
Co to jest koronawirus? 
 
Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które powodują choroby od 
zwykłego przeziębienia (niektóre wirusy sezonowe to koronawirusy) do 
poważniejszych patologii, takich jak MERS-COV lub SARS. Wirus 
zidentyfikowany w styczniu 2020 r. W Chinach to nowy koronawirus. 
Choroba wywołana przez tego koronawirusa została nazwana COVID-19 
przez Światową Organizację Zdrowia - WHO. Od 11 marca 2020 r. WHO 
opisuje globalną sytuację 
 
COVID-19 jako pandemia; to znaczy, epidemia dotyka teraz 110 krajów na 
dużym obszarze. 
 
Jakie są objawy COVID-19? 
 
Głównymi objawami są gorączka lub uczucie gorączki i oznaki trudności w 
oddychaniu, takie jak kaszel lub duszność. 
 
Czy istnieje szczepionka? 
 
Obecnie nie ma szczepionki przeciwko koronawirusowi COVID-19. We 
Francji, we współpracy z WHO, ocenianych jest kilka metod leczenia 
przeciwko koronawirusowi COVID-19. W międzyczasie leczenie jest 
objawowe. 
 
W jaki sposób przenoszony jest koronawirus COVID-19? 
 
Choroba przenoszona jest przez postiony (kichanie, kaszel). Dlatego uważa 
się, że bliski kontakt z chorym jest niezbędny do przeniesienia choroby: to 
samo miejsce życia, bezpośredni kontakt w odległości jednego metra 
podczas kaszlu, kichania lub dyskusji przy braku środków ochronnych. 
Jednym z preferowanych wektorów do przenoszenia wirusa jest kontakt z 
niemytymi rękami. 
 
* Źródło: Ministerstwo Zdrowia 
 
Jakie są instrukcje dla zakładów opieki zdrowotnej? 
 
 
Pomieszczenia umożliwiające izolację pacjentów (pokój jednoosobowy, z 
prawidłową wymianą powietrza bez recyklingu w zakładzie) 
Sektor szpitali dziennych musi mieć co najmniej jedno pomieszczenie z 
odpowiednim uzdatnianiem powietrza. 
Źródło: Ministerstwo Zdrowia, 20 lutego 2020 r.  
 
  
 



Jak ATA może pomóc? 
 
Nowy koronawirus (COVID-19) jest częścią rodziny Coronaviridae, złożonej z 
błony lipidowej pochodzenia komórkowego. Przetestowaliśmy nasz 
łańcuch filtracyjny F7 + H14 i technologie odkażania fotokatalizy, a także 
moduł Bioxygen® na wirusie grypy H1N1, z kategorii błon lipidowych, 
podobnie jak w przypadku koronawirusów, uzyskaliśmy 99,9929% retencji 
(wynik raportu z badania Virnext: ATA20140305E5 Lyon, 03 / 05/14) 
 
VirNext to platforma usług technologicznych i innowacji, której celem jest 
zaspokojenie potrzeb naukowych i technologicznych przemysłowców w 
dziedzinie wirusologii / mikrobiologii. VirNext specjalizuje się w ocenie 
fizycznych, chemicznych i biologicznych technologii odkażania powietrza i 
powierzchni w pomieszczeniach, a także technologii oczyszczania / 
dezynfekcji wody i ścieków. 
 
VirNext ustanowił procedury eksperymentalne w celu oceny 
skuteczności systemu filtracji Room Dopair / Dopair w odkażaniu 
ograniczonej przestrzeni zanieczyszczonej wirusami tej samej kategorii 
koronawirusów. 
 
  
 
Wniosek po badaniu: opracowany przez firmę ATA-Medical system „Room 
Dopair / Dopair” umożliwia odkażanie zamkniętej przestrzeni o pojemności 
2,5 m3 w ciągu 5 minut, co wiąże się ze sprawnością odpowiednio 99,9929% 
i 99,905% dla kategorii wirusów z lipidami błony, takie jak coronaviridae i 
bez membran, takich jak, odpowiednio, Adenowirus typu 5. System „Room 
Dopair / Dopair” umożliwia zatem odkażanie powietrza w zamkniętej 
przestrzeni zawierającej wirusy, takie jak COVID-19. 


