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Koronawirus 2019-nCoV
Koronawirus 2019-nCoV to wirus osłonkowy z rodziny Coronaviridae.

Ze względu na posiadanie lipidowej otoczki jest on łatwy do inaktywacji

przez rozpuszczalniki lipidów, które posiadają udowodnione badania właściwości

bójcze wobec wirusów osłonkowych. Wszystkie produkty do dezynfekcji marki

MEDISEPT (zarówno alkoholowe, jak też bezalkoholowe oparte na chlorkach i

aminach) są skuteczne wobec koronawirusa, gdyż są przebadane m.in. wg norm EN

14476 lub DVV/RKI na wirusy osłonkowe.
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Pierwsze szczepy ludzkiego koronawirusa zidentyfikowano w latach 60. XX wieku,

więc sam wirus nie jest nowością. Z częstotliwością co ok. 3 lata wybuchają

epidemie zakażeń dróg oddechowych, najczęściej w okresie późnej jesieni, zimy

i wczesnej wiosny. Obecnie wyróżnia się 7 gatunków koronawirusów wywołujących

infekcję u człowieka. A teraz jest nowy ósmy ludzki koronawirus zidentyfikowany

w grudniu w Wuhan (2019-nCoV).

W tym miejscu należy podkreślić, że cały czas panuje sezon zwiększonej

zachorowalności na grypę. W okresie tylko od 1 do 22 stycznia 2020 r.

zarejestrowano w Polsce 127 696 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę,

odnotowano 2 zgony*. Skala tego zjawiska powoduje straty również dla

pracodawców.
*Żródło: www.pzh.gov.pl/serwisy-tematyczne/meldunki-epidemiologiczne/
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W obu przypadkach infekcji: zarówno tych wywołanych Koronawirusem

jak również wirusem grypy bardzo ważne jest zapobieganie

przenoszeniu się drobnoustrojów pomiędzy ludźmi.

Zgodnie z zaleceniami GIS i WHO należy unikać dużych skupisk ludzi,

pamiętać o częstym myciu rąk oraz prawidłowej dezynfekcji rąk

i powierzchni mających kontakt z wydalinami np. poprzez kichnięcie,

kaszel czy dotyk).

Odpowiedzialna postawa i przestrzeganie zasad higieny pomoże 

uchronić się przed tymi groźnymi infekcjami. 



Wirusy mogą być zlokalizowane w wydzie-

linie dróg oddechowych, a nawet w moczu

i kale. Bezpośredni kontakt w tymi

wydzielinami może spowodować

przeniesienie zakażenia z człowieka na

człowieka.
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Korzyści z dezynfekcji



Produkty zalecane                               
w profilaktyce infekcji 
wywołanej           
koronawirusem 2019-nCoV

Velodes Soft
250 ml 

Velodes Gel
500 ml 

Velox Spray 
1000 ml 

MEDISEPT Chusteczki do dezynfekcji 
rąk i powierzchni 50 szt. 


