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Този нов вирус се появи за първи път в Китай. Сега заразя-
ване има в много други държави и в България също. Виру-
сът е много малък и не може да го видите или пипнете. 
Вирусът се разпространява много бързо и не се знае кога 
точно заразяването ще приключи, но разбира се, че ще 
приключи.

Как изглеждат хората, болни от този вирус
Имат висока температура, кашлица и се затрудняват да 
дишат.
Ако усетите тези неща, моля обадете се на Вашия лекар. 
Това може и да е настинка или грип, но Вашият лекар тряб-
ва да знае.

Как се разпространява вирусът?
Когато се намирате близо до човек, който кашля и киха. 
Когато се допирате до повърхности, които преди това е 
до-косвал, болен от Коронавирус.

Какво да правите, за да се предпазите от Коронавирус?
Измивайте често и добре ръцете си със сапун и топла вода 
за около 20 секунди. Можете да броите до 20, докато си ги 
миете.
Мийте ръцете си:

Преди да се храните
След хранене
След ползване на тоалетна
Когато влизате или излизате от дома
Ако няма къде да си измиете ръцете, 
използвайте гел срещу бактериите

Докосване
ВАЖНО!!! 
Не си подавайте ръцете, когато казвате здравей на някого. 
Вече може да се поздравявате по различен начин:

Като си махате с ръка
Като се усмихвате и поклащате глава

Трябва да сте на разстояние от хората около вас на поне 
2 метра.



Не си пипайте лицето, очите и носа с мръсни 
ръце. Добре е да носите предпазна маска.

Когато кашляте или кихате, прикрийте устата си в сгъвката 
на лакътя или в кърпичка, която след това трябва веднага 
да изхвърлите. 
Ако сте общували с някого, който е бил заразен с вируса, 
или има оплаквания, не отивайте в болница или при Вашия 
лекар, просто му се обадете задължително. Лекарят ще 
ви посъветва какво да правите, той ще ви помогне. Ако не 
можете да се свържете с лекаря, позвънете на координатора 
на Надежда и домове за децата – клон България.

Къпете се по-често.

Важно е у вас да е чисто и да почиствате предметите, които 
вие и семейството ви пипате.

Ако имате посетители, нека са пред вратата на разстояние 
поне 2 метра.
При нужда от влизане в дома ви, нека посетителите си изми-
ят ръцете. 

Ако се почувствате болен

Важно е да си останете вкъщи. Мерете си температурата 
редовно. Останете си вкъщи за 14 дни поне.
Ако се чувствате притеснен
Говорете със семейството си, с колеги, с Отдел „Закрила на 
детето“, с координаторите на Надежда и домове за децата – 
клон България. 
Te ще се радват, ако могат да ви помогнат и подкрепят.
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Пазете се и пазете и другите!


