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państwowy powiatowy Inspektor sanitarny
w srydłowcu informuje:

Zgodńe

z

opińą Narodowego InĘtutu Zdrowia Publiczrego-Pństwowego Zakłńu

HigienY (NIZP-PZH), z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoY-2 wywofującego chorobę

COVID-I9 akcePtowalne jest dezynfekowanie pomieszczeń zwykorzystaniem generatorów
ozonu, jednakże

z zachowańem niezbędnych środków ostrozrości.

JednoczeŚnie

NIZP-PZH podkreśla,żę procesu ozonowania pomieszczeń

nie należy

rcnlłażaÓ jako jedYnego działania mającego na celu ograniczenie toąrzesttzeniania się wirusa

SARS-CoV-2

i

stosowaó

w

nP. w Pomieszczeniach,

takie działania jedynie

których ptzebywaĘ osoby

COVID-l9.PowYższe uzasadnione jest faktem,
ozonowanieńĘe się z następującymi kwestiami:
na

-

uryskanY efekt jest dorłźnyi

ńe

w uzasadnionych przypadkach,

z

potwierdzonym zachorowaniem

iż derynfekcja

pomieszczeń poptzsz

zapewnia ochrony przed ponownym przeniknięciem

doPomieszczeńa cząstek SARS-CoV-2, których potencjalnym zródłem jest kazda osoba
zat ńona, w cho dząca do pomieszc zeńa,

-

ryZYko dla zdrowia

Jak wskazuje

ludzi,takżęw formie pozostałościpo zabiegu ozonowania.

NZP-PZH, ozon, z uwagi na swe właściwości
utleniające, wywiera nasilone

dńńanię dtużmiące na sPojówki i błonę śluzowądróg oddechowych, czegoefektem mogą
być
Piekące bÓle i zaczerwieńe spojówek, kaszel, świszczącyoddech, trudności w oddychaniu,

-

Pogorszenie funkcji Płuc w badaniu spirograficznym, wzrost częstości i cięzkościnapadów
astmY u osób cierPiących z powodu tej choroby oraz nasilenie dolegliwości
u osób
ze współistniejącymi chorobami Ńładu oddechowego i układu ktęeńa,

uszkodzenie ęlementów wyposażenia pomieszczeń (szczególńe podatne materiĄ
zawierające gumę) i konieczrość usunięcia ich z pomieszczeńaprzed
zabiegiem ozonowania.

Jak wskazuje NIZP-PZH ozonowanie pomieszczeń powinno byó zawsze
wykonywane
Przęz wYkwalifikowanY Personel zabezpieczony odpowiednim wyposażeniem w środkiochrony
osobistej oraz miemiki stęzenia ozonu. Jednocześnie, zgodnie ze stanowiskiem
NIZp-pZH,naleĘ
stosować się do przedstawionych poniżej zaleceń:

-

w ozonowanYm Pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie an
?wterzęta, naleĘ z niego
także usunąć rośliny,
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-

nalezy pamiętać, aby ludzie nie przebywali także w pomieszczeńach sąsiadujących
z ozonowanymi, do których pewrle ilościozonu mogłyby przeniknąó, a także wykluczyć

możliwośćekspozycji na podwyższone stężenia ozonu osób postronnych,

-

pomieszczeńa podlegające ozonowaniu powinny być

w

odpowiednio uszczelnione,

tak aby ozon nie wydostawał się na zewnątłzdo sąsiednich pomieszczeńań

-

do środowiska,

generatory ozonu wykorzystywane do ozonowania pomieszczeń powinny być wyposńone
w deozonatory - vrządzenia zapewniające przekszlałcenie ozonu w tlen w ciągu kilku minut

(poniżej 1 ppm w ciągu 15 minut lub krótsąlm),

-

wszelkie materiĄ wrażliwe nadzińańe ozonu powinny być usunięte z pomies zczeń,
nię nalezy stosować ozonu w środowiskugazów palnych lub materiałów wybuchowych,

w ozonowanym pomieszczeniu nie naleĘ palió tytoniu, pracowaó

z

otwartym ogniem,

jak również znarzędziami, które powodują płomień lub iskrę, pracowaó ptzy uĘciu olejów

i smarów lub pozostawiać obiektów zabrudzonych olejem lub smarem,

-

ozonowanie nie powinno być wykonywaneprzezosoby zzabutzeniami węchu,

po zakończeniu zabiegu ozonowania, pomieszczęńe naleĘ przewietrryć przez

okres

conajmniej od 15 do 30 minut; najlepiej nie wchodzić do niego wcześniej ńżpo upływie
4 godńn od zakończenia odkażania,

-

nalezy wykonaĆ pomiar stężenia ozonu przed ponownym rczpoczęciem uzytkowania
ozonowanego pomieszc zenia.

Ponadto,

jak wskazuje NIZP-PZH,

stosowanie derynfekcji

w

postaci ozonowania

nie zwalnia z konieczności dochowania podstawowych, właściwychzachowń w obszarze higieny

osobistej ludń oraz ich najbliZszego otoczenia: nalery często myć

i

Powierzchnie, które mogą byó narźvone na zanieczyszczenie,
Pomieszczenia poprzez otwieranie okien

derynfekować ręce oruz

a

dodatkowo wietrzyó

i unikać przebywania'w pomięszczęńach, w których

występuj e zrIaczrle zagęszczenia osób.

Na

zakończenie

derynfekującYch

COVID-l9

w

naleĘ wskazać, że przydatne informacje doĘczące środków

zwitązku

z

epidemią koronawirusa SARS-CoV_2 wywołującego chorobę

zannieszczarte są na stronie internetowej Urzędu Rejestracji produktów

Wyrobów Medyczrych i Produktów Biobój czych

:

hĘ ://urpl. eov.pl/pl.

Leczńczych,

