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1. Kórokoző

A koronavírusok lipid burokkal rendelkező, egyszálú RNS vírusok. Embeft és számos állatfajt
képesek megbetegíteni, jellemzóen madarakat és emlósöket, mint például tevéket,
macskákat, denevéreket, A koronavírusok zoonozisok, képesek állatról emberre terjedni.
Jelenleg hét koronavírusról ismert, hogy képes humán fertózéseket és megbetegedések is
elóidézni. A koronavírus fertőzések okozta rnegbetegedések változó súlyosságúak lehetnek,
a hétköznapi náthától a súlyosabb légúti megbetegedésekig, Négy humán koronavírus
általában enyhe- mérsékelten súlyos felső légúti tüneteket okoz, míg a Közel-Kpleti légúti
koronavírus (MERS-CoV) és a súlyos akut légúti tünetegyüttest okozó koronavírus (SARS-
CoV) súlyos, akár életveszélyes légúti megbetegedésekhez is vezethet. (A SARS-CoV okozta
további humán megbetegedések kialakulását a 2003, óvijárványügyi intézkedések sikeresen
megakadályozták.)

A 2019 végén Vuhanban kialakult tüdőgyulladás-járvány hátterében álló egy újonnan
kialakult, a béta-koronavírusok családjába tartozó vírust azonosítottak. Az új koronavírus
elnevezése 2a20. február 12-től ,,súlyo§ akut légúti tünetegyüttest okozó koronavírus 2"
(SARS-CoV-2), az állala okozott megbetegedés a pedig ,,koronavírus-betegség 2019"
(coronavirus disease 2019), melynek rövidített változata a COVID-19,

2. Aíertőzés forrása;

jelenleg ismeretlen. A kezdeti esetek közös epidemiológiai kapcsolata a vuhanitengeri és élő
állat piaccal erósen valószínűsíii egy ott elóforduló állat, mint zoonotikus forrás szerepét a
járvány kialakulásában, azonban ennek beazonosítása még nem történt meg, Feltehetően
ezen - jelenleg még nem beazonosított * állatfaj segítségével jutott át a vírus denevérekből
emberre. Az új koronavírus emberről-emberre történő terjedését igazolták: ember is lehet a
ferlőző forrás.

3. A terjedés módja:

az emberről-emberre történő terjedés jellemzően cseppfertőzéssel és a fertőzöti váladékokkal
történő direkt vagy indirekt kontakiussal történik,

4. Lappangási idő:

a jelenlegi adatok szerint általában 5-6 nap (2-12 nap}.

Az eddigi adatok alapján a fertőzőképessóg a tünetek meglétekor a legnagyobb, de jelenlegi
ismereteink szerint nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy feÉőzőképesség előfordulhat
a megbetegedés kezdete előtt is. Valószínűleg a tünetek súlyosságával arányos a
fertőzőképesség.
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