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Słownik pojęć związanych z epidemią COVID-19  

Dezynfekcja  Proces redukcji ilości biologicznych czynników chorobotwórczych przez 
zastosowanie metod fizycznych lub chemicznych.  

Epidemia  Wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną 
w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie 
zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących.  

Izolacja  Odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby 
lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia 
przeniesienia biologicznego czynnika chorobo-twórczego na inne osoby. 
Izolację orzeka lekarz. 

Kwarantanna  Następuje po decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego. Kwarantanna 

polega na odosobnieniu osób potencjalnie zdrowych, które były narażone na 

zakażenie i odbywa się w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie 

niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, zwłaszcza takich, w stosunku do których 

nie ma skutecznego leczenia. Przebieg kwarantanny realizuje się zgodnie z 

zaleceniami i pod nadzorem stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz innych 

właściwych służb / instytucji.  

Nadzór  

epidemiologiczny  Jest to obserwacja osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie (mającej 
kontakt pośredni / bezpośredni z zakażonym), bez ograniczenia jej swobody 
przemieszczania się. Osoba objęta nadzorem zobowiązana jest przejść na 
pracę zdalną w domu, dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturę, 
kontrolować swój stan zdrowia.  

Nosiciel  Osoba bez objawów choroby zakaźnej, w której organizmie bytują biologiczne 

czynniki chorobotwórcze, stanowiące potencjalne źródło zakażenia innych 

osób.  

Podejrzany o  

chorobę zakaźną  Osoba, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która 
miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i 
okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia. W praktyce 
podejrzana o chorobę zakaźną jest osoba, która przebywała przez co 
najmniej 15 min. bliżej niż 1,5 m od zakażonego, a co najmniej jedno z nich 
nie miało maseczki.  

Styczność  Bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter 
tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych 
czynników chorobotwórczych. 

Maseczka Maseczka, przyłbica, część garderoby osłaniająca usta i nos lub inna zasłona 

ust i nosa dopuszczona prawem. 

 
 


