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JAK PŘEDCHÁZET ŠÍŘENÍ INFEKCE – ŘEŠENÍ

1.	 Doplň,	které	příznaky	mohou	mít	infikovaní	lidé.

2.	 Křížovka	skrývá	jedno	z opatření	proti	šíření	infekčních	onemocnění.

postup lékaře u pacienta podezřelého z nakažení

jeden ze způsobů ochrany před nákazou

druh prostředku k dezinfekci rukou

jeden z původců infekčního onemocnění

jeden z příznaků infekčního onemocnění

jiným slovem nákaza

oddělení pro osoby podezřelé z nákazy

3.	 Označ	v textu	místa,	kde	jedná	osoba	nezodpovědně.
Pavel se ráno necítil ve své kůži. Bolelo ho v krku a zjistil, že má zvýšenou teplotu. Víc se oblékl a vyrazil 
do školy. V autobusu začal kýchat. „To bude pěkná rýma,“ pomyslel si a utřel si rukou zaprskanou pusu. 
Když přišel do třídy, dozvěděl se od Janiny, že má podobné problémy. Uvážili, že to není tak hrozné, a že 
odpoledne vyrazí do kina. Před kinem se potkali s Tomášem a Hankou. Hanka Petra požádala, aby jí 
půjčil mobil, že zapomněla doma říct, že přijde později, protože jde s kamarády do kina. V kině si všich-
ni koupili popcorn a pustili se do něj, ještě než začal film. To už začala kýchat i Hanka. „Doufám, že od 
vás nic nechytnu,“ dělal si starost Tomáš. „Příští týden máme turnaj v badmintonu a nemůžu si dovolit 
chybět.“

4.	 Přepiš	označené	části	příběhu	tak,	aby	kamarádi	jednali	zodpovědně.
... vyrazil do školy. –  Pavel měl zůstat doma, při zhoršení navštívit lékaře. Kýcháním v autobusu a ve 

škole mohl rozšířit infekci.
... utřel si rukou zaprskanou pusu. – Pavel kýcháním do ruky mohl přenést rukou infekci na různá 

místa, kterých se dotýkají i jiní lidé, např. držadla v autobusu. Současně si infikovanou rukou mohl 
dále rozšířit infekci v těle.

Uvážili, že to není tak hrozné, a že odpoledne vyrazí do kina. – Oba by se měli chovat zodpovědně 
a v případě, že se necítí dobře, by neměli chodit na místa, kde se vyskytuje více lidí.

... půjčil mobil, ... – Mobil je zařízení, které je možným zdrojem infekce. Dáváme ho při mluvení blízko 
úst, odkud na něj může být přenesená infekce.

... pustili se do něj, ... – Popcorn se jí většinou rukama. Před jídlem je nutné si umýt ruce, zvláště 
pokud se pohybujeme v místech, kde je hodně lidí.

... začala kýchat i Hanka. – Pokud by se Hanka chovala zodpovědně, z kina by odešla.
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