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Zalecenia dotyczące działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z
przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów
wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

  

      

  

  

  

  

W obliczu szerokich działań mającym na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa
SARS-CoV-2 wśród ludzi, w tym wśród osób pracujących i przebywających w obiektach
użyteczności publicznej czy galerii handlowych, eksperci z Zespołu roboczego ds. wpływu za
nieczyszczenia powietrza na zdrowie, przy Radzie Narodowego Programu Zdrowia, Wydziału
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,
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Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH,
zajmujący się jakością powietrza wewnątrz pomieszczeń podjęli się opracowania zaleceń,
których wdrożenie w praktyce pozwoli w sposób efektywny zmniejszyć ryzyko
rozprzestrzeniania się czynników zakażeń mikrobiologicznych, w tym wirusa SARS-CoV-2, za
pośrednictwem instalacji wentylacji i klimatyzacji w ww. obiektach. Zalecenia opierają się na
poniższych poradach technicznych, sanitarnych i wskazówkach na temat sposobu
postępowania:

    
    -  Utrzymanie maksymalnej wydajności instalacji w pełnym cyklu dobowym.

  
    -  Rezygnacja lub minimalizacja udziału powietrza pochodzącego z recyrkulacji, w tym
ograniczenie stosowania urządzeń do ogrzewania i chłodzenia działających na powietrzu
obiegowym lub przestawienie ich na pracę w trybie maksymalnej wydajności.

  
    -  Wprowadzenie okresowego wietrzenia pomieszczeń (z wyłączeniem toalet) i ciągów
komunikacyjnych obiektów poprzez otwarcie okien, świetlików itp., o ile obiekt posiada takie
możliwości techniczne.

  
    -  Wentylacja mechaniczna wywiewna w toaletach powinna pracować w trybie ciągłym, z
maksymalną wydajnością.

  
    -  Należy utrzymać częstotliwość kontroli czystości elementów instalacji i zadanych
parametrów jej pracy, a także prac serwisowych obejmujących wymianę i czyszczenie filtrów i
dezynfekcję elementów, które są szczególnie narażone na zanieczyszczenie jak np. wymienniki
ciepła. W trakcie przeglądów i działań serwisowych należy szczególnie zwrócić uwagę na
zabezpieczenie personelu technicznego poprzez stosowanie odpowiednich środków ochrony
osobistej.

  
    -  Na czas epidemii SARS-CoV-2 należy powstrzymać się od planowanego czyszczenia
wewnętrznych powierzchni przewodów wentylacyjnych.   
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Pełna treść pisma  do pobrania po kliknięciu w grafikę
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