Serbisk (kyrillisk)

КОВИД-19
Узорак из ваших дисајних путева показује да сте заражени новим вирусом корона – КОВИД-19.

Симптоми вируса КОВИД-19
Типични симптоми укључују грозницу, бол у грлу, главобољу, болове у мишићима, кашаљ и отежано
дисање.

Лечење
Ако имате благе симптоме вируса КОВИД-19
Ако ваше стање није озбиљно и не морате да останете у болници, послаће вас кући. Следите упутства
у одељку „Када се вратите кући”.

Док сте у болници, проценићемо да ли је потребно даље испитивање
Док сте у болници, можемо да обезбедимо помоћну терапију, као што су
кисеоник и антибиотици
У ретким случајевима може бити неопходан третман вентилатором
Остаћете у изолацији током боравка у болници
Ваши уобичајени лекови
По правилу, од особља ћете добијати своје редовне лекове.
Разговарајте са особљем ако узимате посебне лекове.

Када се вратите кући
Останите код куће док не будете без симптома 48 сати у континуитету
Избегните ризик да заразите људе око себе
Да бисте спречили да заразите људе око себе морате:

•
•
•

да избегавате блиски контакт са људима у свом домаћинству док не прође 48 сати од престанка
ваших симптома
да одржавате добру хигијену руку – често перите руке
да се постарате да одржавате чистоћу дома

Како да очистите свој дом
Очистите тоалет/купатило, кухињу и собе у којима проводите време свакодневно коришћењем
стандардних средстава за чишћење.

Ако имате заједнички тоалет и купатило у домаћинству, очистите их након употребе.
Перите пешкире, постељине и доњи веш на температури од најмање 80 °C. Перите другу врсту одеће на
температури од најмање 60 °C, у што дужем могућем програму.

Обавестите најближе контакте
Обратите се особама са којима сте били у контакту
Људи са којима сте били у блиском контакту треба да се тестирају како је описано у упутству на
www.sst.dk.

У данима који долазе
Обратите се свом лекару или дежурној лекарској служби ако вам се стање
погорша
На пример, ако осетите бол у грудима, ако вам се врати грозница или се повећа осећај недостатка даха.

Више информација
Више информација о вирусу КОВИД-19
Дански орган за здравствену заштиту редовно ажурира свој веб-сајт (www.sst.dk).
Такође можете да позовете нову линију за помоћ за вирус корона на 7020 0233.
Информације о вирусу КОВИД-19 доступне су на више језика на www.sst.dk.

