Slova spojená s koronavirem
antibakteriální gely – tekutina určená pro dezinfekci
COVID-19 – je infekční onemocnění, který je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2
domácí online výuka – výuka studentů přes videokonference a zadávání úkolů před email či jiné
aplikace
epidemie – větší nahromadění výskytů onemocnění v časových a místních souvislostech
epidemiologové – jsou lidé, kteří se zabývají studiem faktorů ovlivňující zdraví a nemocnost
obyvatelstva
incidence – počet nových případ onemocnění (na daném území během určité doby)
interhumánní přenos – přenos patogenu z člověka na člověka
karanténa – je držení osob nebo zvířat na izolovaném místě za účelem pozorování, zda se u nich
projeví příznaky nějakého infekčního onemocnění
koronašmejd – podvodný prodejce, vydělávající na panice z koronaviru
koronavirus – označení rodu virů
lék Remdesivir – lék, který se původně používal na léčbu eboly, nyní ho doktoři testují na COVID-19
město Wuchan – čínské město, kde propukla nákaza novým typem koronaviru
milníky koronavirové krize – definují nám jednotlivé události v průběhu nákazy
naroušitel – člověk, který se pohybuje v době koronaviru na veřejných místech bez roušky
nouzový stav – krizový stav, který vláda vyhlásí v případě nebezpečí, které ve značném rozsahu
ohrožuje životy, zdraví, majetkové hodnoty
ohnisko nákazy – zdroj nákazy a jeho nejbližší okolí
pandemie – je epidemie velkého rozsahu zasahující do více kontinentů
patogen – původce infekčního onemocnění, může jím být virus, bakterie, houba, prvok apod.
pendleři – lidé, kteří jezdí do práce do zahraničí
plošná karanténa – izolaci musí dodržovat celý stát
plošné testování – lidé se mohou nechat testovat na vybraných místech, bez ohledu na to, zda mají
nějaké příznaky, jedná je o výzkum
preventivní protiepidemická opatření – soubor opatření, která se zavádí ještě před výskytem
infekčního onemocní. Slouží k zabránění jeho vzniku. Patří sem například: správně prováděná
hygiena, průběžná dezinfekce, zvyšování imunity, ochrana hranic apod.
protiepidemická opatření – hlavní zásady boje s infekčními chorobami. Jedná se o opatření, která
slouží k omezení či zastavení šíření infekce.
respirátor – je zařízení určené k ochraně před vdechováním nebezpečných látek (virů)
rouška – menší kus látky, který slouží k zakrytí úst a nosu

rouškomat – prodejní automat na roušky
roušková polévka – vyváření použité roušky
sociální izolace – lidé v izolaci, nesmí se stýkat s rodinou a s přáteli (senioři)
uzavření hranic – cizinci nesmí do země, obyvatelé nesmí vyjet do zahraničí
ústřední krizový štáb – pracovní orgán vlády, který řeší krizové situace
vládní novela zákona – jsou nově vydané zákony, které jsou vydávány v souvislosti s danou situací
vládní opatření – opatření zavedená vládou, která jsou přesně specifikovaná a musí je všichni
dodržovat
zákaz volného pohybu osob – lidé mohou chodit pouze do práce a domu, v nejnutnějším případě
k doktorovi či pomoct staršímu příslušníkovi rodiny
zákaz vycestování – obyvatelé nesmí opustit svoji zemi

Závěr:
Zjistila jsem, že slov, která se týkají koronaviru, je velké množství. Nejčastěji se objevovala slova,
která do určité míry změnila náš klasický způsob života. Překvapila mě některá slova a slovní spojení
jako například roušková polévka, naroušitel, koronašmejd či rouškomat. Myslím si, že některá slova
spojená s koronavirem si budeme ještě dlouho pamatovat, protože je slýcháme opakovaně v televizi,
ve společnosti, ale můžeme je vidět i na internetu. Vzhledem k postupně se vyvíjející situaci se dá
předpokládat, že se počet slov v souvislosti s koronavirem bude stále rozšiřovat.

Anotace:
Seznam všech výše uvedených slov má spojitost s infekčním onemocněním vyskytujícím se pod
názvem COVID-19, které se začalo šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-Chan a následně se
rozšířilo do celého světa. Postupně jsme se s těmito slovy začali setkávat nejen ve zdravotnictví či
v médiích, ale stala se součástí každodenního dění a výrazně tak obohatila český jazyk. Vznikl i
neoficiální slovník plný nových slov, slangových novotvarů, ale i výrazů, které vytvořili lidé svojí
hravostí.

