Slovník
Covid-19/ Koronavirus/ Korona - název nového viru
Covidiot - člověk ignorující opatření
Ekoronomika – ekonomika silně zasažená koronavirovou pandemií
Epidemie - Představuje větší nahromadění výskytu onemocnění
Epidemolog - odborník na epidemie
Haranténa – nucený pobyt dětí doma po uzavření škol kvůli koronaviru
Hysterie - zbytečně velká panika
Chrchelné prázdniny – nečekané volno ve škole kvůli šíření koronaviru
Inkubační doba – doba projevu nemoci
Izolace - člověk uzavřený kvuli bezpečnosti
Kolonavirus – rozrůstající se kolony na dálnicích kvůli uzavřeným hranicím
Kontravirus – alkohol užívaný jako opatření proti koroně
Koronákaza - Nákaza koronou
Koronamóda – stylová rouška jako módní doplněk v době koronavirové epidemie
Koronapanika – Panika kvůli koronaviru
Koronapokalypsa - Říká se jako poukázání na stav světa
Koronarasismus – odpor vůči občanům z nejvíce postižených zemí
Koronténa - Karanténa kvůli koronaviru
Korouška - vlastnoručně vyrobená rouška
Kurzarbeit - Dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a státem, při níž se zkrátí pracovní doba
ve firmě a ušlý příjem z této dohody doplatí stát
Letecký most - Při nedostatku zdravotnického materiálu pro současnou úroveň krize začaly státy i
velké soukromé firmy hledat na světových trzích a nakupovat. Ve chvíli, kdy se prakticky zastavila
mezinárodní doprava, je ale pro přepravu nakoupeného materiálu potřeba vytvořit cestu
Na Adama – bez roušky, s odhaleným obličejem
Nákazník - zákazník obchodu nakažený koronou
Nákupní horečka - lidé nakupují velké a zbytečné množstvi potravi
Naroušitel - člověk bez roušky na veřejnosti
Ošetřovné - Je jednou z dávek, kterou sociální systém poskytuje znevýhodněným. V Česku jsou pak
dalšími takovými dávkami navázanými na nemocenské pojištění nemocenská, peněžitá pomoc v
mateřství, otcovská, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a dlouhodobé ošetřovné.

Pandemagog – papaláš zneužívající paniky okolo pandemie
Pandemie - Epidemie velkého rozsahu
Pendler - Člověk pravidelně dojíždějící za prací přes hranice států.
Rouškomat - automat na roušku
Rychlo testy – rychle testy na zjištění nemoci
Smrtnost – procentama vyjádření umrtnosti
Škola v pyžamu - domácí výuka na dálku
Šopokalypsa – prázdné regály v supermarketech kvůli nákupní horečce a strachu z nedostatku zboží
kvůli koronavirové epidemii
Tichý přenašeč - Hostitel viru nebo jiného rizika pro ostatní, který neprojevuje příznaky nákazy. Je
proto velmi obtížné jej identifikovat či dokonce léčit
Trasování - V koronavirové souvislosti jde o způsob mapování cesty jednotlivce, míst, kde se
nacházel, kontaktů s nimiž byl ve styku.
Tryskáčový mor – přenosná nemoc, rychle se šířící kvůli snadnému cestování po celém světě
Walk through – drive through ale pro chodce

Myslím si, že většina těch slov například jako pandemie, epidemie, epidemolog
a další příbuzné slova k těmto již existovaly, ale nepoužívaly se tak často jako
dnes. Překvapilo mě, že lidi začali vytvářet slova, která byla až vtipná,
překvapilo mě, že si z toho dělají legraci. Samozřejmě na tom není nic zlého.
Zjistila jsem, že se nejčastěji objevovala slova, která byla spojena se slovem
korona například koronákaza, koronanákaza, koronapokalypsa a podobná
slova, která patří do té vtipné kategorie. Myslím si, že další vtipná slova se
budou vytvářet dále například i slova spojená s tímto virem jako rouška, nákaza
se přetvářejí na rouškomat a nákazník.

Anotace
Slovník obsahuje slova spojená s koronavirem. Jsou zde slova, která mohou jak
starší tak i mladší generaci objasnit nově vytvořená slova. Pomáhá lidem
zorientovat se a poznat slova, která se začala často používat v době korona viru.
Slova z medií, různé slangy a slovní spojení jsou upřesněna, aby je pochopil
každý. Jsou napsána stručně a přehledně. Každé slovo je napsané na řádku i s
jeho krátkým vysvětlením.
In dictionary you can find words, that have something to do with
coronavirus. There are words for the younger and for the older people
that could help them to get around. Words from the media, slang and
phrases are explained. They are written clearly. Each word is written in a
line with its own explanation.

