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Covid-19 

-Na konci roku 2019 byla v Číně popsána série, 

zápalů plic  nejasného původu.  

- První případy byly oficiálně hlášeny 31. 12. 2019 z 

nejlidnatějšího města ve střední Číně z Wu-chanu.  



Původ covidu-19 
-COVID-19 je označení, který se poprvé objevil koncem roku 

2019 ve Wu-chanu v Číně. 

-11. března 2020 světová zdravotnická organizace prohlásila 

šíření koronaviru za pandemii  

-Covid-19 patří do respiračních nemocí jako např:mers a sars-

cov 



Covid 

- Je několik teorií jak vznikl covid  
- první možnost je, že se vyvinul z netopýrů 

- druhá možnost je ta, že unikl z tajné čínské laboratoře a 

měl být jako zbraň 

- třetí možnost je, že se jen příroda brání proti oteplování a 

nečistotě atd. 

- bohužel se ještě ani jedna z těchto teorií nepotvrdila 

 



covid v ČR 

- jen 29.11 2021 bylo 17 600 nakažených v ČR 

- v ČR je aktuálně 60 % očkovaných 

- a spousta má už 3 dávku 



Čína 
- Čína má největší počet obyvatel na světě 
- Čína se dělí na provincie 
- Čínské provincie jsou Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, 

Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, 
Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, 
Shanxi, Sichuan, Yunnan a Zhejiang 

- Wu-chan se nachází  v čínské provincie Hu-bei 
 



Wu-chan 

- Provincie hu-bei 

- Hlavní město této provincie je Wu-chan 

- Město počet  obyvatel 10,08 milion 

- Rozloha: 8 494 km2 

- Na začátku roku 2020 přibylo každý denní 

průměrně 4050 



Světová zdravotnická organizace 

- Sídlo:Švýcarská Ženeva-město:Bern 

- Založení 1946 

- Česká republika je součástí od roku1993 

- Její aktivity:podpora zdraví, podporuje bezpečnost              

zdraví a zasahuje do politiky  



Video 
https://www.youtube.com/watch?v=qm_v_w6DLbY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qm_v_w6DLbY


 ZDROJE: 
https://www.nzip.cz/clanek/447-covid-19-zakladni-informace 

https://www.biotrin.cz/vedci-potvrdili-prirodni-puvod-

koronaviru-sars-cov-2/ 

https://www.mzcr.cz/svetova-zdravotnicka-organizace/ 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cnn-ziskala-dokumenty-

o-zacatku-covidu-19-cina-ma-co-vysvetlovat-131951 

https://www.seznamzpravy.cz/ 
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