
terytoriach, w tym 
ponad 110 tys. 
zgonów i około 
420 tys. 
przypadków 
wyzdrowienia.



Data 
wystąpienia

od 17 listopada 
2019
(148 dni temu)



Przypadki 
zakażenia 

koronawirusem 
odnotowano 
w 81 krajach 

świata.

Do tej pory koronawirus dotarł do 81 krajów 
na kilku kontynentach. Na całym świecie 
odnotowano 93576 przypadków zakażania 
koronawirusem. Z powodu powikłań 
po wywołanej nim chorobie COVID-19 zmarły 
3204 osoby. Lekarzom udało się wyleczyć 51066 
osób.



Koronawirus 
dotarł 
do Polski. 
Minister 
zdrowia: Jest 
pierwszy, 
potwierdzony 
przypadek

04.03.2020r. Podczas konferencji prasowej 
minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał, 
że w Polsce pojawił się pierwszy, potwierdzony 
przypadek koronawirusa.



Pierwszy 
przypadek 
Koronawirusa 
w Polsce

• minister zdrowia Łukasz 
Szumowski przekazał podczas 
konferencji prasowej, że w Polsce 
pojawił się pierwszy, 
potwierdzony 
przypadek koronawirusa. – Dzisiaj 
w nocy otrzymaliśmy dodatnie 
wyniki pierwszego pacjenta, który 
ma potwierdzone zachorowanie 
na koronawirusa – powiedział 
minister zdrowia. Łukasz 
Szumowski dodał, że na ponad 
560 wykonanych testów 
na obecność koronawirusa, tylko 
ten jeden dał wynik dodatni.



Bieżące statystyki Koronawirusa 
w Polsce

• Osoby zainfekowane: 6 674

• Ofiary śmiertelne: 232

• Osoby hospitalizowane: 2 481

• Osoby w kwarantannie: 162 974

• Osoby wyzdrowiałe: 439



• Ministerstwo Zdrowia 
podało, że 
potwierdzono zakażenie 
Koronawirusem u 6674 
osób, 232 pacjentów 
zmarło, a 439 osób już 
wyleczono. Cały czas 
rośnie liczba zarażonych 
oraz ofiar wirusa na 
świecie. Epidemia 
zaczęła się w Chinach, 
ale przybywa 
pacjentów w innych 
regionach. Oto mapa, 
która pokazuje zasięg 
Koronawirusa oraz 
najważniejsze dane 
statystyczne.





Koronawirus



Koronawirus

Nasz kraj czyni wszystko, aby wirus jak najmniej się rozprzestrzeniał, 
poprzez akcje informacyjne i działania, które prowadzi nasz 
rząd. Hiszpańskie media chwalą decyzję polskiego rządu w sprawie 
Koronawirusa. Wzrost pandemii Koronawirusa szybko ulega 
zmianie. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Najczęściej przez kaszel, 
kichanie i rozmowę. Może też być przenoszony pośrednio przez dotyk. 
Dlatego tak ważne jest mycie rąk. Wspominane jest często, aby myć 
ręce, unikać dotykania oczu, ust i nosa, regularnie zdezynfekować 
powierzchnie, telefon komórkowy oraz aby nie używać telefonu 
podczas spożywania posiłków, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się 
Koronawirusa.



OBJAWY KORONAWIRUSA

Kaszel

Katar

Osłabienie organizmu

Problemy z narządem wzroku

Gorączka

Problemy trawienne

Zaniki smaku I węchu



Jak zapobiegać 
koronawirusowi?





Jak zapobiegać?
• Często myć ręce

• Unikać dotykania oczu, nosa i ust

• Regularnie myć, zdezynfekować powierzchnie

• Zdezynfekować swój telefon komórkowy, 
domofony, klamki

• Zachowywać bezpieczną odległość od rozmówcy 
(1-2 metrów od osoby)

• Stosować zasady ochrony podczas kichania, 
kaszlu

• Nawadniać swój organizm

• Korzystać ze sprawdzonych źródeł o 
koronawirusie

• Nie wychodzić z domu, tylko w razie potrzeby

• Dzieci, które nie ukończyły 18roku życie nie 
mogą sami wychodzić z domu. Tylko z osobą 
dorosłą.



Obowiązkowe noszenie maseczek

• Od czwartku 16.04.2020r. Będzie obowiązek zasłaniania twarzy( ust i nosa) w 
przestrzeni publicznej.

• wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu 
pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, 
zakładach pracy.



Z powodu rozprzestrzeniania się 
koronawirusa w Polsce pod znakiem 
zapytania pozostawało, czy egzaminy 
ósmoklasistów i matury odbędą się 
zgodnie z planem. O decyzji w tej 
sprawie poinformował Mateusz 
Morawiecki na konferencji prasowej.



Co ze szkołą i 
egzaminami?

• Do 26 kwietnia przedłużone zostanie zamknięcie 
szkół. Egzaminy maturalne i egzaminy 
ósmoklasisty nie odbędą się wcześniej niż w 
czerwcu, raczej w drugiej połowie 
czerwca. Dokładne terminy mają zostać podane 
na co najmniej trzy tygodnie przed egzaminami.


