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Wojewoda
- Wszyscy -

szanowni panstwo,

w związku z epidemią koronawirusa SARS_CoV_2 wywołującego chorobę covlD-19

w załączeniu przekazuję raport techniczny Europejskiego Centrum ds, Zapobregania

i Kontroli Chorob (ECDC) z dnia 1B lutego 2020 r. pn.,,lnterim guidance for environmental

clearling in norl_healthcare facilities exposed to SARS-CoV_2", ktory moze okazac

slę pomocny przy odkazaniu roznego rodzaju pomieszczeń, przestrzeni publicznych,

Rapoft techniczny Europejskiego centrum ds. zapobiegania i kontroli chorob (EcDc) z dnia

.1B lutego 2a20 r. pn. ,,tnterim guidance for environmental cleaning in non,healthcare facilities

exposecl to SARS-CoV-2" zawiera wskazowki dotyczące oczyszczania pomieszczen

i przestrzeni publicznych innych niż nalezące do opieki zdrowotnej, w ktorych moze

potencjalnie występowac wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID_19 (tj, miejsc,

wktorychprzedprzylęciemdoszpitalaprzebywałyosobyzpotwierdzonymcovlD-19)'
np. pokole urzędy, srodkitranspońu, szkoły itp,

Autorzy ww. dokumentu, w celu odkazenia wskazanych miejsc zalecają m,in, zastosowanie

0,1% podchlorynu sodu, po oczyszczeniu powierzchni neutralnym detergentem, Natomiast

w przypadku powierzchni, ktore mogą zostac uszkodzone pzez podchloryn sodu,

rekomendowane jest zastosowanie etanolu w stęzeniu 70% (rowniez po oczyszczenlu

powierzchni neutralnym detergentem),

ponadto w ww, dokumencie w$kazano inne skuteczne, przeciw rożnym koronawirusom,

substancje wrazzich stężeniami (np" izopropanol, aldehyd 9tutarowy, chlorek sodu),
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Niezaleźnie od powyzszego uprzejmie informuję, ze zostało skierowane pismo do pana

Grzegorza Cessaka - Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobow

MedYcznych i Produktow Biobójczych z prośbą o sporządzenie i zamieszczenie na stronie

internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobow lMedycznych i produktów

BiobÓjczych odrębnego wykazu preparatow służących do dezynfekcji w przestzeni

Publicznej (powierzchni ulic, wiat przystankowych, ogólnodostępnych powierzchni

dotYkowych itp,), w tym zasad stosowania preparatu, a także koniecznego stęzenia
roztworow i czasu kontaktu, jezeli wymaga tego procedura dezynfekcji.

Z powazaniem

z up. Głownego lnspektora Sanitarnego

Grzegorz Hudzik

Zastępca Głownego lnspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/

Załacznlk.
Raport techniczny Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorob (ECDC) z dnia
1B lutego 2020 r, Pn. ,,lnterim guidance for environmentat Óleaning in non-healthcare'facilities expose
to SARS-CoV-2"

Do wiadomości:
1) Państwowy Wojewodzki lnspektor Sanitarny - wszyscy
2) Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny - wszyscy
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