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Vliv koronaviru na komunikaci

Nové slovo
Diagnostika

Význam
soubor detekčních metod pro určení
stupně poškození materiálu a zařízení

Použití v praxi
Vy jste byl původně
diagnostikován nákazou
koronavirem.

Dobrovolnictví

lidé samy od sebe bez očekávání
odměny pomáhají ostatním

Dobrovolníci důchodcům
nakupují potraviny.

Epidemie

představuje větší nahromadění
výskytů onemocnění v časových a
místních souvislostech
Reaguje na momentální nerovnováhu
v oblasti základních potřeb pro život

Epidemie se šíří po celém
světě.

Imunita

je složka v našem těle, která nás brání
před škodlivými látkami

Pro lidi se slabší imunitou je
nemoc velmi nebezpečná.

Individuálně

samostatně

Nemoc na každého člověka
působí individuálně.

Infekční onemocnění

je to onemocnění, které se snadno
přenáší např. kapénkami

Covid-19 je nové infekční
onemocnění.

Inkubační doba

Inkubační doba se pohybuje
okolo 2 až 14 dní.

Izolované oblasti

představuje období mezi vstupem
infekčního původce do organismu a
prvním nástupem příznaků nemoci
oblasti odříznuté od okolí

Karanténa

uzavření určitého okolí

Po celé ČR je vyhlášena
karanténa.

Laboratoř

je to specializované pracoviště

Nakažený

člověk, který virus chytil

Panika

je jev který se projevuje nervozitou,
úzkostí atd.…
-neboli počet vyléčených
je to informace, která u lidí způsobuje
paniku

Vědci v laboratořích se skoro
nezastaví
Počet nakažených stále
stoupá.
Není dobrý propadat panice

Humanitární pomoc

Počet zotavených
Poplašná zpráva

Při humanitární pomoci se
nám ozvalo mnoho podniků a
firem.

Izolované oblasti hlídají
policisté.

Počet zotavených lidí roste.
Za šíření poplašné zprávy soud
uděluje i vazbu na 8 let.

Pozitivní test

znamená, že člověk nemoc chytil

Pozitivních testů na
koronavirus stále přibývá.

Psychohygiena

je to proces, který chrání a upevňuje
psychiku člověka
ochranná maska na obličeji, která ničí
bakterie a viry

V karanténě je dobré provádět
psychohygienu.
Vycházení z domova je
povolenou pouze s šátkem,
rouškou nebo respirátorem.

Riziko

označuje nějakou hrozbu

Rouška

je z látky, zabraňuje přenášení viru na
ostatní, ale nezabrání chycení viru od
okolních osob

Riziko šíření nákazy se pomalu
snižuje.
Vycházení z domova je
povolenou pouze s šátkem,
rouškou nebo respirátorem.

Solidarita

ochota

Lidé projevují velkou solidaritu
např. tleskáním na balkónech.

Strategie

plán, postup

Řekl Vám někdo, jaká je
momentální strategie Vašeho
města?

Vnitřní dezinfekce

označení se používá pro alkohol

Lidé často používají pro
zlepšení situace i vnitřní
dezinfekci.

Wu-chan

město, kde se poprvé koronavirus
objevil

Koronavirus je původem z
čínského města jménem Wuchan.

Respirátor

Závěr:
Zjistila jsem, že při hledání materiálu do této práce jsem objevila docela dost nových slov do své
slovní zásoby.
Myslím si, že v budoucnu nikdo nebude podceňovat závažnost nemoci. Covid-19 naučil lidi, že si
navzájem mají pomáhat a respektovat opatření, která byla vydána. Díky těmto opatřením naše země
není tak v kritickém stavu jako například Itálie.
Anotace: V mém projektu jsou různá slova, která se do této doby moc nevyužívala. Myslím, že je
dobré si tento projekt přečíst. Připomenout si slova, která už si tak často neříkáme nebo se dokonce
některým slovům přiučit.

