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Zalecenia dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z 
przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów  

wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej 
oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, 
sporządzone na podstawie zaleceń Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.  

                   

 Zaleca się:  

 Utrzymanie maksymalnej wydajności instalacji w pełnym cyklu dobowym.  

 Rezygnację i minimalizację udziału powietrza pochodzącego z recyrkulacji, w tym 

ograniczenie stosowania urządzeń do ogrzewania i chłodzenia działających na 

powietrzu obiegowym lub przestawienie ich na pracę w trybie maksymalnej wydajności.  

 Wprowadzenie okresowego wietrzenia pomieszczeń (z wyłączeniem toalet)  i ciągów 

komunikacyjnych obiektów poprzez otwarcie okien, świetlików itp., o ile obiekt posiada 

takie możliwości techniczne.  

 Aby wentylacja mechaniczna wywiewna w toaletach powinna pracować w trybie 

ciągłym,  z maksymalną wydajnością.  

 Utrzymanie częstotliwości kontroli czystości elementów instalacji i zadanych 

parametrów jej pracy, a także prac serwisowych obejmujących wymianę i czyszczenie 

filtrów                                      i dezynfekcję elementów, które są szczególnie narażone na 

zanieczyszczenie jak np. wymienniki ciepła.  

 Aby w trakcie przeglądów i działań serwisowych należy szczególnie zwrócić uwagę na 

zabezpieczenie personelu technicznego poprzez stosowanie odpowiednich środków 

ochrony osobistej.   

 Na czas epidemii SARS-CoV-2 powstrzymanie się od planowanego czyszczenia 

wewnętrznych powierzchni przewodów wentylacyjnych.   
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Sugeruje się stosowanie: 

   

a. urządzenia służące do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń działające na 

powietrzu obiegowym. 

b. Dodatkowej okresowej dezynfekcji powierzchni wymienników tych urządzań 

poprzez zwiększenie temperatury powierzchni wymiennika na określony czas                        

(w przypadku zwiększenia temperatury do ok. 60 °C – t=1h,40°C – t=12 h);  

c. instalacji wentylacji sterownych w zależności od wymagań (np. instalacje 

sterowane poziomem stężenia dwutlenku węgla) przestawianych  w tryb pracy 

ze stałą, maksymalną wydajnością;  

 

d. wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach toalet w trybie ciągłym                    

z maksymalną wydajnością niezależnie od użytkowania budynku;  

 

e. nie otwieranie okien w pomieszczeniach toalet (o ile w nich są) zaopatrzonych                          

w mechaniczną wentylacje wywiewną.  
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Ponadto: 

 

1. Istotne jest zapewnienie stałych, wysokich wydajności przepływu powietrza  w systemie 

wentylacyjno-klimatyzacyjnym danego obiektu w cyklu dobowym, w obecnej sytuacji 

należy ograniczyć takie praktyki w celu zapewnienia efektywnej wymiany powietrza, a co 

za tym idzie, poprawę mikrobiologicznej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń,                          

w których przebywają ludzie.  

 

2. Instalacje wentylacji mechanicznej powinny pracować z maksymalną wydajnością w 

okresie użytkowania obiektu, a także co najmniej na 2 godziny przed i 2 godziny po 

zakończeniu użytkowania jednak zalecane jest utrzymywanie maksymalnej wydajności 

wentylacji także w okresach gdy budynek nie jest użytkowany - tryb pracy ciągłej.  

  

3. Dodatkowym i zalecanym działaniem pożądanym jest również okresowe wietrzenie 

pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej, a także w przestrzeniach otwartych                    

w galeriach handlowych poprzez otwieranie okien/świetlików i umożliwienie wymiany 

powietrza z wykorzystaniem powietrza atmosferycznego.  

  

4. Wskazane jest zmniejszenie zagęszczenia osób przebywających  w pomieszczeniach. 

 

5. Stała kontrola pracy systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego z uwzględnieniem prac 

serwisowych, w tym okresowych przeglądów technicznych i sanitarnych.  

 

6. Zwraca się jednocześnie uwagę  aby podejmowane działania były przemyślane, 

poprzedzone wnikliwą analizą sytuacji, oceną ryzyka oraz podjęte na podstawie 

profesjonalnej wiedzy w przedmiotowym zakresie. Należy też je dostosować do aktualnej 

sytuacji sanitarnej oraz zakresu przeznaczenia danego budynku. Jednocześnie  istotne jest 

uwzględnienie faktu, że ww. działania każdorazowo mogą się wiązać z wysokim nakładem 

kosztów związanych                        z organizacją pracy oraz technicznym utrzymaniem systemu 

wentylacyjno-klimatyzacyjnego                     o wysokiej sprawności w zakresie usuwania 

zanieczyszczeń o niewielkich rozmiarach, w tym cząstek o rozmiarach < 5µm.  


