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Covid-19

• gorączka (> 37,5°C),
• suchy kaszel,
• zmęczenie,
• bóle mięśni,
• duszności.

ale także inne objawy

• ze strony przewodu pokarmowego (w tym jadłowstręt i biegunka),
• zapalenie spojówek,
• utrata węchu i smaku.

Objawy kliniczne ujawniają się u ok. 20% zakażonych. 
Krytyczny przebieg zakażenia wstępuje u ok. 6% zainfekowanych.



Okres inkubacji wynosi 2 - 14 dni  - najczęściej 5 - 6 dni. 

wirus rozprzestrzenia się prawdopodobnie zanim pojawią się objawy choroby, 
jednak największe prawdopodobieństwo zakażania występuje w pierwszych dniach 
od wystąpienia objawów.

wirusem można się zarazić jeśli:

• pozostaje się w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą, lub w kontakcie w 
odległości mniejszej niż 2 metry, przez co najmniej 15 minut,

• prowadzi rozmowę z osobą z objawami choroby, twarzą w twarz, przez dłuższy 
czas,

• osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół, kolegów lub 
współpracowników,

• zamieszkuje się z osobą zakażoną w tym samym gospodarstwie domowym.



Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową (1,5-2 m), z człowieka na 
człowieka, podczas kaszlu, kichania, mowy. Do transmisji wirusa może również 
dojść poprzez kontakt ze skażoną powierzchnią różnych przedmiotów, a 
następnie dotykanie twarzy (wrotami zakażenia jest błona śluzowa układu 
oddechowego oraz oczy).

Czas przeżycia wirusa w 4 stopniach Celsjusza to 28 dni. Czas przeżycia w 20 
stopniach Celsjusza zależy od środowiska:

- aerozol – 1-2 godziny
- miedź – do 4 godzin
- tektura – do 28 godzin
- plastik, stal nierdzewna – do 2-3 dni.



Indywidualne ryzyko zakażenia danej osoby w czterech środowiskach 
wewnętrznych i pięciu scenariuszach, dla warunków standardowych.

Scenariusz A: wentylacja pasywna, brak masek. 
Scenariusz B: aktywna wentylacja powietrzem z zewnątrz, bez masek. 
Scenariusz C: aktywna wentylacja, maski na twarz.
Scenariusz D: aktywna wentylacja, wysokiej jakości maski. 
Scenariusz E: filtracja o dużej objętości z HEPA.



Na początku epidemii każdy przypadek COVID-19 zarażał średnio około 2,5 innych. 
Pomiędzy jedną infekcją a drugą jest około 5 dni, więc jeden przypadek spowoduje 
2,5 ^ 6 = 244 więcej przypadków w ciągu miesiąca. 

Gdybyśmy mogli zmniejszyć o połowę transmisję, aby każdy zarażał 1,25 innych, 
oczekiwalibyśmy 4 kolejnych przypadków.







Q – zanim zniesiemy ograniczenia musimy odpowiedzieć na pytanie:

Czy pandemia jest pod kontrolą?

a w szczególności:

Czy liczba nowych przypadków spada (R0 < 1)?
Czy efektywnie rozpoznajemy nowe przypadki?
Czy efektywnie śledzimy kontakty?
Czy efektywnie izolujemy nowe przypadki i ich kontakty? 











Covid-19 – izolacja sportowców

ograniczenie kontaktów międzyludzkich mające na celu zminimalizowanie ryzyka 
zakażenia wirusem SARS CoV-2.

Oznacza istotne ograniczenie kontaktów z innymi osobami w taki sposób, żeby w 
wyznaczonym okresie monitorowania mieć kontakt z bardzo małą liczba osób i 
żeby przez cały czas monitorowania były to te same osoby. Ta sama zasada 
dotyczy osób z naszego najbliższego otoczenia.

Na koniec okresu monitorowania, osoba pozostająca pod nadzorem musi 
potwierdzić, że w całym okresie objętym monitorowaniem nikt  z osób, z którymi 
miała kontakt nie zachorował na Covid-19 i nie miał objawów infekcji, oraz, że 
nie zachorował i nie miał objawów infekcji nikt z kim kontakty utrzymywały 
osoby z najbliższego otoczenia.

Opisane zasady są  złamane  w sytuacji kiedy osoba, której dotyczy izolacja lub 
jej najbliżsi, pracują w usługach lub handlu i codziennie mają kontakty z różnymi 
osobami, których nie są w stanie obserwować w okresie monitorowania.



Covid-19 – zgrupowanie w COS OPO

Sukces „sportowej bański” w pandemii nie wynika z dużej liczby testów na 
Covid-19; Sukces zależy do noszenia masek, kontroli dystansu i higieny. Sukces 
jest efektem indywidualnej odpowiedzialności; za siebie i za innych. 

▪ Przyjazd do COS tylko po sportowej izolacji; Tylko jeżeli jesteście zdrowi, bez 
objawów infekcji (Uwaga! Tu obowiązują też zasady z punktu „Powrót” 
poniżej*). Całość kontroluje koordynator wyznaczony przez PZS.

▪ W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów infekcji, każdy staje się 
potencjalnym zakażonym i powinien opuścić OPO. Do czasu opuszczenia 
ośrodka obowiązuje izolacja. Wyznaczony koordynator ma tu rolę 
monitorującą i wykonawczą.

▪ Powrót (* ale także każdy przyjazd) do OPO tylko bez objawów chorobowych, 
po minimum 10 dniach liczonych od dnia pojawienia się objawów, ale 
przynajmniej 7 dni bez objawów i leków. Pod nadzorem koordynatora, po 
uzgodnieniu z lekarzem kadry, ewentualnie lekarzem COMS. 

▪ Uwaga! Ujemny wynik testu RT-PCR w tym czasie nie skraca tego okresu.



Czułość (sensitivity)
Szansa, że test będzie 
pozytywny u osoby 
zakażonej. Niska czułość 
oznacza wiele wyników 
fałszywie ujemnych (tj. Wynik 
testu jest ujemny, ale osoba 
jest w rzeczywistości 
zakażona).

Swoistość (specificity)
Szansa, że test będzie negatywny 

u kogoś, kto NIE jest zarażony. 
Niska specyficzność oznacza wiele 

wyników fałszywie dodatnich (tj. 
Test jest pozytywny, ale osoba nie 

jest zakażona).

Prawdopodobieństwo zakażenia SARS-CoV-2 przy negatywnym wyniku testu



Gdyby testy diagnostyczne SARS-CoV-2 były doskonałe, pozytywny wynik testu 
oznaczałby, że ktoś jest nosicielem wirusa, a negatywny wynik, że nie. W 
przypadku niedoskonałych testów wynik negatywny oznacza tylko, że 
prawdopodobieństwo, że dana osoba jest zakażona jest mniejsze. 



Covid-19 – zasady dla sportowców

Wierz mi, wirus istnieje …

Izoluj się 
- ograniczaj kontakty międzyludzkie, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka 
zakażenia wirusem SARS CoV-2.

Bądź fair 
- jeżeli miałaś / miałeś kontakt z osobą chorą musisz to ujawnić. 
- jeżeli nie przestrzegałeś izolacji nie narażaj innych.

Stosuje osobistą ochronę
- często myj i odkażaj ręce.
- noś maseczkę w przestrzeni publicznej.
- Ograniczaj kontakt fizyczne, ewentualnie stosuj rękawiczki w miejscach 

publicznych.
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