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Jsió i ziM to otjt @ź.'y.h z!.hót!wó u .hoDby gómych dnjg odd.cbo*}ch.
z.cl'ofuwbja fugą być *'vd'łe !r&z Pood 200 óżt}cb gatu'lów łifu'w, Najcfęstszj
pr4lczrq aóoiŃ.i Ę wiru s'!y t'pu A ' B. *ifu' Rs o@ vifuy p&żgr}py' w po.ó@iu
z ehoń*@jui *'voł'!'mi iMyói wirut!ńj. aóolNeb 'a gĄ!ę hogą B'fub$ać
pósa-ż!. posiłlalia' ńMe4śni. j6dnal( dostęln. 5Ą slot!.ae sz.Zpicnj. elDome pŹEis

w PÓIg són WżoDy.h 8hoó9d M gr'!ę bw. od paź]dfi.hila do kwiehia
nstępntgo rlol p.zy czyl' sEfyt ehorcwan prąlada oiędzy slyczni.ń a !Mc.b' Reje$rui.
się *tcdy od ki]lśu.t do ki|k! nili@ół ż.choro9'ó u 8r'!ę i choroby g.yTopodobnc.

or'?a lP.nogi się z osby B ojobę drceą koP.lkową pod.4 iicheja taszlu tub * {rynitx
bezpoścdli.go }o!eln' a ś*icżł vydzi.|lnd ! .lróg odd4howych fl.ainych osób' obja\,y
gryly sq niehż'.łier}stycej l@z n'jc4!l@ j.sl gw.łow sYsĘ!i.!ic:

. objawów osóln'lh *}sori.j ioą.*i' dEgfy' bóIóv ńi?ś!i' bóló9 gło$? (najc4ści.j
ololjcy Ćżołówj i a8.łtory)' uceit rcói.'. i osbbi.nią z|.ro ogóln.go sMopeada]

. obja'ów z Ś!6!y u|dldu odtl..ho'.go ' such.8o ł'szlq bólu sł.t|. i ni.'E m9
(4yrb o ń.d!żJń Ei|ąiu).

U fuiych dzió' otda tliniEy Eoż. bć ..[ovici. dchełGrysry@y . ob.jnow.ć
ńińion. żnÓ{mi. dfi4Ę !fuość ló b2dŁżli.ni.' bńł 'Pd'fu. *rTioty.

chobb! z**|e UlląDj. s!mi9hi. !o ]-7 dni'.h' s]! t'sz.|. aęcbi. i tu.ie roóici.
oogą się uEz}!ys"ć do ol. 2 tyg' N.j.4Bz. powikl.ój! 8]!y to z'pa]ńi' ucbn śrcdko*llo
(fu egiE p&io oq!.M Gr'T. Eo& pm*ldfić ńMi.ż & cię2ljcb poł'iłjai ' eic4s!śfe lo
ap6lri. ph.' tlo Źdsz'lh DddĄ apd.ńi. ńir4ni! gt.ł!ro. ńóż€u i opon nózgÓłrcn.
Po*it|ei! *y!!ępqją Bjc4ści.j u dzići do lrt 2, ońb z cholóbmi !rsl.k}'mi' osób po ó0 f'2'
ilobi.t *.ią,ł' Ś&i.ń.Imść e''!y o!ówj wyno.i o'l'ł'5% (ia' ni.E t-5 m looo osób.
ktiE żchobł.ty)' pęy czyn 90ef żgo!ów vy!Ęp\j. ! o5óh po ó0 iż.

Ta} jał w Przypldh imych chońb *}vołIł'nych pŹ.z wituly antybiÓtyld są ni.Śłui.cfe i
l&fnjc j.st głóMi. obj'Mw. z.l@. się poest.nh w domu i odpe4ic}' picje dużlj i|ośći
Pły.ół. stoMi. nied!rydowch nodków P@ciMldnych uw,oa: u dfiŃi fuńi'.i 16 !'ż'
nic ndc{v rI.rÓMć ś.l'dlóńw' U naly.h d2i6i ni.eyk]c istotne jest Młldliadiq i obńiż&i€
lo!ącz].i' któa może .loprc*Bdzić do \ł1sĘpi6i! Ęa!.k 8or4c2tot!ch' w pEylatllor osób
nil.Ą.ych do grup .'fyli I.tĘ mż ad*ydowó o ano$wŃiu l.ró* eĘryiosBych
(tfttivn. fuivn). Nd.i' j.d'.l Podl@śl'ć. jż Mlld!4aiejsfą modą loitnię.i.
achoowmja i 4ią.7łvó ż ńin poMld!ó jąt p@fiLkyłi lod pon&ią o'@go śfczcpjmia
p!ż.dzjąc.go s@l u.b.rc9lii M .r'Tę' lv Polśc. dGĘpn. są (M @pĘ) fuzpiolrj
Pćć.iwko gr!?i. prodnłose Ee hll. ńń' I.n *bd j61 'sodly z zż].6ifui Światołcj
orgmiaji zjrcgia i oĘńuj. 3 rtpy *iŃ. lqacć w d!.yo sańie



(elifikeję o5oby do *zĘi..ia pftDrcwa.L. lekfz' a so sf.zepi.Óie ńoż tyć
*!l@)sm salą.aie pGż lćbra |ub Pi.tęgniE}ę' zt wdęd! M a..Ńlć &!s.nołĄ
8.ypy *.}-njt!jicą a żdo|noici witl,$ do spo!'t.łi@ych Ę'!&ji konidżlc j.st co@e
poMwiajc s&aPidia .Ę chólić !ię pr,jd 'oĘńi śż.z.p6i łite'

osoby, u ldófycb *'slę!uj. j.d.r lub łięc.j z pÓniż9zyclt obj.wów b}ich jat 8oqpfk'. bl.
rłoł?' Ele Diljli' bóI idd.' |orł' drgła. !o.a.i. ógóln.go ozlicia - ńogą być chd. e
g.ypę' w elu a!obi.ź.d. at@hiu i d.l526fu 'aajll 3ł gyPy sąonoEj alM się|

' R.Bde.. @tĘa. .af.pi6jć !r'.ciqło r'ni..

ż R.gulmc 6}tic !ąl' czfst. E',cic ]ąt rcd{ i mydl.Ą s w pr4T.d}Ą 8dy ni! j.st to
llożli* śtodtia! d4rnfctqjąpymi E bażi. dkoholu ańi.jsza ryzylo a}ażqń

l Uńirlni. bli5li.8ó to&}fu z o.obe'i cho!'bi.

. w PPypldku v'5Ęl'i...! obj.qów gryPołych poasl''i. w d@tr A gdy k6i.c& j.'l
prbywoni' poa dornm . uj}ei. !h'nu i fuB1cb '8rońadż.n

5 z!Ęluj. un i ń@ Pod.a loszlu or& łićheą n.j|ęi.j p.zy poey óGt..*j-
.wntulnić ĘloD{ hór. uĘllli. n.t.ży @yć łoddi EydcE |ó środ|d@
d.zynnikljł.'1! M bejć droholu'

Q- (.-\0.,''t -

$y*".*, *n,r*0",
I.6L - \rtv

oćMo w D.FfuŃh zqotĘzdia Ód fuekfuia zfużŁń l cho|óh z'kb|yc' u Lla,i cls


