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Czym jest koronawirus?

Jest to wirus RNA osłonięty błoną tłuszczową (lipidową). Dzięki takiej budowie
można mu zapobiegać przez zastosowanie środków chemicznych, takich jak zwykłe
mydło, alkohol min. 60-70%, preparaty do dezynfekcji i inne wirusobójcze. Nowy
koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej
występujące objawy choroby to gorączka, kaszel, duszność, problemy z
oddychaniem. Chorobie mogą towarzyszyć bóle mięśni i zmęczenie. W 80%
przypadków choroba przebiega łagodnie. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u
ok. 15–20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) szacuje, że śmiertelność poza Chinami wynosi tylko 0,7%.

Jak ochronić się przez zakażeniem? Kliknij tutaj
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Kliknij tutaj
Informacje dla podrózujących Kliknij tutaj
Informacje dla rodziców Kliknij tutaj
Informacje dla seniorów Kliknij tutaj
Informacje dla uczniów i studentów Kliknij tutaj
Informacje dla przedsiębiorców Kliknij tutaj
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https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady
https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-seniorow
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-uczniow-i-studentow
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-przedsiebiorcow


Informacje dla beneficjentów FE Kliknij tutaj
Walczymy z fałszywymi informacjami Kliknij tutaj
Mapa zarażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) Kliknij tutaj
Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po
przekroczeniu granicy Kliknij tutaj
Informacja o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się
kwarantannie lub izolacji Kliknij tutaj
Wykaz Urzędów Skarbowych Kliknij tutaj
Wykaz Zakładów Ubezpieczeń Społecznych Kliknij tutaj

AKTUALNE ZASADY i OGRANICZENIA Kliknij tutaj 

Komunikaty:

Zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na
terenie województwa pomorskiego
Wojewoda Pomorski zarządza do 25 marca br. zawieszenie organizowania imprez
artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w:
teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i
galeriach sztuki.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach,
szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo
ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe
zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności
zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
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