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РАЈАЧКА ШКОЛА ЗДРАВЉА 
 
О КОРОНА ВИРУСУ 
 
Шта треба урадити да се корона вирусу стане на пут? 
 

Свако би хтео да постоји неки лек. Али не 
постоји! Вакцина такође. 
САДА ТРЕБА ГОВОРИТИ О КОРОНА ВИРУСУ, 
ВИШЕ НЕГО ТРАГАТИ ЗА ЛЕКОВИМА И 
ВАКЦИНОМ. ГОВОРИТИ ТАКО ДА СВАКО У 
ЗАЈЕДНИЦИ, НАЈВЕЋИ БРОЈ ЉУДИ САЗНА ШТА 
ЈЕ КОРОНА ВИРУС, КАКО СЕ ПРЕНОСИ СА 
БОЛЕСНОГ НА ЗДРАВОГ, КАКО СЕ ЗАШТИТИ ОД 
ЊЕГА, КАКО ОЈАЧАТИ ТЕЛО ДА,  И АКО БУДЕ 
ЗАХВАЋЕНО ИНФЕКЦИЈОМ - ПРЕБОЛИ. 

 
Корона вирус спада у једну велику породицу корона вируса који 
код заражених људи проузрокују благу клиничку слику без 
последица. Али сада се догодило нешто што је променило ћуд овог 
вируса. Одмаах после почетка епидемије у Вухану у Кини Светска 
здравствена организација је обавештена о случајевима запаљења 
плућа и тешкоће у дисању, које се у неким случајевима завршавају 
фатално, нарочито када су у питању деца и старе особе који имају 
недовољно снажну отпорност организма. Наиме, корона вирус је у 
Вухану дошао у контакт са животињама и променио се у нови 
корона вирус КОВ – 2. који је узрок епидемије у том граду. Нови 
корона вирус је проузроковао нову болест – КОВИД 19, где КО 
значи корона, ВИ – вирус, а Д (од енглеског) болест – дизис. Бројка 
19 означава годину у којој  се нови корона вирус појaвио. Сада се 
инфекције новим вирусом шире светом и полако се јављају у све 
већем броју земаља на свету, претећи да се епидемија из Вухана 
претвори у пандемију. 

 

Прим. др сци. 
Петар Пауновић 



 У вези са пандемијом која се шири брзином саобраћајних 
средстава и захвата једну по једну земљу на свету, требало би  
предузети следеће мере: 
 
Прво, потребно је обезбедити што је могуће пре, а то значи пре 
појаве нових случајева оболења у нашој средини, да сви 
здравстевни радници буду добро обавештени о корона вирусу, 
начину његовог преношења у народу и мерама спречавања 
ширења и појаве нових случајева. 
 
Друго, обавестити и стално обавештавати  народ о томе,  
 
Треће, у случају појаве првих случајева, добра обавештеност 
здарвствених радника и народа спречиће појаву панике и 
предрасуда и омогућити примену правих мера контроле ширења 
вируса и спречавање настанка евентуалне епидемије у нашој 
земљи. 
 
Можда ће неко упитати каква је ситуација у Тимочкој крајини и  
могућност настанка епидемије корона вируса у њој. НЕСИГУРНА! 
На подручју Тимочке крајине постоји велики број Кинеза, посебно 
је велика кинеска заједница у Бору која броји две, три хиљаде 
људи које је тешко контролисати и предузимати мере да се на 
наше подручје из Кине унесе корона вирус. Искуства из епидемије 
великих богиња на Косову 1972. године и других епидемија у свету 
показала су да карантини нису сигурно средство борбе против 
ширења заразних болести.  
 
 
 
 
 
 



Шта је КОВИД – 19? 
 
КОВИД – 19, оболење проузроковано новим корона вирусом. 
проузрокује симптоме сличне грипу. Јављају се:  
-грозница и повишена температура, 
-кашаљ 
-болови у грлу, 
-тешкоће при дисању, 
-болови у мишићима и 
-замор. 
-симптоми органа за варење и запалење очних капака, примећени 
су такође код неких особа. Сви ови симптоми пролазе сами од 
себе. 
- Код најтежих случајева обољења долази до појаве озбиљних 
пнеумонија, симптома опасног поремећаја дисања и токсични шок 
који се може завршити смрћу. 
 
Неке особе су под већим ризиком од осталих, да доживе тежак 
облик болести:  То су болесници са повишеним крвним притиском, 
дијабетичари, болесници који болују од обољења срца и крвних 
судова, од болести јетре и поремећаја дисања. 
 
Према једној кинеској студији 15%  особа старијих од 80 година су 
под ризиком да умру од КОВИД – 19 болести. Али постоје случајеви 
младих и здравих особа које такође могу да умру од ове болести-
пролив. На срећу, деца су лако поштеђена у епидемији. 
 
Чини се да највећи број оболе од лаке форме болести, са  
кијавицом а две трећине и без симптома, због чега је болест  тешко 
утврдити.  Око 80% оболелих оздрављују без икаквих лекова. Једна 
особа на сваких 6, је са веома тешким симптомима, посебно од 
стране плућа – тешко дишу и гуше се. 
 



ЗАТО СВАКА ОСОБА КОЈА ИМА ПОВИШЕНУ ТЕМПЕРАТУРУ И 
ТЕШКОЋЕ СА ДИСАЊЕМ МОРА СЕ ЈАВИТИ ЛЕКАРУ! 
 
Порекло корона вируса 
Први случајеви КОВИД -19 проузроковани су корона вирусима код 
особа које су одлазиле на пијацу у Вухану или су тамо биле 
запослене радећи на продаји плодова мора  и живих животиња. 
Зато хипотеза о зоонози се високо котира. 
 
Генетичке анализе су показале да се ради о новом корона вирусу 
блиском вирусима који бораве у слепим мишевима. У току су 
истраживања која треба да кажу која животиња посредује у 
преношењу вируса са слепих мишева на човека. Могао би то бити 
панголин, један  љускар, који народни лекари у Кини користе за 
припремање лекова тардиционалне медицине.Још увек се не зна 
како је вирус успео да пређе са животиње на човека. Ова промена 
врсте је без сумње резултат генетске мутације вируса и учесталог 
контакта вируса са људима. У међувремену, код оболелих у Вухану 
откривен је још један корона вирус проузоковач КОВИД -19. У 
међувремену откривен је код оболелих још један Корона вирус. 
 
Како се корона вирус шири? 

 
КОВИД – 19 се шири са особа које носе вирус у себи – то су резерв 
оари вируса и извори  заразе. Болест се са извора заразе, са једне 
особе на другу шири путем капљица које се избацују из дисајних 
органа кроз нос и уста приликом  кијања и кашљања. Те капљице 
могу да се нађу и на предметима и површинама у околини извора 
заразе. На површинама у околини оболелих вирус се различито 
одржава у животу. Најкраће на алуминијумских, а најдуже на 
површинама од пластике. Металне површине нису конформне за 
одржавање вируса у животу. Додиривањем предмета и површина 



загађених  КОВИД -19 вирусом, а затим уста, носа и очију, вирус се 
може пренети на здраве особе и тако се шири даље. 
 
Капљице са вирусима су најчешћи пут ширења заразе 
 
Најчешћи пут ширења заразе су капљице са вирусима које излазе 
из носа  и уста заражених особа када кијају и кашљу. ЗАТО ЈЕ 
ВАЖНО ДРЖАТИ СЕ НА ВИШЕ ОД ЈЕДНОГ МЕТРА УДАЉЕНОСТИ ОД 
ТИХ ОСОБА.  
 
Да ли је могуће преношење КОВИД – 19 вируса  путем ваздуха?    
Чини се да је најозбиљнији пут преношења вируса капљицама које 
излазе из дисајних  органа заражених него ваздушним путем.  
 
Да ли је могуће добити вирус од особе која нема никакве 
симптоме? 
 
Ризик да се добије вирус од особе без икаквих симптома је врло 
слаб. Међутим, многе особе заражене вирусом испољавају 
дискретне симптоме. То се догађа у првим стадијумима болести. 
Дакле, могуће је добити вирус од особе која има слаб кашаљ, а не 
осећа се болесном.  
 
Да ли је могуће заразити се КОВИД-19 вирусом  у контакту са 
изметом инфицираног? 
 
Изгледа да је ризик мали. Прва истраживања су показала да је 
вирус присутан у измету у неким случајевима заражених, али се 
епидемија не шири путем измета. Међутим, пошто ризик постоји  
то је додатни разлог ДА СЕ РУКЕ РЕДОВНО ПЕРУ ПОСЛЕ ИЗЛАСКА ИЗ 
НУЖНИКА  И ПРЕ ЈЕЛА. 
 
 



Мере заштите за све 
 
Највећи број инфицираних особа не испољава озбиљне симптоме 
болести и оздраве саме од себе, док друге су озбиљно болесне. 
ЗАТО БРИНИТЕ О СВОМЕ ЗДРАВЉУ И ЗАШТИТИТЕ ДРУГЕ ОСОБЕ У 
ВАШОЈ ОКОЛИНИ следећи савете: 
 
-Пери руке често и брижљиво са раствором алкохола и водом и 
сапуном. 
 
Зашто? 
Прањем  руку  раствором алкохола и водом и сапуном убијаш 
вирусе који се налазе на твојим рукама. 
 
Одржавај растојање од особа које кијају и кашљу. 
 
Зашто? 
Када једна особа кашље и кија она избацује мале капљице слузи из 
носа и уста које могу садржати вирусе. Ако си сувише близу можеш 
удахнути те капљице а са њима и вирусе. 
 
Избегавај да додирујеш рукама очи, нос и уста. 
 
Зашто? 
Руке су у контакту са многим површинама које могу бити заражене 
вирусом. Ако таквим рукама додирујеш очи, нос и уста вирус може 
продрети у организам и оболећеш. 
 
Не љуби се у време епидемије КОВИД-19 са другим особама 
 



Зашто? 
 
 Код особа инфицираних вирусом, вирус се налази у пљувачци која 
се размењује са другом особом. Тако се преноси вирус са једне на 
другу особу. 
 
Пери редовно, више пута у току дана зубе четкицом за зубе и 
испирај  уста водом. 
 
Зашто? 
Прањем зуба четкицом и пастом за зубе и испирањем уста водом 
дезинфикујете усну шупљину и смањујете број вируса у њој, а 
самим тим и ризик од обољења. 
 
НАСТОЈТЕ ДА ПОШТУЈЕТЕ ПРАВИЛА ХИГИЈЕНЕ ДИСАЈНИХ ОРГАНА И 
ДА ТО ЧИНЕ И ОСОБЕ КОЈЕ ВАС ОКРУЖУЈУ. У СЛУЧАЈУ ДА КАШЉЕТЕ 
И КИЈАТЕ ЧИНИТЕ ТО У ПРЕВОЈ ЛАКТА  И ПОКРИЈТЕ УСТА И НОС  
ПАПИРНОМ МАРАМИЦОМ КОЈУ БАЦИТЕ ОДМАХ  У ПОКРИВЕН СУД 
ОДМАХ ПОСЛЕ ТОГА. 
 
Зашто? 
Капљицама из дисајних органа шири се вирус. ПОШТУЈУЋИ 
ПРАВИЛА ХИГИЈЕНЕ ДИСАЈНИХ ОРГАНА ШТИТИТЕ ОСО0БЕ У ВАШОЈ 
ОКОЛИНИ ОД КОРОНА ВИРУСА. 
 
АКО СЕ НЕ ОСЕЋАТЕ ДОБРО ОСТАНИТЕ У КУЋИ. У СЛУЧАЈУ ДА 
ИМАТЕ ГРОЗНИЦУ, ДА КАШЉЕТЕ ИЛИ ТЕШКО ДИШЕТЕ ОБРАТИТЕ СЕ 
ЛЕКАРУ. 
 
ПРАТИТЕ САВЕТЕ  ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА. 
 



Зашто?   
 
Министарство за здравље Републике Србије и локални здравствени 
ауторитети располажу са већим информацијама о корона вирусима 
на простору где живите. На подручју Тимочке Крајине таква 
установа је Завод за јавно здравље „Тимок“ у Зајечару ( тел.: 019 
422 543) и епидемиолог Прим. др мр Предраг Марушић. Ако их 
позовеш твој лекар може брзо да те упути у здравствену установу 
која је адаптирана да прима инфициране корана вирусима, у 
противном омогућаваш ширење вируса.  
 
Које ствари не треба чинити  
 
НЕ ПУШИТИ ДУВАН 
 
НЕ УПОТРЕБЉАВАТИ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ЛЕКОВЕ НА БАЗИ 
ЛЕКОВИТОГ БИЉА 
 
НЕ УПОТРТЕБЉАВАТИ АЛКОХОЛНА ПИЋА (ракија у комбинацији 
са белим луком не штити од корона вируса)  
 
НЕ УЗИМАТИ АНТИБИОТИКЕ НА СВОЈУ РУКУ 
 
ЧУВАТИ СЕ НАЗЕБА ( хладноћа слаби отпорност организма на 
инфекције)  
 
ВАЖНА НАПОМЕНА:  Одржавање и ширење епидемије зависи од 
здравственог понашања заражених, односно болесних и здравих 
појединаца. Ако они доследно примењују здравствене поуке, 
епидемија ће стати, а КОВИД-19, постаће само ружан сан. 
 
                                                             Припремио: др Петар Пауновић   
У Рајцу, марта 2020. године            


