
 

 

 

 

 

 

 

Epidemia – to szybkie rozprzestrzenianie się ostrych chorób zakaźnych wśród ludzi, epizootia – wśród 

zwierząt, a epifitia – wśród roślin. Mogą one przybrać rozmiary i charakter prawdziwej klęski żywiołowej, 

np. masowe rozmnażanie się szkodników: szarańczy, stonki ziemniaczanej, chrząszczy majowych, 

termitów itp.  Źródłami chorób zakaźnych są mikroby, które dzielą się na bakterie, wirusy, riketsje i grzyby. 

Epidemie rozprzestrzeniają się w różny sposób:  przez drogi oddechowe, podczas spożywania zakażonych 

produktów lub wody, przez zetknięcie się z zakażonymi przedmiotami, przez kontakt z chorymi ludźmi                   

i zwierzętami, przez ukąszenie owadów i kleszczy – nosicieli chorób. 

 

1. Oznaki  epidemii, epizootii i epifitii 
 
 

 wystąpienie nagłego,  nieoczekiwanego wzrostu szybko szerzących się masowych zachorowań 

lub zgonów, 

 brak skuteczności leczenia w rutynowej terapii występujących powszechnie chorób, 

 wzrost zachorowań na chorobę endemiczną, (endemia to utrzymywanie się danej choroby 

zakaźnej bądź nie zakaźnej na określonym terenie na tym samym poziomie). 

 duża liczba niewyjaśnionych zachorowań, w krótkim czasie o podobnym obrazie klinicznym, 

 początek zachorowań jest nie wyjaśniony, 

 jednoczesne występowanie zachorowań na podobne choroby na obszarach nie połączonych 

terytorialnie, 

 nietypowe źródło zakażenia: aerozol, woda, żywność. 

 

2. Aby zmniejszyć zagrożenie: 
 

 przestrzegaj podstawowych zasad higieny, 

 nie spożywaj żywności z niepewnych źródeł, 

 przestrzegaj terminów szczepień ochronnych, 

 ogranicz kontakty bezpośrednie ze zwierzętami, 

 przestrzegaj zaleceń zawartych w ogłoszeniach i komunikatach (np.  ostrzeżenia                          

o wściekliźnie), 
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 wszelkie wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów i dystrybucją żywności zgłaszaj 

do terenowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, 

 nie lekceważ sytuacji, kiedy te same objawy chorobowe, w  krótkim czasie wystąpiły nagle                 

u ciebie  i osoby lub osób, z którymi miałeś kontakt, skontaktuj się z lekarzem w celu 

przebadania, 

 oczyścić najbliższe otoczenie z wszelkich nieczystości. 

 

3. W czasie powstania epidemii, epizootii i epifitii: 
 

 unikaj kontaktu z chorymi na choroby zakaźne,  

 unikaj dużych zbiorowisk ludzkich, 

 przestrzegaj podstawowych zasad higieny osobistej, 

 rygorystycznie przestrzegaj zaleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez władze  i służby  

odpowiedzialne za bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne, 

 zgłoś przypadki zachorowań u zwierząt także w swoim gospodarstwie, pamiętaj o świadectwie 

miejsca pochodzenia zwierząt, 

 stosuj się do zasad kwarantanny, przestrzegaj rygorystycznie zasad w zakresie utylizacji 

zwierząt. 

 


