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Prevence - chování a životospráva
Když víme, co jsou hlavní rizikové faktory pro těžký průběh COVID-19, chřipky a celé řady
mnohonásobně nebezpečnějších nemocí, může také snadněji najít způsoby, jak těmto faktorům
předcházet. U� prava vlastnı́ho chová nı́ je naprosto nejú č inně jš ım
́ a nejlevně jš ım
́ způ sobem
prevence.

Pravidelný pohyb

Proč to funguje - snı́ženı́ rizikový ch faktorů snı́ženı́m hmotnosti, zlepš enı́m ná lady, zvý šenı́m otuž ilosti a
zlepš enı́m stavu cé v a plic.
Co dělat - pro starš ı́ stač ı́ pravidelné delš ı́ prochá zky sviž ný m tempem na č erstvé m vzduchu nebo prá ce na
zahrá dce apod. Ideá lnı́ jsou aerobnı́ č innosti jako bě há nı́, cyklistika, fotbal, bruselnı́ apod.

Mytí rukou mýdlem

Proč to funguje - infekce se velmi č asto š ıŕ ̌ ı́ př es patogeny, které ulpı́ na rukou a z nich jsou zaneseny do
ú st / oč ı́ / nosu.
Co dělat - mytı́ rukou je dů lež ité př edevš ım
́ po ná vš tě vě veř ejný ch mı́st, kde se sahalo na kliky, ná kupnı́
vozı́ky, madla apod. Nezapomeň te obč as oč istit i svů j mobilnı́ telefon.

Omezení konzumace hlavních médií a sociálních sítí

Proč to funguje - snı́ženı́ chronické ho stresu, vı́ce č asu na jiné aktivity. (TV a velká mé dia š ıŕ ̌ ı́ negativnı́
dezinformace a poplaš né zprá vy a zá mě rně vyvolá vajı́ chronický stres, vyč erpá nı́, deprese a tı́m i oslabenı́
imunitnı́ho systé mu.)
Co dělat - ignorovat televize a hlavnı́ mé dia a mı́sto toho hledat informace jinde. Nahradit pasivnı́
konzumaci mé diı́ jiný mi č innostmi (č tenı́, prochá zky, �ilmy, sport, prá ce na zahradě , kutilstvı́, hra na
hudebnı́ ná stroj, dě ti/vnouč ata, deskové hry, studium...).

Otužování a saunování

Proč to funguje - otuž ová nı́ zvyš uje odolnost organismu proti teplotnı́mu stresu, zlepš uje stav cé v a
dokonce i kognitivnı́ch schopnostı́ (bude vá m to lé pe myslet).
Co dělat - nenı́ nutný bazé n nebo blı́zká ř eka, stač ı́ pravidelné sprchová nı́ chladnou vodou. Pokud má te
zdravotnı́ problé my, zač ın
́ ejte velmi opatrně .

Redukce hmotnosti

Proč to funguje - nadvá ha je hlavnı́ př ıć ̌ inou vě tš iny nejrizikově jš ıć h faktorů - cukrovka 2. typu, vysoký
tlak, š patný stav cé v a srdı́čka atd.
Co dělat - u mnoha lidı́ stač ı́ jen omezit pitı́ slazený ch ná pojů jako Coca-cola a energy drinků , př ıp
́ adně
dá vat mı́sto č tyř pivı́ček jenom dvě . Omezit sladké tyč inky a podobné cukrovinky - rozumně , nenı́ tř eba si
upı́rat vš e :-). K tomu př idat pravidelný pohyb - takový , který vá s bude bavit.

Přípomínky a nové informace prosím dodávejte na web bornova.pub
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