
Wuhan Coronavirus
Krótki przewodnik z informacjami 
i poradami 

. 

Ognisko nowego koronawirusa w chińskim 
mieście Wuhan spowodowało zainfekowanie 
znacznej liczby osób oraz ofiary śmiertelne. 
Uważa się, pochodzi on z kontaktu ze 
zwierzętami będącymi nosicielami wirusa
na targu owoców morza w mieście Wuhan.

Co oznacza, że wirus jest nowy?

Wirus odpowiedzialny za epidemię nie został 
do tej pory zidentyfikowany (lecz należy do tej 
samej rodziny co koronawirus SARS), więc wiele 
z potencjalnych ryzyk związanych z chorobą 
pozostaje niejasnych.

Objawy infekcji

U osób zarażonych koronawirusem z Wuhan 
pojawia się nagła gorączka, częsty kaszel, ból 
głowy, zatkane zatoki lub katar. U wielu rozwija 
się także zapalenie płuc, któremu często 
towarzyszy gromadzenie się płynu w płucach.

Drogi transmisji

Koronawirus z Wuhan prawdopodobnie 
przeszedł na ludzi ze źródła zwierzęcego, lecz 
dotychczas nie określono, które zwierzęta są 
nosicielami. 
U zwierząt będących nosicielami nie pojawiają 
się objawy infekcji, zatem mogą wyglądać na 
zdrowe. Zaobserwowano przenoszenie z osoby 
na osobę i choć jej początkowo nie wykryto, to 
wykazano, że występuje i powoduje większość 
przypadków choroby.

Co należy zrobić?

Jeżeli ktoś odwiedził targ z owocami morza 
w Wuhan lub miał styczność z osobami, 
które odwiedzały ten targ w ciągu 
ostatnich 60 dni i pojawiły się u nich 
wymienione objawy, to należy zgłosić się 
do lekarza w celu uzyskania odpowiedniej 
diagnozy.

Ogólne środki ostrożności pozwalające 
uniknąć ryzyka infekcji tego rodzaju:

•   Śledzenie porad i wiadomości 
z instytucji zdrowia publicznego i ze 
źródeł rządowych
•   Stosowanie dobrych praktyk 
zapobiegania infekcjom i wdrożenie 
procedur czyszczenia i dezynfekcji
•   Wdrożenie procedur dezynfekcji 
dla pojazdów i miejsc, w których przeby-
wają lub są transportowane zwierzęta
•   Ograniczenie kontaktu ze zwierzętami 
lub ludźmi, u których może występować 
ryzyko infekcji
•   Noszenie środków ochrony osobistej 
w miejscach o potwierdzonym ryzyku 
infekcji
•   Regularna higiena rąk, zwłaszcza po 
kichaniu/kaszlu
•   Regularne czyszczenie i dezynfekcja, 
korzystając ze środków ochrony osobistej 
i ściśle przestrzegając procedur 



Rozwiązania Diversey
Procedury czyszczenia i higieny uzupełnione programami 
zapobiegania infekcjom i gotowości na wystąpienie ognisk choroby

•  Materiały edukacyjne do budowania świadomości wśród 
pracowników i odwiedzających na temat tego, jak zapobiegać
występowaniu ognisk choroby i zarządzać ryzykownymi 
sytuacjami, gdy takie się pojawią
•  Schematy i krótkie mini przewodniki informujące jak prawidło-
wo myć i dezynfekować ręce oraz powierzchnie wopoodporne
• Listy kontrolne do szybkiej oceny ryzyka dla pracowników 
i kardy zarządzającej
• Dodatkowe procedury ogólnego czyszczenia w przypadku
wystąpienia potencjalnego ogniska choroby, np. jak postępować
z rozlanymi płynami ustrojowymi i w środowiskach wysokiego
ryzyka

  
    
   
     

Skuteczne rozwiązania- profilaktyka i zwalczania infekcji

Do najbardziej skutecznych środków Diversey, 
krytycznych w walce przeciwko koronawirusowi należą:

 

• Soft Care Med - alkoholowy preparat na bazie propanolu,
w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk;

• Soft Care Des E - alkoholowy preparat na bazie etanolu,
w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk;

• Soft Care Des E Spray- płynny, alkoholowy preparat do
higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk;

• SURE Instant Hand Sanitizer - nieklasyfikowany preparat
w formie pianki do higienicznej dezynfekcji rąk na bazie
składników pochodzenia roślinnego;

 

 

Higiena rąk

 



Mycie i dezynfekcja powierzchni

Do najbardziej skutecznych środków Diversey, krytycznych 
w walce przeciwko koronawirusowi należą:

 

 
 

 

 

 

  Więcej informacji na temat produktów do higieny rąk oraz mycia i dezynfekcji powierzchni znajdują się w ulotkach informacyjnych. 
 

Wszystkie produkty o „działaniu wirusobójczym przeciwko wirusom otoczkowym”, „ograniczonym 
działaniu wirusobójczym” i „pełnym działaniu wirusobójczym” są także skuteczne przeciwko 
koronawirusowi.
=
Wszystkie produkty z oznaczeniem EN 14476 przeciwko norowirusowi, adenowirusowi i poliowirusowi lub 
norowirusowi i adenowirusowi, lub vaccinia wirusowi są też skuteczne przeciwko koronawirusowi.

Pamiętaj !

• Oxivir Plus & Oxivir Plus Spray - preparat
myjąco-dezynfekujący na bazie nadtlenku 
wodoru o pełnym spektrum działania;

• Oxivir Excel & Oxivir Excel Foam & Oxivir 
Excel Wipe - preparat myjąco-dezynfekujący 
na bazie nadtlenku wodoru o szerokim spektrum 
działania oraz krótkich czasach kontaktu;

a także:

• TASKI Sprint Degerm - preparat myjąco- dezynfekujący oparty na związkach czwartorzędo-
wych charakteryzujący się wysoką skutecznością mikrobójczą w niskich stężeniach i krótkim 
czasie działania;
• Degragerm QS - preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyposażenia pomieszczeń 
dostępny w systemie Quattroselect;
• Suma Alcohol Spray & Suma Alcohol Wipes - oparty na bazie etanolu (wysoce skutecznej 
substancji dezynfekcyjnej) preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętów;
• Suma Tab D4 tab - preparat na bazie stabilizowanego aktywnego chloru w postaci tabletek, 
do dezynfekcji sprzętu, powierzchni i przedmiotów;
• Suma Bac D10 - preparat myjąco-dezynfekcyjny, przeznaczony do mycia i dezynfekcji 
powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii, w miejscach przygotowywania 
i spożywania posiłków;
• Titan Chlor Plus Tablets - tabletki na bazie aktywnego chloru z dodatkiem tenzydów 
anionowych do mycia i dezynfekcji urządzeń oraz wodoodpornych powierzchni;
• TASKI Sani 4in1- preparat dezynfekcyjny do mycia, odkamieniania, dezynfekcji oraz 
odświeżania wodoodpornych, zmywalnych powierzchni;


