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Naukowcy potwierdzaj?: dezynfekcja miasta przynosi efekty
Dezynfekcja miasta oraz ograniczenia w przemieszczaniu si? mieszka?ców przynosz? pozytywne
efekty w walce z SARS-CoV-2 – potwierdzaj? naukowcy z Ma?opolskiego Centrum Biotechnologii
UJ, którzy analizowali obecno?? wirusa w 20 wybranych punktach Krakowa. Badania trwa?y od 17
marca a 6 kwietnia.
- Oznaczanie obecno?ci materia?u genetycznego wirusa SARS CoV 2 by?o wykonywane przy
pomocy testu genetycznego "Real-Time Fluorescent RT-PCR Kit for Detecting SARS-2019-nCoV"
od BGI Genomics Co. Ltd. Test ten cechuje bardzo wysoka czu?o??, gdy? jest w stanie wykry?
nawet pojedyncze kopie wirusa. Stosowany jest m.in. w Niemczech do testowania próbek od
pacjentów - wyja?ni? dr hab. in?. Pawe? ?abaj, który kieruje badaniami wraz z profesorami
Wojciechem Branickim i Krzysztofem Pyrciem.
Analizy pokaza?y, ?e w po?owie marca w ponad 40 proc. próbek mo?na by?o znale?? materia?
genetyczny wirusa. - Pierwszego dnia projektu zaobserwowano najwy?szy odsetek wyników
pozytywnych. Zebrano materia?, który akumulowa? si? na powierzchniach przez kilka dni t?umaczy? ?abaj. W kolejnych tygodniach dane by?y coraz bardziej optymistyczne, a na pocz?tku
kwietnia w kolejnych pobraniach tylko jedna próbka danego dnia by?a pozytywna.
- Nie widzimy, ?eby jakakolwiek lokalizacja mia?a ci?g wyników pozytywnych. Wirus pojawia si?
incydentalnie, wraz z pojawieniem si? w okre?lonym miejscu chorej osoby, a nie jest stale obecny
w przestrzeni publicznej - podkre?li? naukowiec z Ma?opolskiego Centrum Biotechnologii UJ.
Takie wyniki bada? pokazuj?, ?e dezynfekcja przestrzeni publicznych, ale i izolacja
spo?eczna, przynosz? oczekiwane skutki.
Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania od 20 marca prowadzi dezynfekcj? w Krakowie. W
zale?no?ci od nat??enia ruchu i bie??cych potrzeb, jej cz?stotliwo?? jest ró?na (do raz w tygodniu).
Dezynfekowane s? miejsca publiczne o du?ym nat??eniu ruchu pieszych.
Gmina Miejska Kraków przeznacza na ten cel 3 mln z?. Ta kwota zapewni ci?g?o?? realizacji
zadania do po?owy maja.
Rzecznik prasowy MPO Kraków Piotr Odorczuk poinformowa?, ?e w dezynfekcj? na jedn? zmian?
zaanga?owanych jest ?rednio 10 jednostek sprz?towych i 20 osób. Prace prowadzone s? w
systemie trzyzmianowym. W ci?gu jednej doby przy dezynfekcji pracuje wi?c 30 polewaczek i 60
osób.
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