7 zasad profilaktyki
GRYPY
Najprostszą i zarazem najbardziej niedocenianą profilaktyką grypy
jest... Mycie rąk! Dotykamy nimi klamek, wózków sklepowych czy
poręczy, a na każdym z tych przedmiotów wirus grypy może przeżyć
do 24 godzin.
Pamiętaj o tym, aby po każdym przyjściu z podwórka myć ręce do
zgięcia łokcia, przez co najmniej 20 sekund mydłem
i pod bieżącą wodą.

Do wycierania nosa używaj jednorazowych
chusteczek higienicznych, które po wykorzystaniu
od razu wyrzucaj do kosza.

Kichając nie zakrywaj ust dłonią. W ten sposób możesz nieświadomie
pozostawić wirusa na dotykanych przedmiotach lub zakazić nim
bezpośrednio osoby w twoim otoczeniu.
Zakrywaj usta jednorazową chusteczką higieniczną lub kichaj w
zgięcie łokcia, które jest dużo rzadziej dotykane niż dłoń.

Na grypę można się również zaszczepić. Niestety przez wzgląd na
wysoki stopień zmienności wirusa, szczepienie musi być powtarzalne
w każdym sezonie epidemicznym, czyli co rok. Nie zapewnia ono 100%
odporności na grypę, jednak zmniejsza szansę na zakażenie się
wirusem, oraz ogranicza powikłania po chorobie.

Pamiętaj o zdrowym stylu życia! Chociaż jesienią na podwórkach jest
już chłodno, nie zapominaj o aktywności fizycznej oraz wietrzeniu
domu. Zadbaj o swoją dietę, która może poprawić Twoją odporność.
Postaw na warzywa i owoce o wysokiej zawartości witamin A, C i E
(min. zawarte w marchwi, szpinaku, brokułach, pomidorach, papryce,
cytrusach, porzeczkach i truskawkach (także mrożonych).
Nie zapomnij o czosnku, który jest magazynem wielu cennych
składników odżywczych.

Jeśli nie uda Ci się uchronić przed infekcjami i zachorujesz, w miarę
swoich możliwości zostań w domu. Nie idź do pracy, aby nie zakazić
współpracowników, bądź klientów. Unikaj jazdy transportem
publicznym i przebywania w dużych skupiskach ludzi (np. sklep, kino,
szkoła).

Pamiętaj również, aby nie przyjmować żadnych antybiotyków bez
wiedzy lekarza. Jeśli chorujesz na grypę - antybiotyk nie pomoże! Są
one przeznaczone na infekcje bakteryjne, a grypę wywołuje wirus.
Nadużywając antybiotyków możesz jedynie zmniejszyć swoją
odporność i zaszkodzić rodzimej florze bakteryjnej!
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