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INFORMACE 
O COVID–19 
PRO TĚHOTNÉ ŽENY 
A MAMINKY

JAK CHRÁNIT SEBE A OSTATNÍ
Často si myjte ruce. Používejte mýdlo a vodu, ane-
bo, pokud nejsou dostupné, dezinfekční přípravek 
na ruce na bázi alkoholu:

• před jídlem a po použití toalety,
• poté, co se vysmrkáte, odkašlete si nebo kýchnete,
• pokud jste byla na veřejném místě,
• pokud jste se dotýkala povrchů na veřejných 

místech,
• pokud jste se dotýkala jiných lidí.

Vyhýbejte se kontaktu s nemocnými, obzvláště 
pokud mají kašel.

Nedotýkejte se svého obličeje, nosu a očí.

Vyhýbejte se setkání většího počtu lidí, veřejným 
akcím a společenským událostem v oblastech, kde 
se nemoc přenáší v rámci komunit.

POKUD SE VE VAŠÍ KOMUNITĚ ŠÍŘÍ 
COVID-19, UDRŽUJTE SOCIÁLNÍ ODSTUP:
Vyhýbejte se velkým davům, obzvláště v uzavře-
ných a špatně odvětrávaných prostorách.

Potraviny si obstarávejte mimo nákupní špičku.

V době dopravní špičky nejezděte veřejnou dopravou.

Cvičení se věnujte raději venku než ve vnitřních 
prostorách.

Noste roušku. Ochráníte tak ostatní, 
aby se od vás nenakazili.

Dle materiálu ECDC.
Fm-L009-027-IM-PORGYN-002 (v1)



CO BYSTE MĚLA VĚDĚT
CO JE TO NOVÝ KORONAVIRUS?
Koronaviry jsou velká čeleď virů, které mohou 
způsobovat různá onemocnění - od běžné rýmy 
po závažnější stavy. Nový typ koronaviru je kmen, 
který lidi dříve nepostihoval. COVID-19 je infekční 
onemocnění způsobené posledním objeveným 
koronavirem (SARS-CoV-2).

JAK SE VIRUS ŠÍŘÍ?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úz-
kém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, 
která je přenášena vzduchem, tedy když někdo 
s nákazou COVID-19 zakašle či kýchne, nebo kon-
taktem s kontaminovanými povrchy.

JAKÉ JSOU SYMPTOMY ONEMOCNĚNÍ:
Mnozí infi kovaní zaznamenají jen mírné příznaky 
nemoci a brzy se zotaví, u jiných ale onemocnění 
může mít závažnější průběh.

K symptomům obvykle patří:

• zvýšená teplota,
• kašel,
• dušnost,
• bolest svalů,
• únava.

JSOU TĚHOTNÉ ŽENY OHROŽENĚJŠÍ 
NEŽ OSTATNÍ? MŮŽE SE VIRUS PŘENÉST 
NA DÍTĚ?
U těhotných žen neexistuje větší riziko nakažení 
COVID-19 nebo závažnějších symptomů než u ji-
ných dospělých stejného věku.

Nemáme žádné důkazy, které by potvrzovaly mož-
nost přenosu viru na nenarozené dítě během těho-
tenství nebo přenos na novorozence při porodu.

Průběh COVID-19 bývá u novorozenců, kojenců 
a malých dětí zpravidla mírný.

CO DĚLAT, POKUD ONEMOCNÍM?
Pokud máte příznaky, jako jsou kašel, horečka 
a dušnost:

Zůstaňte doma a zavolejte svému místnímu posky-
tovateli zdravotní péče.

Uveďte, že jste těhotná.

Pokud se u vás potvrdí onemocnění COVID-19:

Zavolejte své porodní asistentce nebo poskyto-
vateli předporodní péče a upozorněte je, že jste 
nemocná.

Požádejte zdravotníky o radu, jak v průběhu one-
mocnění postupovat dál, pokud jde o domluvené 
návštěvy předporodní péče a plánování porodu.

JAK SE PŘIPRAVIT?
CO DĚLAT, POKUD JSTE TĚHOTNÁ:
Informujte se o COVID-19 z důvěryhodných zdrojů.

Buďte fyzicky aktivní a udržujte se v kondici.

Pokud máte jakékoliv obavy spojené s COVID-19, 
obraťte se na svého poskytovatele předporodní 
péče.

Zavolejte svému poskytovateli předporodní péče, 
aby vám mohl poskytnout specifi cké instrukce, 
jak postupovat, pokud jde o domluvené návštěvy 
předporodní péče a plánování porodu, nebo po-
kud byste onemocněla COVID-19.

Ujistěte se, že doma máte dostatek běžně dostup-
ných léků proti horečce a potřebných zdravotnic-
kých pomůcek (papírové kapesníčky, teploměr). 
Pokud berete léky na předpis, doplňte jejich zá-
sobu, případně zvažte, zda si je nenechat doručit 
poštou.

Zásobte se potravinami a domácími potřebami na 
2–4 týdny. Připravujte se postupně a nenakupujte 
bezhlavě.

Aktivujte svoji sociální síť. Včas kontaktujte rodinu, 
přátele, sousedy nebo komunitní poskytovatele 
zdravotní péče a naplánujte si, jak budete po-
stupovat v případě šíření COVID-19, nebo pokud 
onemocníte.

Při přípravě na krizovou situaci se řiďte pokyny 
vlády a hygieniků.

Pokračujte v běžné hygieně.
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