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ВАЖНИ ЗДРАВСТВЕНИ 
ИНФОРМАЦИИ

Мерки за превенција на новиот 
коронавирус COVID-19

пневмонија во градот Вухан во провинцијата Хубеи во Кина. На 7 јануари 2020 година, беше 
идентификуван нов коронавирус наречен „COVID-19“. Оттогаш, голем број на нови случаи се појавија 
во различни земји со докажано пренесување од човек на човек. Започнати се различни истражувања 
низ целата Земја за да се открие што е можно повеќе за овој нов вирус

     Во врска со мерките за превенција: 
Мора да се применат вообичаени мерки на претпазливост, во здравствени услови, за сите пациенти и 
сите здравствени работници.Во случај на контакт со сомнителна или потврдена вирусна инфекција,  
треба да се имплементираат дополнителни мерки за превенција.

     На 31 декември 2019 година, СЗО е известена од страна на кинеските власти за неколку случаи на 

Конвертиран вирус со RNA геном од семејството Coronaviridae.

- Се пренесува преку контакт со инфицирано животно

- Се пренесува од човек на човек преку директен контакт на раце или 
преку воздух со пренесување на невидливи контаминирани капки плунка

ПРЕПОРАКИ ЗА 
ЗАШТИТА

  ИНКУБАЦИЈА

  СИМПТОМИ

  ПРЕНЕСУВАЊЕ

  ВИД

    превенција на инфекција.
    Како експерти во контора на инфекциите, го подржуваме здравството во спроведување на мерки од  

Несекојдневен корона вирус (2019-nCoV)

Различен од вирусите SARS-CoV и MERS-CoV

Респираторни симптоми, треска, кашлица, останување без здив и 
отежнато  дишење.  Во  потешки  случаи,  инфекцијата  може  да 
предизвика  пневмонија,  тежок  акутен  респираторен  синдром, 
откажување на бубрезите, па дури и смрт.

  Од 7 до 14 дена.

  Вируцидна активност против вируси со обвивка според стандардот
     

 EN 14476 за Vaccinia вируси 



SURFANIOS PREMIUM 

ANIOS OXY’FLOOR 

INCIDIN PRO 

INCIDIN PLUS  
(DVV efikasnost samo na ovijene viruse)

INCIDIN ACTIVE

ACTICHLOR PLUS

WIP’ANIOS EXCEL 

ANIOS QUICK WIPES

ANIOSPRAY QUICK 

SURFA’SAFE PREMIUM 

INCIDIN ALCOHOL WIPE 

INCIDIN OXYWIPE / INCIDIN OXYWIPE S

INCIDIN OXYFOAM / INCIDIN OXYFOAM S

SANI-CLOTH ACTIVE 

INCIDIN LIQUID 

INCIDIN FOAM  

ANIOSGEL 800

ANIOSRUB 800

ANIOSGEL 85 NPC

ANIOSRUB 85 NPC

SKINMAN SOFT PROTECT

SPIRIGEL COMPLETE

SKINMAN FOAM

SKINMAN SOFT PLUS

Reference: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019

https://www.cdc.gov/coronavirus/COVID-19/about/index.html

https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/
coronavirus-wuhan

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/01/COVID-19_
fichesoignants22janv_vf.pdf
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МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ИНФЕКЦИЈА:

Препорака на производи*: 

ХИГИЕНА НА ПОВРШИНИ ХИГИЕНА НА РАЦЕ
Подови и 
површини 
(концентрирани
 производи)

(DVV efikasnost samo na ovijene viruse)

Хигиена на рацете со средства за дезинфекција на база на алкохол

ПОГОЛЕМИ МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ: 

• Применување високо ниво на хигиена на раце
• Користење заштитна маска за дишење, ЕU FFP2 или еквивалентни.
• Носење заштитни мантили за една употреба.
• Заштита на очите (за процедури при кои се создаваат аеросоли)
• Рутинско чистење и дезинфекција на контактните површини на пациентот.

Носење хируршка маска
Сместување на пациентите во простории за индивидуална изолација.

*Сите препорачани производи се во согласност со EN 14476 или имаат ограничен спектар на
 дејство на вирусот Vaccinia според EN 14476 

Површини 
(производи 
готови за 
употреба)

Дезинфекција 
на воздух

ASEPTANIOS AD

    www.mmhospitalhigiena.com

  ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ          
  РАБОТНИЦИ

  ЗА СИТЕ ПАЦИЕНТИ

ЗА ПАЦИЕНТИ КАЈ КОИ 
ПОСТОИ СОМНЕЖ

(КАШЛИЦА + ТЕМПЕРАТУРА)


