DIAPOSITIVES D’ACTUALITAT

coronavirus
2020

Les claus de la pandèmia
· El SARS-CoV-2 és un tipus de coronavirus que causa la malaltia
Covid-19. Va ser descobert a la ciutat xinesa de Wuhan a finals del
2019 i en poc temps es va estendre pel món.
· Els investigadors creuen que va passar d'un animal infectat a una
persona. Encara que no se sap amb seguretat, es pensa que podria
provenir dels ratpenats.
· El virus es propaga ràpidament per tot el món. De moment suma
milions de contagis i milers de morts, i les xifres canvien cada dia.
· L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha classificat la Covid-19
com una pandèmia. Això vol dir que la malaltia s’ha escampat per tot
el món. L’última vegada que l’OMS va declarar una pandèmia va ser el
2009 amb la grip A.
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Virus: què són i com funcionen?
Un virus és un agent infecciós cent vegades més petit que una cèl·lula. Els científics
no es posen d’acord sobre si es poden considerar éssers vius, perquè necessiten la
cèl·lula d’un altre organisme per viure: pot ser la cèl·lula d'un animal, d’una planta
o d’un bacteri.
Una vegada dins de l’organisme que serveix d’hoste, el virus n’infecta les cèl·lules i
es multiplica per sobreviure.
Existeixen milions de tipus de virus, que afecten diferents tipus de cèl·lules i per
això produeixen malalties diverses.
Per combatre els virus ens calen les vacunes. Permeten
que el sistema immunitari del nostre cos reconegui el virus
com un intrús i el destrueixi abans que es desenvolupi.
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Què són els coronavirus?
Els coronavirus són una família de virus que poden provocar des de
refredats comuns fins a malalties respiratòries més greus.
S’anomenen així per la seva forma:
si es miren a través d’un
microscopi, sembla que tinguin
una corona o un halo.
Són zoonòtics: això vol dir que
s’originen en animals, normalment
salvatges, i alguns poden infectar
els éssers humans.
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Els set tipus de coronavirus
que afecten els humans
HCoV-229E
HCoV NL63
HCoV-HKU1
HCoV-OC43
Són molt comuns i solen causar refredats.

SARS-CoV
El SARS-CoV va ser descobert
el 2002 a la Xina. Va infectar
a més de 8.400 persones
en 6 països de l’Àsia, Europa
i Amèrica.
El brot va durar uns vuit mesos
i va provocar la mort
d’aproximadament 800
persones. Es calcula que va
tenir una taxa de letalitat de
prop d’un 10%, segons l’OMS.
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MERS-CoV
El MERS-CoV va detectar-se el
2012. La malaltia ha estat present
a 27 països de l’Àsia, d’Europa,
Àfrica i Amèrica del Nord.
Es calcula que la taxa de letalitat
del MERS-CoV és més alta:
al voltant del 35%.
Des del descobriment del virus
s’han infectat unes 2.500 persones
i n'han mort aproximadament unes
800.

SARS-CoV-2
El SARS-CoV-2 té una taxa
de contagi més alta que la
resta. Hi ha estudis que
calculen que algú infectat
pot contaminar entre 1,4
i 2,5 persones, mentre que
altres parlen d’entre 2 i 3.
Per això s’hauria transmès
tan ràpidament.
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Com és l'estructura
del coronavirus?
Proteïna S
Permet al virus
penetrar en
les cèl·lules

Proteïna E
Ajuda a infectar
altres cèl·lules

ARN
Cadena amb
el material
genètic del virus

Proteïna M
Membrana de greix
que protegeix
l'ARN del virus

Proteïna N
Camufla l'ARN del virus per
'enganyar' la cèl·lula
i poder infectar-la
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Quins símptomes provoca?
Els coronavirus solen afectar el sistema respiratori. El SARS-CoV-2 pot
provocar símptomes molt diferents, però la majoria de casos són
similars als d'un refredat comú:
Febre

Dificultat per respirar

Tos

Mal de cap

La majoria de persones infectades presenten símptomes lleus, però
poden ser més greus en persones vulnerables, com la gent gran o
aquelles que ja patien altres malalties prèviament.
Els científics estan investigant per trobar una vacuna i fàrmacs
per frenar la seva propagació i tractar els símptomes de la
malaltia.
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Com es transmet?
Els científics estan investigant per saber com es transmet exactament el
virus. Per ara, se sap que es transmet a través de l’aire o bé si estem en
contacte amb una persona portadora del virus. També ens podem
contagiar si toquem una superfície infectada.
Cada cop que una persona infectada tus, parla, canta, crida, etc. pot
expulsar partícules que contaminin altres persones.
El període d’incubació del virus, el temps que passa des del moment en el
qual una persona s'infecta fins que apareixen els primers símptomes, de la
majoria de casos pot durar fins a dues setmanes.
Una persona pot tenir el virus i
no adonar-se’n fins després d’uns
quants dies, contagiant altres
persones durant aquest temps!
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COM ES POT PREVENIR?
L’OMS recomana una bona higiene per evitar el contagi del coronavirus
SARS-CoV-2 o d’un altre virus:
Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó i utilitzar
desinfectant.
Tapar-se la boca abans de tossir o esternudar amb l’interior del
colze o amb un mocador d’un sol ús, que s’ha de tirar després
de fer-lo servir, per evitar escampar virus.
Les mascaretes per prevenir la propagació del virus.
Guardar la distància de seguretat entre persones ajuda a
prevenir els contagis.
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com rentar-se les mans
correctament
Passos per rentar-te bé les mans

2

1
Parts que ens netegem amb
poca freqüència
Parts que no ens netegem
gairebé mai

5

6

Mulla les dues
mans amb aigua

7

Agafa sabó líquid
en abundància

8

Frega el dors
Tanca la mà i frega Frega els polzes fent Frega els dits
de la mà contra
el dors dels dits amb movimients rotatoris
i les ungles
el palmell de l’altra, el palmell de l’altra
amb el palmell
amb el palmell
entrellaçant els dits
de l’altra mà
de l’altra mà
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4

3

Frega bé els
Entrellaça les mans
palmells entre si per netejar bé l’espai
entre els dits

9

Frega els
canells

10

Esbandeix-te bé amb
aigua i asseca’t les mans
amb paper d’un sol ús
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Per què és tan útil el sabó?
Les molècules de sabó estan compostes per un cap i una cua que tenen funcions
complementàries:
El cap s'adhereix
l'aigua
La cua s'adhereix a la
capa de greix que
recobreix el virus

1. Al rentar-nos les mans, les cues penetren
a la membrana de greix del virus i la dissolen
2. El virus es descompon i l'aigua acaba
d'eliminar la resta de fragments
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Què fan els governs
per combatre l’epidèmia?
Els països amb més casos de coronavirus han decretat el
confinament de la població o la quarantena de persones que
tinguin símptomes o siguin positius de Covid-19.
S'estan prenent mesures per evitar aglomeracions a escoles,
universitats i edificis públics, així com a bars, restaurants o
botigues.
Molts països han tancat fronteres i s’han cancel·lat els vols
que viatgen a les zones més afectades per la pandèmia.
També s’han cancel·lat congressos internacionals,
competicions esportives i festivals de música. La majoria
d’esdeveniments previstos per als propers mesos s’han ajornat
o cancel·lat.
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Per a més informació:
Consulta l'especial sobre el nou coronavirus
a Junior Report
https://bit.ly/JuniorReport_Coronavirus

Fonts consultades:
- Organització Mundial de la Salut (OMS)
- Nacions Unides (ONU)
- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Espanya)
- Universitat Johns Hopkins
Informació actualitzada el 8 d’octubre del 2020
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