
Raport numer 1  

Ze sytuacji epidemii koronowirusa w Polsce, Włoszech i Chinach  

 za okres 1 marca 2020r. do 14 marca 2020r. 

Choroba koronawirusowa (COVID-19) to choroba zakaźna spowodowana przez nowego wirusa, 

którego nie wykrywano dotąd u ludzi. 

Wirus powoduje chorobę układu oddechowego podobną do grypy, z objawami takimi jak kaszel, 

gorączka, a w cięższych przypadkach – zapalenie płuc. Aby chronić się przed infekcją, należy często myć 

ręce i unikać dotykania twarzy. 

 

Sporządziła 

Wiktoria Leś 
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Nowe zachorowania na COVID-19



Sprawozdanie numer 1 

Z sytuacji epidemii koronawirusa w Polsce, Włoszech i Chinach  

za okres 1 marca 2020r. do 14 marca 2020r. sporządzony przez Wiktorię Leś 

Choroba koronawirusowa (COVID-19) to choroba zakaźna spowodowana przez nowego 
wirusa, którego nie wykrywano dotąd u ludzi. 
Wirus powoduje chorobę układu oddechowego podobną do grypy, z objawami takimi jak 
kaszel, gorączka, a w cięższych przypadkach – zapalenie płuc. Aby chronić się przed infekcją, 
należy często myć ręce i unikać dotykania twarzy. 
W dniu 1 marca w Polsce żadna osoba nie miała zdiagnozowanego COVID-19, we Włoszech 
jednak było już w tedy zarażone 1128 osób, a w Chinach 79968 chorych. Pierwsza zarażona 
osoba, czyli tzw. Pacjent 0 w Polsce pojawił się dopiero 5 marca, dużo później niż w innych 
krajach.  
11 marca, na specjalnej konferencji prasowej, premier Mateusz Morawiecki ogłosił,  
że począwszy od 16 marca, przez okres 2 tygodni, wszystkie szkoły, przedszkola, żłobki, kluby 
malucha, a także wszelkie uczelnie wyższe, będą zamknięte. Dodał też, że 12 i 13 marca 
placówki dla dzieci będą otwarte, choć zajęcia nie będą już się odbywały. 
Na dzień 14 marca w Polsce zarażonych koronawirusem są 103 osoby, we Włoszech 17660 
chorych, a w Chinach 81021 osób.  
Porównując dane z 1 marca z 14 marca można stwierdzić, że przybyły w Polsce 102 osoby 
zarażone, we Włoszech 16532, a w Chinach 1053. 
W Polsce w ciągu tych dwóch tygodni zmarły 3 osoby. Pierwsza to 57-latka, była pierwszą 
osobą w Wielkopolsce, u której potwierdzono zakażenie SARS-Cov-2. Kobieta przebywała  
na oddziale zakaźnym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia  
w Poznaniu; od początku jej stan był ciężki. Miała objawy zapalenia płuc o bardzo ciężkim 
przebiegu klinicznym, była podłączona do respiratora i utrzymywana w stanie śpiączki 
farmakologicznej. Zmarła 12 marca. Drugą osobą był mężczyzna w wieku 73 lat z Wrocławia. 
Umarł 13 marca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego  
we Wrocławiu. Był leczony na OIOM–ie, gdyż trafił do placówki w ciężkim stanie: miał 
zapalenie płuc i niewydolność oddechową. Kilkanaście dni przed śmiercią mężczyzna miał 
kontakt z członkiem rodziny, który przyjechał do Polski z USA. Trzecia śmierć z powodu 
koronawirusa została odnotowana 14 marca. Zmarł 66–letni mężczyzna, który był 
hospitalizowany w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie. Mężczyzna, 
którego przyjęto do placówki w nocy z 11 na 12 marca w stanie średniociężkim,  
był mieszkańcem powiatu janowskiego. We Włoszech liczba zmarłych wynosi 1268,  
a w chinach 3194. 
 

Wiktoria Leś 



Raport numer 2 

Ze sytuacji epidemii koronowirusa w Polsce, Włoszech i Chinach  

 za okres 15 marca 2020r. do 31 marca 2020r. 

Choroba koronawirusowa (COVID-19) to choroba zakaźna spowodowana przez nowego wirusa, 

którego nie wykrywano dotąd u ludzi. 

Wirus powoduje chorobę układu oddechowego podobną do grypy, z objawami takimi jak kaszel, 

gorączka, a w cięższych przypadkach – zapalenie płuc. Aby chronić się przed infekcją, należy często myć 

ręce i unikać dotykania twarzy. 
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Sprawozdanie numer 2 

Z sytuacji epidemii koronowirusa w Polsce, Włoszech i Chinach  

za okres 15 marca 2020r. do 31 marca 2020r. sporządzony przez Wiktorię Leś 

Choroba koronawirusowa (COVID-19) to choroba zakaźna spowodowana przez nowego 
wirusa, którego nie wykrywano dotąd u ludzi. 

Wirus powoduje chorobę układu oddechowego podobną do grypy, z objawami takimi  
jak kaszel, gorączka, a w cięższych przypadkach – zapalenie płuc. Aby chronić się przed 

infekcją, należy często myć ręce i unikać dotykania twarzy. 
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce rząd wprowadził w kraju stan 

epidemii. Odpowiednie rozporządzenie podpisali ministrowie zdrowia oraz spraw 
wewnętrznych i administracji. Rząd podjął również decyzję o zamknięciu szkół do Wielkanocy. 

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział również podwyższenie kar za złamanie 
kwarantanny - z 5 tysięcy do 30 tysięcy złotych oraz nowe mechanizmy śledzenia osób 

objętych kwarantanną. 

18 marca odbyła się Rada Gabinetowa poświ ęcona pakietowi pomocowemu dla gospodarki 

w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz 

Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza 

antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią  

wirusa SARS-Cov-2. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł. 

22 marca w poznańskim szpitalu zmarła najmłodsza pacjentka zakażona koronawirusem,  

37-letnia przedszkolanka, która pracowała w powiecie kaliskim- w gminie Mycielin. W związku 

z zakażeniem kobiety, sto osób - w tym dzieci - zostało objętych kwarantanną. Kobieta począt-

kowo trafiła do Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy koło Kalisza. Tam przebywała kilka dni.  

Jak przekazali lekarze, pierwotne leczenie pod kątem bakteryjnym poprawiło stan pacjentki. 

Ale szybko pojawiły się duszności, stan pogorszył się i pojawiło się podejrzenie, że choroba  

ma wirusowe podłoże. Sławomir Wysocki dyrektor szpitala w Wolicy przekazał, że podczas 

wywiadów lekarskich 37-latka "zaprzeczała, że miała jakiekolwiek kontakty z osobą z zagra-

nicy". 

Tymczasem okazało się, że miała styczność z kuzynem, który jest kierowcą tira i jeździł  

do Włoch. 

W dniu 15 marca w Polsce osób chorych na COVIS-19 było 125, we Włoszech 2115, a w Chinach 

81048 osób. Porównując dane z 15 marca z 31 marca można stwierdzić, że przybyło w Polsce 

2186 osób zarażonych, we Włoszech 80582, a w Chinach 1497. W tym też czasie zmarło  

w Polsce 28 osób, we Włoszech 10 323, a w Chinach 120. Razem w Polsce na COVID- 19 zmarło 

31 osób , we Włoszech 11592, a w Chinach 3314. 
 

Wiktoria Leś 
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