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SPRAWOZDANIE NR 1 
Z KORONAWIRUSA SPORZĄDZONE OD DNIA 1-15MARCA 2020R. 

PRZEZ MARCELINĘ ŁYSZCZYŃKSĄ 

Na dzień 1marca ogólna liczba potwierdzonych przypadków wynosi  
87 137, we Włoszech 1128, a w USA 62 przypadki osób zarażonych 
koronawirusem. Natomiast w Polsce pierwszy przypadek potwierdzono dnia  
4 marca. 

Na dzień 9 marca 2020r. W sumie 45 państw stron poinformowało WHO 
o dodatkowych środkach zdrowotnych, które wdrożyły w odniesieniu do COVID-
19 I podał uzasadnienie tych działań dla zdrowia publicznego. 

WHO dokonało oceny, że COVID-19 można ocenić jako pandemię. 

10marca IFRC, UNICEF I WHO wydały nowe wytyczne, aby chronić dzieci 
przed przenoszeniem wirusa COVID-19. Tego dnia potwierdzono 22 przypadki 
zachorowań. Minister Zdrowia na konferencji prasowej zapowiedział 
wprowadzenie metod ścisłej kontroli osób przebywających w kwarantannie. 

11marca 2020r. Premier Mateusz Morawiecki przekazał decyzję  
o zamknięciu placówek oświatowych. 

WHO ostrzega wszystkie kraje oraz prosi o pomoc w walce  
z koronawirusem. 

13marca w Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Rząd 
zamknął szkoły na dwa tygodnie, polscy obywatele po przekroczeniu granicy 
muszą poddać się obowiązkowej 2tygodniowej kwarantannie. Ruchy lotnicze  
i kolejowe zostają wstrzymane. 

Ponadto obowiązuje zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób. 
Zdecydowano także o tymczasowym zawieszeniu pracy sklepów w galeriach 
handlowych i ograniczeniu funkcjonowania restauracji, barów. 

Liczba przypadków cały czas rośnie, ogólna liczba wynosi 153 517 
potwierdzonych przypadków, we Wloszech liczba zarażonych wynosi 21157  
a zmarło 1441 osób. W USA ta liczba wynosi 1678, a 78 przypadków 
śmiertelnych. W Polsce sytuacja nie jest jeszcze tak drastyczna, gdyż 
potwierdzono 111 a w tym 3przypadki śmiertelne. 
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SPRAWOZDANIE NR 2 
OD 16-31 MARCA 2020r. 

16marca liczba przypadków globalnie wzrosła do 167 515 przypadków, 
we Włoszech liczba chorych wynosi 24747, w Polsce 150 a w USA 1678. 

20 marca premier Mateusz Morawiecki ogłosił na konferencji prasowej 
wprowadzenie stanu epidemii na terenie Polski. Do 12 kwietnia zostało 
przedłużone zamknięcie placówek oświatowych i szkół wyższych, a także 
placówek kulturalnych, sklepów w galeriach. 

Wzrosła także kara za nieprzestrzeganie kwarantanny z 5tyś. złotych do 
30tyś, złotych. 

W Polsce mamy 424 potwierdzonych przypadków zakażenia 
koronawirusem. 

W Polsce zostają wprowadzone kolejne zaostrzenia. Jedną z nich jest,  
że w mszy lub w innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć więcej niż 5 
osób jednocześnie, w autobusie I innych środkach komunikacji miejskiej może 
być tylko połowa miejsc siedzących zajęta. 

Został wprowadzony zakaz wychodzenia z domu poza celami 
koniecznymi takimi jak: wychodzenie z domu w calu pracy, zakupów czy 
wyprowadzaniu psa. 

25 marca liczba osób zarażonych koronawirusem wynosiła 1051. 14 osób 
zmarło z powodu COVID-19. 

Ministerstwo zdrowia przypomniało również, że od 27 marca osoby, które 
z powodu zatrudnienia na terenie innego kraju regularnie przekraczają granicę, 
po znalezieniu się na terytorium Polski obejmowane są obowiązkową 14-dniową 
kwarantanną. 

30marca liczba zarażonych przekroczyła 2000. Liczba ofiar śmiertelnych  
w ciągu pięciu dni wzrosła dwukrotnie. Na koniec dnia wynosiła 31 osób. 

31marca rząd podjął decyzję o utrzymywaniu minimum 2-metrowej 
odległości między pieszymi oraz ustalił maksymalne limity dotyczące liczby 
klientów w sklepach. 

Zamknięte zostały również zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne, 
salony piercingu i tatuażu. Wielkopowierzchniowe sklepy budowlane nie będą 
działać w weekendy. 
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Włoskie władze także zaostrzyły działania, które mają ustrzec kraj przed 
dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zamknięto sklepy, restauracje, 
salony fryzjerskie i inne punkty usługowe. Spacerowicze muszą się liczyć  
z koniecznością tłumaczenia, po co wyszli z domu. Jednak nie wprowadzają 
radykalnych zmian, które według WHO pomogą powstrzymać epidemię. 

W USA Amerykanie z respektem podchodzą do obostrzeń. 

Pod presją opinii publicznej, mediów i polityków wczoraj gubernator Ron 
DeSantis zmienił kurs i wydał nakaz pozostania w domach, z wyjątkiem wyjść  
po zakupy czy do lekarza lub apteki. Dopuszczalna jest też aktywność sportowa 
pod warunkiem, że nie odbywa się w grupie większej niż 10 osób. 

Liczba zarażeń nadal rośnie. Ogólna liczba zachorowań wynosi 693 282 na 
333 106 przypadków śmiertelnych. w Polsce ta liczba wynosi 2055 na 31 
przypadków śmiertelnych. We Włoszech wynosi 101 739 na 11591 przypadków 
śmiertelnych. A w USA liczba ta jest największa, ponieważ wynosi 140 640  
na 2398 przypadków śmiertelnych. 
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Z wykresów wynika, że liczba zarażonych cały czas rośnie. 


