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НАЙЦІКАВІШІ ФАКТИ ПРО  

             КОРОНАВІРУС 

                   Факт 1 

 COVID-19 і SARS-CoV-2 не одне і те саме. COVID-19 - це 
захворювання (D - скорочення від disease), зумовлене новим 
коронавірусом. SARS-CoV-2 - назва самого вірусу. 

 CoV - скорочення від CoronaVirus, коронавірус. Так 
називається сімейство вірусів (усього їх близько 40), які зовні 
нагадують сонячну корону через шиповидні відростки і що 
можуть спричиняти захворювання: від звичайної 
застуди до тяжкого гострого респіраторного 
синдрому. 

 Коронавіруси - самозванці від біології. Наконечник кожного 
шипа "імітує" молекулу корисної речовини, тож клітинні 
рецептори з радістю самі затягують її в себе, а за шипом у 
клітку продавлюється весь вірус. Так відбувається зараження.    

 

 

 



 ФАКТ 2 
COVID-19 зазвичай не поширюється на значні 

відстані. Зараження повітряно-крапельним шляхом 

найбільш імовірне лише при тісному контакті з 

хворим.  

Перший симптом зараження –  

кашель.  

    У багатьох хворих ( 18% або 

 майже щоп'ятого) немає навіть кашлю 

Перебіг хвороби без симптомів: людина може 

навіть не підозрювати, що хвора. При цьому такий 

безсимптомний хворий все одно є активним носієм 

інфекції та може заражати інших. 

 



ФАКТ 3 

Якщо COVID-19 протікає в легкій формі, 
його симптоми дуже схожі на звичайний 
сезонний грип: сухий кашель, температура, 
загальна слабкість, іноді біль у м'язах або 
головний біль. 

Нежить та чхання  НЕ  є симптомом 
COVID-19. 

Один з найбільш незвичайних симптомів 
коронавірусу - втрата відчуття смаку і/або 
нюху. Він зустрічається не у всіх інфікованих, 
але може бути і єдиним симптомом.  
 
 



ФАКТ 4 
Найбільш поширені симптоми такі:  

   висока температура (88%)  

  сухий кашель (68%) 

  ослабленість (38%) 

  відхаркування слизу при кашлі (33%) 

 задишка (18%) 

  біль у горлі (14%) 

  головний біль (14%) 

  біль у м’язах (14%) 

 озноб (11%).  

    Рідше трапляється нудота і блювота (5%),  

закладений ніс (5%) і діарея (4%).  

 



ФАКТ 5 

  

 

                       Погана новина: SARS-CoV-2 .Цей    вірус 

робить господаря розносником зарази, але проявляється не 

одразу або не виявляється взагалі, тож носій встигає заразити 

ще кількох людей. 

 

 У середньому кожен носій нового коронавірусу встигає 

заразити від 2 до 4 здорових людей. Ця кількість 

вища, ніж у сезонного грипу (1,3), але нижча, ніж у 

кору (12+). 



ФАКТ 6 

 Щоб ви уявили розмір вірусу:  на вістрі голки 

можна легко розмістити близько 100 млн його 

копій. 

 При кашлі від інфікованого хворого 

розлітаються на дрібні краплі слини, у кожній з 

яких можуть бути мільярди (!) вірусних 

частинок. 



ФАКТ 7 
 У повітрі коронавірус 

зберігає життєздатність 

(тобто може заражати 

здорових людей)  протягом 

трьох годин. 

 На пластикових і сталевих 

поверхнях SARS-CoV-2 

залишається небезпечним 

до трьох днів, на папері та 

картоні - до доби, на міді - 

до чотирьох годин. 

 

 



ФАКТ 8 

 основний і найнадійніший засіб профілактики - 

ретельно мити руки після контакту з будь-якими 

поверхнями поза вашим будинком. 

 

 

 

 Якщо раптом не маэте змоги помити руки 

проточною водою, можна використати гель-

антисептик для рук. 

 

 



ФАКТ 9  

Не захищають від коронавірусу 2019-nCoV: 

 Захисні маски. Маски варто одягати людям, що вже 

захворіли, для зниження ризику зараження інших в 

закритих приміщеннях. На вулиці маски неефективні. 

Також маски вдягають лікарі під час операцій.  

 БАДи та гомеопатія. Ефективність цих препаратів 

не доведена, тому вони не здатні захистити від нового 

коронавірусу. 

 Цибуля, часник, алкоголь та інші засоби 

“народної медицини”. Не має жодного наукового 

обґрунтування ефективності цих засобів. Алкоголь 

навпаки пригнічує імунну систему і послаблює 

організм, ускладнюючи процес боротьби з вірусом.  

 



ФАКТ 10 

 Поширюється інформація про 

небезпеку бананів. Але немає ніяких 

даних стосовно зв’язку нового 

коронавірусу та фруктів.  

 Фрукти — непридатне середовище 

для тривалого виживання вірусу. 

Ймовірність того, що вірус зможе 

існувати поза організмом більше 2 

діб, зводиться майже до нуля.  

 Нагадуємо, що фрукти необхідно 

ретельно мити. Тому заразитися 

через банани неможливо!!! 

 



ФАКТ 11 

 Неможливо заразитися новим коронавірусом через 

посилку. ВООЗ не рекомендує жодних обмежень по 

торгівлі та переміщенні товарів з Китаю.  

    Доставка поштових відправлень з Китаю та в Китай 

здійснюється у штатному режимі.  



ДОТРИМУЙТЕСЬ РЕКОМЕНДАЦІЙ: 

мийте руки; 

уникайте близьких контактів з хворими; 

 збалансовано харчуйтеся; 

пийте достатньо рідини; 

провітрюйте та зволожуйте приміщення; 

 ведіть здоровий спосіб життя; 

подбайте про достатню кількість сну; 

не споживайте сирих чи недостатньо термічно 

оброблених продуктів тваринного походження. 

 





Бережіть себе  

і 

 будьте здорові!!! 


