
 
 

 

Kochani   ! 

TO WARTO PRZECZYTAĆ! 

10 sposobów na wzmocnienie Odporności 

Czym jest odporność? 

O odporność powinniśmy kompleksowo dbać przez cały rok. W obecnej 
sytuacji odporność jest niezmiernie ważna aby prawidłowo walczyć z wirusami 
itp..  

Pod hasłem „odporność" kryje się złożony układ odpornościowy, którego 
elementami są komórki krwi, węzły chłonne, przeciwciała i cytokiny oraz tzw. 
układ dopełniacza, czyli zespół kilkudziesięciu białek w osoczu. Układ 
immunologiczny ewoluował wraz z rozwojem życia na Ziemi i u ssaków jest 
pasożytów, niebezpiecznych czynników zewnętrznych, ale również usuwać 
powstające komórki nowotworowe. 

Bariery organizmu 

Jednym z podstawowych elementów układu odpornościowego są bariery 
organizmu, utrudniające dostanie się patogenów do wnętrza. Są to: ciągłość 
skóry, śluzówki dróg oddechowych, przewodu pokarmowego i układu 
moczowo-płciowego. Dodatkowo działanie ochronne ma obecność lizozymu w 
ślinie i łzach, kwasu solnego w żołądku oraz fizjologicznej flory bakteryjnej w 
jelitach i pochwie. Kichanie i kaszel to również mechanizmy obronne. 

Rodzaje odporności 

Drugim elementem układu odpornościowego jest odporność nieswoista i 
swoista. Odporność nieswoistą tworzy skomplikowany mechanizm uwalniania 
odczynu zapalnego w odpowiedzi na infekcję oraz uruchamianie kaskady 
dopełniacza, czyli uwolnienie różnych białek unieszkodliwiających patogeny. 
To właśnie wtedy pojawiają się gorączka, obrzęk, ból i zaczerwienienie 
zakażonego miejsca, które zawsze są pierwszymi sygnałami zachorowania. W 



 
 
miejscu zakażenia zaczynają gromadzić się makrofagi i neutrofile pożerające 
drobnoustroje. 

Następnie, po uruchomieniu odpowiedzi nieswoistej, dochodzi do głosu 
odporność swoista, czyli pojawiają się przeciwciała. Jeśli wcześniej mieliśmy 
już kontakt z takim drobnoustrojem, rozpoznanie jest błyskawiczne i 
przeciwciała pojawiają się szybko. Dzięki temu używamy do walki najbardziej 
wyrafinowanej broni, doskonale wymierzonej w cel. Układ odporności swoistej 
stale się uczy - raz poznany wróg zostawia trwałą pamięć immunologiczną. Tę 
zdolność wykorzystujemy w szczepieniach; podając fragmenty 
drobnoustrojów pobudzamy wytwarzanie przeciwciał i powstanie specjalnego 
kodu rozpoznawczego. Podobnie działa każda przebyta infekcja z tą różnicą, że 
po szczepieniu nie chorujemy. Dlatego dzieci wraz z wiekiem nabierają 
odporności, ale niestety wiąże się to z częstymi zachorowaniami w okresie 
tworzenia tej immunologicznej pamięci. Znając działanie układu 
odpornościowego, można łatwiej zapamiętać sposoby na wzmacnianie 
odporności. Ważne przy tym, aby wspomagać działanie każdego z elementów 
układu odpornościowego. 

DEKALOG WZMACNIANIA ODPORNOŚCI 

1. Woda 

W okresie jesienno-zimowym suche powietrze w pomieszczeniach sprzyja 
wysychaniu śluzówek i skóry, co w rezultacie powoduje skłonność do 
podrażnień i świądu skóry. Stąd już tylko krok do tworzenia się uszkodzeń 
śluzówek i naskórka. Zadrapania skóry, pękające kąciki ust i suche śluzówki 
stanowią wrota zakażenia. Jeśli nie ma odpowiedniego nawodnienia, 
niesprawny jest również mechanizm samoistnego oczyszczania dróg 
oddechowych poprzez ruch rzęs i transport śluzu, w którym utknęły patogeny. 

 

2. Niepotrzebnie przyjmowane leki na żołądek 

Stałe przyjmowanie leków obniżających wydzielanie kwasu solnego z powodu 
refluksu lub choroby wrzodowej może osłabić mechanizm obronny 
neutralizowania drobnoustrojów i pasożytów, które dostały się do przewodu 
pokarmowego. Trzeba więc pamiętać, aby takie leki przyjmować tylko wtedy, 
kiedy rzeczywiście są niezbędne, i do tego w najmniejszej skutecznej dawce. 



 
 
3. Probiotyki 

Prawidłowa flora bakteryjna pokrywa całe jelito jak gęsty trawnik, stanowiąc 
doskonałą barierę biologiczną. Ubytki flory jelitowej spowodowane złą dietą 
czy lekami mogą być przyczyną wnikania patogenów do wnętrza organizmu, 
problemów z tolerancją pokarmów, a nawet podwyższonego cholesterolu i 
poziomu glukozy. Dlatego trzeba zadbać o obecność w diecie fermentowanych 
napojów mlecznych, naturalnych kiszonek oraz warzyw. 

4. Witamina D 

Konieczna jest nie tylko do prawidłowej mineralizacji kości, ale też jako 
prohormon, który bierze udział w regulowaniu bardzo wielu mechanizmów 
organizmu, w tym procesów odpornościowych. Jesienią i zimą w polskiej 
szerokości geograficznej potrzeba nam dodatkowych 1000-2000 j.m. witaminy 
D dziennie, a osobom otyłym -nawet 4000 j.m. 

5. Omega-3 

Wzmacnianie odporności nieswoistej to przyjmowanie kwasów omega-3 w 
ilości co najmniej 1000 mg dziennie. Taką ilość dostarczą nam zjadane 
minimum trzy razy w tygodniu tłuste morskie ryby oraz oleje roślinne. 
Szczególnie bogate w omega-3 są olej lniany i rzepakowy, tłoczone na zimno. 
Dobrym ich źródłem są również orzechy i migdały. 

 

6. Owoce i warzywa 

Antyoksydanty to roślinne odpowiedniki naszych przeciwciał. Stanowią formy 
obrony roślin przed grzybami i innymi pasożytami. Każda roślina ma swój 
arsenał obronny; łącząc wiele różnych warzyw i owoców, tak aby codziennie 
zjadać je we wszystkich kolorach uzyskamy najlepszy efekt.  

7. Hartowanie 

Ruch na świeżym powietrzu niezależnie od warunków atmosferycznych, 
kąpiele w morskiej wodzie, ale również korzystanie z sauny uczy nasz układ 
termoregulacji adaptacji do różnych sytuacji. Taka umiejętność doskonale 
przydaje się w walce z infekcjami. 



 
 
8. Uodparnianie 

Można uodpornić się czynnie, czyli przez przechorowanie, ale zdecydowanie 
korzystniej jest uodpornić się biernie, czyli przez szczepienie. Warto, bo 
niewielkim kosztem zyskujemy gotową broń na atakujące nas bakterie i 
wirusy. 

9. Zdrowy sen 

Organizm potrzebuje czasu na regenerację sił witalnych i naprawę drobnych 
uszkodzeń powstałych w ciągu dnia. Jest to około 7 godzin snu dziennie dla 
dorosłych a 8-10 godz. dla dzieci. Zdrowy sen nie powinien być przerywany, w 
dobrze wywietrzonym pomieszczeniu, w temperaturze około 19°C. Aby nic nas 
w nocy nie wybudzało, trzeba zadbać o wygodne łóżko, przewiewną pościel, 
ciszę i zaciemnienie pomieszczenia. 

10. Ogranicz stres 

Stres i przemęczenie najbardziej niszczą naszą odporność. Źródłem stresu 
mogą być kłopoty w pracy, w relacji z bliskimi, problem z chorobą w rodzinie, 
żałoba, obciążenia finansowe, wychowywanie dzieci. Najważniejsze jest 
znalezienie własnej drogi, by nie dać się stresowi: można uprawiać sport, 
rozwijać hobby, spacerować z psem. Jeśli nie potrafimy znaleźć swojego 
sposobu na stres, warto skorzystać z porady psychologa. 

 

 Twoje bezpieczne zakupy: 

Przed wyjściem zrób listę potrzebnych rzeczy, by w sklepie spędzić jak 
najmniej czasu i niepotrzebnie nie przechadzać się między półkami. 

Do sklepu idź pieszo lub jedź własnym samochodem. Zrezygnuj z zakupów, po 
które musisz pojechać komunikacją publiczną. 

Staraj się unikać dotykania czegokolwiek bez potrzeby. W miejscach 
publicznych nie dotykaj okolic oczu, ust i nosa, a po powrocie do domu od 
razu umyj ręce. 



 
 
Warto mieć ze sobą swój koszyk czy swoją torbę na zakupy zamiast korzystać 
ze sklepowego koszyka czy wózka. Są czystsze. 

Podczas zakupów i kolejki do kasy zachowaj dystans do innych osób. 

Płać bezdotykowo 

Pamiętaj, że ekrany kas samoobsługowych, klawiatury do wpisywania kodu 
PIN są najbardziej brudne. Jeśli nie możesz wstukiwać liczb kostką palca 
(mniejsza szansa, że w ten sposób dotkniesz twarzy brudną częścią ręki), to 
warto mieć ze sobą płyn antybakteryjny i po wyjściu ze sklepu go użyć. 

Przestrzegaj też zasady odstępu wobec pracowników sklepu, w tym także od 
kasjerek w trakcie pakowania zakupów. 

Pamiętaj, że ludzie najczęściej dotykają w sklepach np. uchwytów szaf 
chłodniczych. Jeśli ich dotykasz, użyj płynu antybakteryjnego. 

Rękawiczki jednorazowe nie są rozwiązaniem, bo, jeśli nie potrafisz ich 
odpowiednio zdjąć, możesz się zakazić tym, co na nich zbierzesz. 

Zdejmując rękawiczki, należy złapać jedną za brzeg i wywrócić ją wewnętrzną 
stroną na wierzch. Zdjętą rękawiczkę chwyć ręką w rękawiczce i identycznie 
zdejmij drugą. W ten sposób pierwsza rękawiczka znajdzie się wewnątrz 
drugiej. Zdjęte rękawiczki wyrzuć do zamkniętego kosza i dokładnie umyj ręce 
wodą z mydłem lub detergentem zawierającym minimum 60-procentowy 
alkohol. Po powrocie do domu umyj warzywa i owoce, zdejmij folię i 
opakowania z jedzenia i je wyrzuć. Umyj też ręce. 

Jeśli zastanawiasz się, czy dobrze umyjesz kurczaka na obiad, pamiętaj, że 
gotowanie i pieczenie (60 st. C przez 30 min.) zabija wirusy na mięsie czy 
innych produktach surowych. 

Staraj się jednak tak zaplanować zakupy, by wychodzić do sklepu jak 
najrzadziej. Zostań w domu to najskuteczniejszy sposób na powstrzymanie 
rozszerzania się koronawirusa. 

Pamiętaj, że możesz też robić zakupy z dostawą, a restauracje będą Ci 
wdzięczne, jeśli kupisz swoje ulubione dania na wynos. 



 
 
  

 

 

 Najczęstsze mity na temat koronawirusa 

  

Podobnie jak koronawirus, zwany też COVID-19, rozprzestrzenia się po całym 
świecie, tak i wiele nieprawdziwych informacji na jego temat zalewa internet. 

MIT 1: Koronawirus może zaszkodzić tylko osobom starszym, a nie młodym 

Seniorzy są bardziej narażeni na ciężki przebieg choroby - podobnie jak osoby 
z chorobami towarzyszącymi, takimi jak choroby serca, płuc czy cukrzyca. 

Jednak osoby w KAŻDYM wieku muszą robić wszystko, aby zabezpieczyć się 
przed tym groźnym wirusem. Badanie opublikowane w New England Journal of 
Medicine pokazało, że większość nieciężkich przypadków – 60% - dotyczyło 
nastolatków i osób stosunkowo młodych, od 15 do 49 roku życia. 

Co więcej, stosowanie środków zabezpieczających jest istotne również z tego 

powodu, aby nie narażać osób z wyższej grupy ryzyka i ochronić je przed 

zarażeniem wirusem... 

Co najmniej 20% populacji jest w grupie ryzyka. A jeśli będziesz zarażony, 
zarazisz następne 3 osoby – statystyka pokazuje, że przeciętny chory zaraża 2-
3 osoby – grozi to więc tym, że przekażesz wirus komuś, dla kogo będzie on 
śmiertelny. Najlepszymi metodami zapobiegania zarażeniu się wirusem jest 
częste mycie rąk, izolowanie się społeczne i mycie często używanych 
powierzchni. 

Mit 2: Antybiotyki mogą leczyć infekcję koronawirusową i jej zapobiegać 

Antybiotyki stosuje się tylko w przypadku zakażenia bakteryjnego, a NIE 
wirusowego. A jak wiesz, COVID-19 to wirus. Ta plotka wzięła się 



 
 
prawdopodobnie stąd, że niektórzy pacjenci w szpitalach, u których 
stwierdzono infekcję koronawirusem, otrzymują antybiotyki… 

Widzisz, według Światowej Organizacji Zdrowia możliwe są koinfekcje wraz z 

COVID-19 i właśnie w celu ich zwalczenia podaje się antybiotyki. Samej infekcji 

wirusowej nie leczy się antybiotykami. 

  

Mit 3: Spryskiwanie ciała chlorem i alkoholem zabija wirusa. 

TO NIEPRAWDA. W rzeczywistości spryskiwanie ciała chlorem i alkoholem 
może być szkodliwe, jeśli te preparaty dostaną się do oczu lub ust. Lepiej 
stosuj je do dezynfekcji powierzchni w domu. 

Mit 4: Gorąca kąpiel pozwala uniknąć zarażenia się COVID-19 

Ta plotka prawdopodobnie wzięła się stąd, że koronawirus ginie zarówno w 
niskich jak i wysokich temperaturach. Jednak to NIEPRAWDA. 

Widzisz, temperatura Twojego ciała pozostaje w miarę stabilna nawet gdy 
bierzesz gorącą kąpiel, więc robiąc tak, prędzej się poparzysz niż zabijesz 
wirusa. 

Mit 5: COVID-19 to taka sama choroba jak grypa 

Podczas gdy rzeczywiście infekcja koronawirusem MA podobne symptomy do 
grypy:jak ból mięśni, gorączka i kaszel – to NIE JEST ta sama choroba. COVID-
19 ma poważniejszy przebieg niż grypa. 

Mit 6: Wszyscy umrzemy z powodu koronawirusa 

To całkowita nieprawda. Koronawirus jest śmiertelnie groźny tylko dla 
niewielkiego 

odsetka osób. W ostatnim raporcie Chińskie Centrum Kontroli Chorób szacuje, 
że w 80,9% przypadków choroba miała łagodny przebieg. 



 
 
I jak wcześniej wspominałem – są drobne, ale bardzo istotne kroki, które 
możesz podjąć, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

1. Stosuj się do zasad dystansu społecznego. Unikaj bliskich kontaktów z 
osobami, które z Tobą nie mieszkają, unikaj miejsc publicznych i staraj się jak 
najmniej dotykać różnych powierzchni. 

2. Regularnie myj ręce mydłem przez co najmniej 20 sekund. Proponuję 
śpiewać “Sto lat” podczas tej czynności, aby upewnić się, że wyszorujesz je 
dokładnie. 

3.Stosuj spreje do czyszczenia i dezynfekcji na często dotykanych 

powierzchniach, takich jak m.in. blaty, laptopy, piloty, telefony itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE PODDAJ SIĘ KORONAWIRUSOWI ! 

  

Zasłoń swoje usta i nos chusteczką higieniczną kiedy kaszlesz lub kichasz. 



 
 
Unikaj dotykania rękoma oczu, nosa i ust. 

Zużytą chusteczkę wrzuć do kosza na śmieci. 

Myj ręce mydłem i ciepłą wodą przez około 30 sekund (coronawirus jest wirusem 
osłonkowym i ulega zniszczeniu w kontakcie z mydłem. Po powrocie z podwórka 
możesz je dodatkowo zdezynfekować odpowiednim preparatem. 

  

  

Na co dzień pamiętaj 

Dobrze zbilansowana dieta, bogata w witaminy, minerały i składniki odżywcze 
pozwala zachować równowagę układu odpornościowego. Bazę diety powinny 
stanowić produkty zawierające duże ilości białka np. chude mięso, drób, ryby, jaja i 
sery. Szczególne znaczenie dla wzmocnienia układu odpornościowego mają 
witaminy C i E oraz beta-karoten znajdujące się w świeżych warzywach i owocach. 
Pamiętajmy więc by nasza dieta zawierała takie owoce jak: jabłka, grejpfruty, 
cytryny i kiwi. Również picie soków owocowych, zwłaszcza soku z grejpfruta 
wpływa nasz układ odpornościowy. Nasz jadłospis powinien także uwzględnić  
produkty bogate w błonnik i składniki mineralne, do których  należą żelazo, magnez, 
cynk i selen. Organizm możemy wzmocnić, stosując magnez i witaminę C w 
tabletkach musujących. Nie zapominajmy o piciu odpowiedniej ilości wody, a także 
napojów mlecznych i samego mleka. 

Nic nie wzmacnia organizmu człowieka tak, jak odpowiednia ilość wypoczynku 
i snu. Osoby dorosłe powinny przeznaczyć na nocny wypoczynek 7-7 godzin, 
natomiast dzieci i młodzież szkolna znacznie więcej, aż 9-11 godzin na dobę. Taka 
dawka snu sprawia, że organizm jest wypoczęty, przygotowany do odpowiedniego 
funkcjonowania, a jego odporność na tyle silna, by poradzić sobie z infekcjami i 
chorobami. 

Aktywność fizyczna to jeden z ważniejszych czynników, który sprzyja 
zachowaniu dobrego stanu zdrowia. Zaleca się by czas spędzony na świeżym 
powietrzu  był jak najdłuższy, a minimalnie wynosił 1 godzinę w ciągu dnia. W dobie 
obecnego zagrożenia i długiego przebywania w domach oraz przed urządzeniami 
elektronicznymi musimy pamiętać o robieniu przerw od tychże urządzeń i częstym 
wietrzeniu pomieszczeń oraz w miarę możliwości wychodzeniu na świeże powietrze 



 
 
z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Regularnie uprawiany sport 
to nie tylko sposób na uwolnienie myśli od stresu, ale również sposób by wzmocnić 
odporność organizmu. 

  

 

 

CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE? 

Koronawirus - co to jest? 

- Jego nazwa nawiązuje do wyglądu wirusa pod mikroskopem - kuliste powierzchnie 
pokryte są kolcami, przypominającymi korony; 

- Wirus odkryty w Chinach nazywany jest 2019-nCoV i jest nowym, 
niezidentyfikowanym wcześniej typem koronawirusa. Z badań genetycznych wynika, 
że jest on podobny do SARS - zespołu ostrej niewydolności oddechowej, który 
pojawił się w Chinach w 2002 roku; 

pod koniec grudnia 2019 roku. Miasto uważane jest za epicentrum koronawirusa; 

- Spośród wielu odmian koronawirusów dotąd jedynie sześć z nich atakowało ludzi. 
Ten odkryty w Wuhan jest siódmym takim podtypem; 

- Naukowcy twierdzą, że "najbardziej prawdopodobnym" źródłem pochodzenia 
wirusa są zwierzęta, ale doszło też do jego transmisji między ludźmi; 

Koronawirus - jak dochodzi do zakażenia? 

- Koronawirus jest przenoszony przez ludzi; 

- Przenosi się z człowieka na człowieka w chwili kontaktu z wydzielinami zarażonej 
osoby; 

- Wirus jest przenoszony także na skórze rąk, przedostaje się do dróg oddechowych 
podczas dotykania ust, nosa i oczu, przez kontakt bezpośredni (np. ręce, którymi 



 
 
chory często dotyka nosa i ust), możliwe także zakażenie przez kontakt ze 
skażonymi przedmiotami; 

- Według wstępnych badań wirus pierwotnie został przeniesiony z węży na ludzi, ale 
doradca medyczny chińskiego rządu - Zhong Nanshan - zidentyfikował go również u 
borsuków i szczurów. 

Koronawirus - gdzie stwierdzono już zachorowania? 

- Wirus oprócz Chin rozprzestrzenił się  także poza granice tego kraju. Obecność 
chorych na swoim terytorium potwierdziły władze m.in. Tajlandii, Hongkongu, 
Tajwanu, Malezji, Japonii, Singapuru, Makau, Indii a także Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, Korei Południowej, Wietnamu, Nepalu, Sri Lanki, Kambodży i Filipin. 
Koronawirus pojawił się także na innych kontynentach. Przypadki zachorowań 
odnotowano już w Australii, Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. Koronawirus 
dotarł również do Europy, a dokładnie do Francji, Niemiec, Finlandii, Włoch oraz 
Wielkiej Brytanii 

Koronawirus - jakie są objawy? 

- Zakażenie wywołane nowym koronawirusem może się objawiać gorączką, 
kaszlem, spłyceniem oddechu i trudnościami w oddychaniu, czasem mogą to być 
także objawy żołądkowo-jelitowe takie jak mdłości, biegunka, wymioty; 

- Dla osób z osłabionym układem odpornościowym, starszych lub bardzo młodych 
istnieje ryzyko znacznie poważniejszych chorób układu oddechowego - zapalenia 
płuc lub zapalenia oskrzeli; 

- Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc 
z rozlanymi obustronnymi naciekami. 

 

 

Koronawirus - jak chronić siebie i innych? 

- Żeby się chronić, należy przede wszystkim unikać chorych osób i kontaktu z nimi - 
nie dotykać ich oczu, nosa, ust i rąk ani przedmiotów, których dotykali; 



 
 
- Należy często myć ręce wodą z mydłem; 

- Należy zakrywać usta i nos podczas kaszlu lub kichania i w miarę możliwości 
dezynfekować dotykane przedmioty i powierzchnie; 

- Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przesłała do szpitali na całym świecie 
wytyczne, dotyczące zapobiegania zakażeniom i ich kontroli. Na wielu 
międzynarodowych lotniskach, m.in. w USA, Japonii, Tajlandii, Singapurze i Korei 
Południowej, Włoszech czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich podróżni z Wuhan 
są poddawani badaniom lekarskim 

- WHO ogłosiła stan pandemii 

Koronawirus - czy można zarazić się przez paczki? 

- Wiele osób z Polski zamawia w sieci paczki wysyłane z Chin. W związku z tym 
powstaje pytanie o możliwość zarażenia się koronawirusem właśnie poprzez kontakt 
z taką przesyłką; 

- Jak poinformował w swoim komunikacie z 27 stycznia Główny Inspektorat 
Sanitarny: 

Według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez 
towary zamawiane z Chin. 

  

- Powodem takich zapewnień ze strony instytucji jest żywotność wirusa. Poza 
organizmem człowieka nie jest on w stanie przetrwać czasu, który paczkom 
transportowanym z Chin zajmuje dotarcie do Europy. 

 

 

Koronawirus - gdzie zgłaszać się z objawami? 

- Polskie Ministerstwo Zdrowia wydało oficjalny komunikat, w którym informuje, jak 
należy postępować w momencie odnotowania objawów zarażenia koronawirusem 



 
 
- Jak można przeczytać w instrukcji, jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni mieliśmy kontakt 
z osobą która wróciła z miejsca gdzie wystąpiło zarażenie lub mieliśmy kontakt z 
osobą zarażoną, a jednocześnie masz poniższe objawy: temperatura powyżej 38 
stopni Celsjusza oraz kaszel, duszność, powinieneś zgłosić do szpitalnego oddziału 
chorób zakaźnych najbliższego Twojego miejsca zamieszkania"; 

- Listę szpitalnych oddziałów chorób zakaźnych na terenie całego kraju można 
znaleźć w spisie Ministerstwa Zdrowia; 

- Minister Zdrowia Łukasz Szumowski apelował jednak, aby nie szturmować szpitali 
bez przyczyny.    Bo jeżeli zalejemy zwykłymi infekcjami oddziały zakaźne, wtedy 
ci pacjenci, którzy naprawdę tych oddziałów potrzebują, mogą mieć poważne 
problemy. 

Koronawirus - czy jest szczepionka? 

- Do tej pory na nowy typ wirusa nie opracowano szczepionki, którą można by 
stosować prewencyjnie w celu uniknięcia zarażenia lub po samym zachorowaniu. 

- Nad opracowaniem takiej szczepionki pracują niezależne od siebie zespoły. Jak 
poinformował dyrektor jednego z nich - CEPI (Koalicji Na Rzecz Innowacji w 
Zakresie Gotowości na Epidemię) - celem jest wprowadzenie przynajmniej jednej 
potencjalnej szczepionki do testów w czerwcu tego roku 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


