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Onemocnění novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve 2019-nCoV),
pojmenováno jako "COVID-19" (coronavirus disease 2019)
Základní informace o onemocnění, 8. aktualizace
_MARWEL_ALL_ARTICLE 20. prosinec 2021 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie

Varianty koronaviru SARS-CoV-2
Viry, včetně koronaviru, se neustále mění, dochází u nich k častým mutacím a objevují se tak další nové
varianty viru. Dosud bylo během pandemie covid-19 na celém světě zdokumentováno několik významných
variant viru SARS-CoV-2.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 8. březen 2021 | Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Národní
referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění

Chraňte sebe i ostatní před koronavirem!
Státní zdravotní ústav doporučuje nosit řádně nasazené respirátory bez výdechového ventilu třídy FFP2
VŠUDE při kontaktu s dalšími osobami venku, na ulici, v hromadné dopravě, na úřadech, ve školách nebo
v obchodech. Je nezbytné respektovat aktuální oficiální opatření. Nově se rozšiřující mutace koronaviru jsou
totiž nakažlivější a riziko infekce se zvyšuje i při krátkém kontaktu s infekční osobou. Čím více lidí bude
nosit respirátory, tím méně koronaviru bude cirkulovat v populaci.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 5. březen 2021 | Státní zdravotní ústav

Laboratoře SZÚ zaznamenaly podezření na výskyt britské varianty
koronaviru.
Národní referenční laboratoř (NRL) pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění zaznamenala na
základě analýzy výsledků PCR vyšetření podezření na možný výskyt varianty VUI 202012/01 (20B.YV1) na
území ČR.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 16. leden 2021 |
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Základní informace covid-19
• Základní informace, 7. aktualizace
• Přežívání koronaviru - materiály, povrchy
• Doba infekčnosti jedinců infikovaných virem SARS-CoV-2
• Stanovisko k nošení ochranného štítu bez roušky
• Jak správně používat dezinfekční prostředky
• Turbulentní aerodynamika vydechovaných plynů a emise respiračních patogenů
•

Očkování covid-19
• Očkování proti covid-19: Spolehlivá cesta k běžnému životu (Ministerstvo zdravotnictví ČR)
• Stanovisko SZÚ k vakcinaci proti covid-19
• Strategie očkování proti nemoci covid-19 (MZ ČR)
• Očkování proti covid-19, Evropská léková agentura (EMA)
• Vakcíny proti covid-19: otázky a odpovědi (SÚKL)
• Vakcíny proti COVID-19 v EU: Vývoj, vědecké hodnocení, schvalování a sledování určeno pro
odborníky (EMA)
• mRNA covid vakcína
•

Reinfekce covid-19
• Základní informace a kazuistiky
•

Vzdělávací sekce - covid-19
• Konference "Jaká poučení plynou z pandemie covid-19?"
• Konference "Co víme a nevíme o covid-19"
• Mimořádné číslo časopisu Farmakoterapeutická revue věnované SARS-CoV-2
•

Jak to začalo? Archiv covid-19
• Výskyt pneumonií nejasného původu
• První potvrzený případ onemocnění mimo Čínu
• První importovaný případ v Japonsku
• První případ v USA
•

