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Wirusy jako szkodliwe czynniki biologiczne
#$% ! $&'
() &*&+$,!% 

Celem artyku³u jest omówienie problemu potencjalnego nara¿enia pracowników biurowych
 $#$% !"& "  
! !" !& "% " &,#$&
do szkodliwych czynników biologicznych obejmuj¹ca wy³¹cznie baterie i grzyby jest niepe³na
$$ " 8"&<$ :$&5!"$%$
wirusowe.

  
   
-&3" 5! 6! 8!"9 , &)$" ! " ,5&" !  !$%: $! 
'&% %"$ 3$;:<&3&3$'$&',!"$%:"%)$! 35& 8" :&3
wentylacyjny, instalacja klimatyzacyjna, zanieczyszczone powierzchnie, jak i kontakt z chorymi wspó³ !$% 3$?&",)9 $&$&)%@$)#8 ! !"@!!   5&$  $3$&"czeniach biurowych, przeprowadzana na jego podstawie ocena ryzyka zawodowego, dotycz¹cego
nara¿enia na szkodliwe czynniki biologiczne, obejmuje zazwyczaj wy³¹cznie bakterie i grzyby. Takie
&'#!$&'&'& %$&&<&$$ 8"&<$&!&9  5&$ :$&5 $
!"#$%!"%&!'

          
DE&*$&$ $3 6 &&,)&!&6!! $ ) " $!&%&F&$) $
H$!)$, $J!$$$,L&36! 3$ & !& &)) $&!! !$ $!%%3 & &
3& &3 '&3$$!& && 3) $),$! ) ,&M& &3 )) 3  
&E&*$&$ &$!&6 &$% &3&$ $!! $ )&*$3&6$! $&  ))6
 ))&,)&! $,3$! $),$! ) ,&6!$, !&$ ) , )! 3$ )Q $
 ! &&3 &$!3)&&  ) &)&3&&   &3&&E&*$&6
Keywords: viruses, occupational environment, office workers


%&#)&$&  !$% $  &'3'&
ró¿ne zawody, zwi¹zane z prac¹ umys³ow¹
o zró¿nicowanym stopniu skomplikowania, wykonywan¹ z zastosowaniem sprzêtu biurowego.
Q& !3$'&3$ % ! 6$3 ! 
ubezpieczeniowych, prawniczych, podatkowych,
 !"! 6$3 !"! 6  %5& ,&cjach reklamowych, urzêdach i jednostkach
3$$ !'$  &' &$ !"   !
 !$%  $&,$~,"$  96
!!$@,,$  '&_,"$
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Na podstawie danych epidemiologicznych
" !'& $96 5& !  '3$&' ^_`  !$%:
$!  !"  )&,)$#!$ "&6
których przyczyny upatruje w nieodpowiednich
warunkach na stanowisku pracy. Jak wykaza³a
analiza absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w III kw. 2016, liczba dni absencji
chorobowej z powodu zaka¿eñ uk³adu pokarmo&,$< x^x^{|H3%^_`$%
" % 5&$! L6 "" % 5&%< &! &,x}||_{[$H3%^~`
$%" % 5&$! L6Yx\



Wirusy to cz¹stki nieposiadaj¹ce struktury
komórkowej, zbudowane z bia³ek i kwasów
nukleinowych. Zawieraj¹ materia³ genetyczny
w postaci RNA (ribonucleic acidL) DNA (deoxyribonucleic acidL6 3 5 '@!$9$%niêciu wirusa do ¿ywej komórki. Na powstanie
i rozwój zaka¿enia ma wp³yw wiele czynników,
%:&$% '@3$"&"' )$#!$$ $'&,
 %$ " % X&'6 ' % :$&5 "&   "$ 
$ % ,&&!"!  &' Y[\
Cz¹stki wirusa dostaj¹ siê do organizmu
!"<$&% "&"%:9)  <#)"&H%< 
oddechowego, jamy ustnej, uk³adu pokarmowe,6':&%L(%:  $ $&9! $@!@
organizm przed drobnoustrojami, a wirusy mog¹
'@ % 8 '&$&  " %  !$  ) 
innego uszkodzenia naskórka. Wirusy wnikaj¹ce
"&" <#)"&3 '@")#8 !'$
&"#&$  %3:&%  <% 6 ,"$&
zachodzi wstêpne namna¿anie materia³u genetycznego wirusa.
 )&5 '& %  3$9 86 5& %< 6 %:3
wirus dostaje siê do organizmu, nie zawsze
jest uk³adem, który jako pierwszy zostaje dotkniê!  @"%< &33,@ 8&&$6
wywo³uj¹ce zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, atakuj¹ce uk³ad nerwowy, które wnikaj¹ do organizmu przez przewód pokarmowy
$$3$9 3 5 '@Y[\] ) $&$:
namno¿onych w organizmie oraz ich przenoszenie siê na inne organizmy to niezbêdne czynniki
"3 $  " % 5&$ 6  $9!  &!#!$
wirusa w populacji.
W rozprzestrzenianiu siê wirusów w biurach
najwiêkszy udzia³ ma droga powietrzno-kropelkowa, która odgrywa równie¿ g³ówn¹ rolê
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 "&"&$ $9 $&%!'$ :, &! ! 
Nie bez znaczenia jest równie¿ kontakt bezpo#&$"" $&!""!"3$$&"! $ 3$
("!"&,:)@ ,9 )&5":!$8  &")
emitowany podczas kaszlu, kichania, silnego
&! 6 #3$&!  !" "36 " $& '@!
zarówno kropelki p³ynów ustrojowych i wydzielin
z jamy nosowo-gard³owej, jak równie¿ szkodliwe mikroorganizmy, a tak¿e cz¹stki wirusowe.
Oszacowano, ¿e podczas kaszlu do powietrza
35&  8$9|[_~{6  %!$&
"3  xx[  }[_ %&)&% #)$6 %:&
"@ &") $),$!"Y^J\M9& &
jednoznacznie wskazuj¹, ¿e wirusy odpowiedzialne za wywo³ywanie powa¿nych chorób u ludzi
3,@ 8  &!&  #)$$&  $)#!$  !" j¹cej do zaka¿enia osoby doros³ej w promieniu
[ 3&: )  "&" % % &"#&$
H xL6Y{\

-. -- 
0- 1 2
? ,5&$& "& $: #$sku biurowym zas³uguje na szczególn¹ uwagê
"&",)9 !"9@$3 &!#8 !ników chorych. Wed³ug badañ kwestionariuszowych prowadzonych w Centralnym Instytucie
!   !   3 !$&   !"3 $&_`&&:"" <6
¿e przysz³o do pracy, mimo ¿e ich stan zdrowia
% " < %$&!"#8%" $ "&")$&$ )&% %$&,$9!&'6!"9#!$&'""  )$
$9 &!#!$ !3$3!  
 !$! $$H $&{_`: $
"$3$, 3$" 3$L6!" "!" '
"  $ )$ %$&!"#!$@ % $  &3$!  !) &9"@3 !'@]#:&'
 3&',  ! !"9#!$&'$5!{ !nik deklarowa³, ¿e w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy
zarazi³ siê od swoich wspó³pracowników chorob¹
" % X@H,@L  $ &% " <:$&56 5&  !$! $$ " !"$& !"9#!$&'
zara¿aj¹ siê od swoich wspó³pracowników, ni¿
 !$!"$ <:%!'! Y}\
M)&,)$#!$"&%< &! &,
i pokarmowego s¹ schorzeniami czêsto odno 3$ #:  !$%: $! 
&%!'& :, &! !  < &
s¹ zwykle przez wirusy paragrypy (wirusy grypy
rzekomej, Human Parainfluenza Virus, FL
Te ssRNA wirusy (single-stranded RNA, jedno$!$  L )&5@!&"$Paramyxoviridae6<'@$&%!'&" :,:! 6' %
i dolnych dróg oddechowych, które u doros³ych
"& $&, '@ "%)& #8 < ,$& H  !$
"  )&$  % $ )  %"&)$L $ !"9 3)&
s¹ z przeziêbieniem. Niemniej jednak u niektórych
: 6"!"&,:)$&! " $5@#!$@6
3,@ 8 ' !  &!$95%$3
przebiegu, w tym równie¿ zagra¿aj¹ce ¿yciu
H"  )&$&<!L6Y\
&%!'&< &"&"$  ,
wystêpuj¹ zarówno w okresie jesienno-zimowym
H$  Fx $ F[L6 ' % $ $&J)&$3H$F^$FL6Y~\]#:
objawów zaka¿enia wirusem HPIV wymienia siê
podwy¿szon¹ temperaturê cia³a, katar, kaszel,

Q &) x"%< $:6%:&3,@ 8 &!&#)$$&!"<$&% Y{\
Table 1. Examples of viruses which may be present in human saliva [5]
 !
HPV (Human Papillomavirus, wirus
 !" % )"%$&,L
HAV (Hepatitis A Virus, wirus zapalenia
@  L
HBV (Hepatitis B Virus, wirus zapalenia
@ L

"#$!%&'()!%$*&+,+
M $&"$&% x_`: &%#)$
 $&"$&% {_`: &%#)$

 #)$$&  x{` $!$&)$ &,  $  $&"  &!#8 '&,
% : %)&$!   $)#!$ x_5 %$$+3)6 ! ,&'& 35)$#8
transmisji wirusa HBV t¹ drog¹
RSV (Respiratory Syncytial VirusL6
$"$&% `: &%#)$$`: &%"$&)$
wirus paragrypy, wirus grypy, adenowirus z jamy nosowo-gard³owej
BKV (BK Virus6)$3 $L
102 %$$+3)#)$

ból gard³a, ogólne os³abienie organizmu, czasami
 %5& "  )&$& "]%$& ")#!$ $&%!'& &, $  $% '@ " '&,  $)#!$6
co oznacza, ¿e w powietrzu utrzymuje siê on
przez ponad godzinê, a na powierzchniach do 10
,"$ 5&6  ,@35 "  "$8$9
tak¿e od osoby, u której zaka¿enie przebiega bez
 X!  ' :Y|\
G³ówn¹ przyczyn¹ wirusowego zaka¿enia
przewodu pokarmowego, ³atwo szerz¹cego
siê w skupiskach ludzkich, s¹ norowirusy (NoV,
F6$ )%L6!")$,   $:
nale¿¹ca do rodziny Caliciviridae. Zaka¿enia
$ 3$@"&! & ! <3#$&!$&6
s¹ one najczêstszym czynnikiem etiologicznym
$&%!'$%< % 3&,<! ]&<, !  )$% ! "&"&&
M$& & )  &*&$ |_` &$&3$$
niebakteryjnych zaka¿eñ jelitowych z biegunk¹
'& ! < #$&"&"F]$
te charakteryzuj¹ siê wybitnie ma³¹ dawk¹
" % 5 '@!@ Hx_  x__ !"@&!"&% $! L6
Yx_\]&<, 3&)%: &$&3$),$!"! 
 &,  ?$   )$!"&, 
Pañstwowego Zak³adu Higieny, liczba zaka¿eñ
norowirusowych w Polsce w 2015 roku wzros³a
dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego.
Zaka¿enia wirusem NoV wystêpuj¹ przez ca³y
rok, przy czym ich nasilenie obserwuje siê zwy%)&  %&$& "$336 @ !"9 %&#) &
s¹ mianem winter vomiting disease (z ang. zimo !  5<@% L6Yxx\%&)9, $ " % 5&$  x^$6  '  &'3'@" :
3<#!$6 3$6 :)& "! 6 $&,%96 ' %
:$&5,@!"%96&"!"&$ :)&3$9#$&Yx[\
Latem czêstym schorzeniem osób pracuj¹cych
w klimatyzowanych pomieszczeniach biurowych
jest opryszczka, wywo³ywana przez dsDNA
(double-stranded DNA6 $!$ M L
wirusa Herpessimplex HFx6  $&' (FxL
nale¿¹cego do rodziny Herpesviridae. Choroba
powodowana przez ten typ wirusa charakteryzuje siê zmianami zapalnymi w postaci ma³ych
9! &"%: , $!%:$ <#)"&'
ust. Du¿¹ rolê w aktywacji zaka¿enia i stymulacji
HHV1 do namna¿ania odgrywa kondycja uk³adu
#!$&, "'$ !   "' 
ogólne przemêczenie, stres oraz naprzemienne
wych³odzenie i przegrzanie, a wiêc tak¿e przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach,
powoduj¹ce gwa³towne sch³odzenie rozgrza&,, $"3Yx^\

Zainteresowanie wirusami jako szkodliwymi
!"$% 3$ $),$!"3$  #$% $rowym jest wa¿ne nie tylko z punktu widzenia
$! ")#!$$&%!'!  5 $965&"& &
" % 5&$ $&3,@ 8'&@""!"
syndromu przewlek³ego zmêczenia (Chronic
Fatigue Syndrome  (L #:  !$%:
biurowych, zwanym tak¿e „gryp¹ yuppie”.
Schorzenie to, poza odczuciem chronicznego
zmêczenia, nieustêpuj¹cego po odpoczynku,
35&  8 '  !$ :), < 6$9%"&$ $ :)9"<:! <! 6 :)3$9#$
i stawów, bólu g³owy, jak równie¿ zaburzenia
 3$9!$6%!& !'$$Yx\
$9$:3,@!!  $8"!"&,:)&
" ,5&$&)  !$%: $! $! #dowisku pracy przedstawiono w tab. 2.

!  34
1]""&"&$ $$9$:#$% $3$& &"" !"&$ '&$!  $)#8
na powierzchniach u¿ytkowych i zachowywanie
"&"$&")#!$$&%!'! 
- % '& 3&$:< Yx}\6 $)#8
wirusów uk³adu oddechowego na powierzchniach
u¿ytkowych wynosi kilka dni, a w przypadku wi:%< % 3&,35&$9, 8 &
2 miesiêcy. Badania wykaza³y, ¿e wirusy obecne
 <$ !  !$% 3,@" % "$8%)&'! 
{ $&"! $ )  x %)&'!  "&3$:6
 %:! @ $&"&58 &"&"%$)% 
3$&$9!Yx\]&<,  $$:< Yx~\6$
, "&%3&' F^ 35& 8 "&$&$
z przedmiotów ze stali nierdzewnej na czyst¹ skórê
$"&58 $&' ,"$9- % '@&
$& Y|\6Fx < &!  )$%<$&
#:  ! $&"! $ $! 6 %$! 
jak powierzchnia biurka, mysz komputerowa
!" &)&] " % $:6 ' %
,<:& X:< " % 5&$  % "'& $9 % %
&"#&$"" % 53$"&3$ 3$$5#!$@$&3$&''& % '"&$%$  
"@65&$&35&:$&5$8$9
$&"6&<$" ! '@!'&")#!$
$&%!'&Yx|\]&<,  " &"& ! 
"&"& 9Y[_\6" % 5&$&$&3'&&'
:!  '!"9#!$&'% !  $"&$&"! $35&%% 8""&"&$&$&3
$9$  " <&_}_`$&"! $
!$@,[,"$
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Table 2. Viruses which can be harmful in an office work environment [15]
 !)
Adenowirusy (AdenoviridaeL
Koronawirusy (CoronaviridaeL
Wirus Norwalk, norowirus
(CalciviridaeL
]$,H 6$L
(OrthomyxoviridaeL

5 *+
*#7,&!#7,7
#+5&67,+
2
$&"J%&)%&
&"#&$&
2
powietrzno-kropelkowe

8#+9+,7,+"#9&7:+

*&;<+:%):+

" % X&,@!"%$ &$&

unikanie kontaktu z chorymi, czy#8  3$&'!  !6 &"&%!' 6
" % X&< ,&!  ,:! :,&! - czyszczenie i konserwacja systemów
klimatyzacyjnych
wych
" % X&"  )&$&'&)$ $&,% 63$
!"#83$&'! !6&"&%!' 
powierzchni
" % X&, 6"  )&$&<!
szczepienia ochronne, witaminizacja, izolacja grup wysokiego ryzyka
H!"&#$ %$L
" % X&  %$%:$ <#)"!
&"&%!' $&"! $

2

pokarmowe

2

powietrzno-kropelkowe

Wirus brodawczaka ludzkiego HPV
(PapovaviridaeL
]$  ,HxJL
(ParamyxoviridaeL
]$ (H (FLHPneumovirus (L

2

2

&"#&$&"&"
uszkodzon¹ skórê
powietrzno-kropelkowe,
&"#&$&
powietrzno-kropelkowe

 $)"%$Hx|L
(ParvoviridaeL
Wirus ostrego krwotocznego
"  )&$ ':&%H L
(PicornaviridaeL
]$E !%$&H, $L
(PicornaviridaeL

2

powietrzno-kropelkowe

" % X&,@!"% "%@6 &3$ 6$&$

2

powietrzno-kropelkowe

" % X&&6%!"&"  )&$&':&%

2

powietrzno-kropelkowe,
&"#&$&

Wirus ECHO (Human
 &! *$LHPicornaviridaeL

2

powietrzno-kropelkowe,
&"#&$&

Wirus Epsteina-Barra
(HerpesviridaeL

2

&"#&$&6"&"% %"&#)$@! !

Wirus opryszczki pospolitej (ang.
Herpes Simplex Virus, HHV1,
 $&'(FLHHerpesviridaeL
Rotawirus ludzki (ReoviridaeL

2

&"#&$&6"&"
uszkodzon¹ skórê, przez
kontakt r¹k
powietrzno-kropelkowe,
ka³owo-pokarmowe

" % X&,@!"%$6"  )&$ %< &! &,6
angina, zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, parali¿, zapalenie w¹troby, stany zapalne skóry
" %@6 $&,% 6 "  )&$& 3$9#$  &!&,
$$&"$ H, L6)&$ H, L
" % X&,@!"%$6"  )&$ %< &! &,6
stany zapalne skóry z wysypk¹, zapalenie spojówek,
biegunka
" % X&  3%)&" 6 3 )$& !'$ )$3!:63M!  6! <$ %%$  %- &"&%!'  $&"! $6 $% $&
:!"&:' 3J, <&'
% %"! 3$6!"#83$&'" % X&"!"% "  )&$&9! &"%& < scu pracy
#)"! 6 "  )&$& %: H%$ 9! &"%&L6"  )&$&,:%$
" % X&"  )&$&5<@% $'&)$6 $&,%$

2

2

" % X&"  )&$ :,&! ! 

unikanie kontaktu z chorymi, czy#8  3$&'!  !6 &"&%!' 6
" % X&  "  )&$  :, &! ! 6 "  )&$& czyszczenie i konserwacja systemów
klimatyzacyjnych
uszu

L,""@"&$ $$ ?$ HM"[__{~x6"x}"&"3M"[__~~6"[~~L

:5& $ 3,@ % " 8 3$&@
 $)#8$")#!$$&%!'&" )&5#!$$),#!$$&" ]&<,  6" %&$&$),#!$",)9&'$&" "@!&'x{`
|_`6$"!"%@)$$@H %$&' %$
,6 (F$$"!"%$L" !" <$9$9%"@
 $)#!$@"$5"!  #!$ !  Hrelative
humidityL6 3$ $ &"!"%&H %$&
' % &J$$$L"&5 <<5&' % ! $9%"&'$),#!$  3" %&$&
Y[x\$&3$&''& % &"!"%$)$
% "'& $)#8" : % ! $%$&'6
' %$%$&'$),#!$",)9&'$&" H^_
~_`L6Y[[\$& &"" !"&$ " '&:$&5
wp³yw temperatury, jednak jednoczesne dzia³anie
&3& $$),#!$",)9&'$&" 
 ")#!$$&%!'&$:" '&  )
zagadnieniem trudnym do oceny.
( $)#8 $: " )&5$  '&  %5&
od rodzaju ich materia³u genetycznego. Wirusy
zawieraj¹ce DNA (np. wirus opryszczki, adenowirusy, wirus BK, wirus brodawczaka ludzkiego,
$"  )&$ @ L@ "$&' bilne, ni¿ wirusy zawieraj¹ce RNA (np. wirus zapalenia w¹troby typu A, wirus zapalenia w¹troby
typu C, norowirusy, wirus grypy, wirus paragrypy,
$ (F6 $L6!$% "& $)#!$
samych kwasów nukleinowych. RNA jest mniej
trwa³e ni¿ DNA i bardziej podatne na dzia³anie
endonukleaz (enzymów rozk³adaj¹cych kwasy
%)&$&L6Y[^\

x
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M &!"@!& $)#!$$: "&3$ ! !"$&&,5%#$% !
biurowej przedstawiono w tab. 3.

# 3- 4
  )@ %&%&!'@ "3$&#!$ ,&&tycznej wirusów jest pojawianie siê nowych,
bardziej wirulentnych szczepów opornych
na leczenie, jak równie¿ zdolnych do zmiany
gospodarza lub komórek docelowych. Mecha$"3  "@!&  "3$&#!$ ,&&!"&'
s¹ szczególnie skuteczne u wirusów RNA, które
w odró¿nieniu od wirusów DNA nie posiadaj¹ sys&3&$% !'$ #!$  ! 
nukleotydów w syntetyzowanej nici. U podstaw
3)&%) !  %'@!! "3$&#8$:)&5@3 !'&H%&6&)&!'&6$&!'&L
$ &%3 $ !'& )&, '@!&   3$ $&  ,mentów genomu wirusów tego samego gatunku.
Mutacje punktowe powoduj¹ tzw. przesuniêcie
antygenowe, prowadz¹ce do powstania nowych
wariantów wirusa, przeciwko którym organizm
$& 3  "&$ "&' #!$
Z tego wzglêdu konieczna jest coroczna zmiana
sk³adu szczepionek przeciwgrypowych.
U niektórych wirusów (np. rotawirusów
!"$:,L$$&'&"' $%3$&" $ $9
materia³u genetycznego w postaci prostej wymia,&:6!")$&  !'$H"%% ,&L
Dochodzi do niej przy jednoczesnym zaka¿eniu

komórki gospodarza przez dwa ró¿ne wirusy.
!&&"$9%" :5#8,&:$ 
i umo¿liwia powstanie nowych, korzystniejszych
jego wariantów zapewniaj¹cych wiêkszy zasiêg
"$ < $ "%< &335& 8 '3$   ,3&:,&3:$:,)"%$&'6
 $&'$#$%$&'6$%!"&, '&$
!  $),$!"! < #!$#!$ ! 63,@!!  &'3 8" :$9%"@$&%!'#86
' %:$&5! , "Y[{\

!
W pomieszczeniach biurowych przebywa zwykle du¿a liczba osób. St¹d te¿ w biurach o konstrukcji
otwartej (typu open spaceL"&"&$&$9" % 5&
$! 35&" ! "$8"!"&,:)$&< 
]#:&', !$%:6"!"&$&$ ! &@'&@" ! 3"&!$"$ < $ 
!  3" % X3<5$3("!"&pionki przeciwwirusowe zapobiegaj¹ zaka¿eniom
przez stymulacjê antygenow¹ gospodarza, powoduj¹c powstawanie przeciwcia³ neutralizuj¹cych
 ")$3!:QJ!%!"! #8
" !" "$' 8$9%$)% $"!"&$&$Y[\
]#: "!"&$&% "&!$% !  3
$335 9 $83 )&&
(zawieraj¹ce antygeny pochodz¹ce z jednego
szczepu wirusa, np. szczepionka przeciwko wiru&3"  )&$@ ]?]L6)$ lentne (zawieraj¹ce antygeny pochodz¹ce z kilku
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Q &) ^"  $)#!$$:"" !  $&3$! ")#!$$&%!'!  $&"! $ ! "&3$:!"$&&,5%Y~6x}6[\
(' )')!*+&**+!$!'/)0" "3 4

 !)

!%+=<,&'(

Adenowirusy (AdenoviridaeL

$^3$&$@!&

Wirus Norwalk, norowirus (CalciviridaeL

~,"$$

Koronawirusy (CoronaviridaeL

3 godziny

]$,H 6$LHOrthomyxoviridaeL

[~,"$ $&"! $ ! $& ! H) $%L
x[,"$ $&"! $ !  ! H $&L

Wirus brodawczaka ludzkiego (PapillomaviridaeL

~$

]$  ,HxJLHParamyxoviridaeL

x_,"$ $&"! $ ! $& ! 6,dzin na powierzchniach porowatych

]$ (H (FLHPneumovirus (L

do 6 godzin

 $)"%$Hx|LHParvoviridaeL

powy¿ej 1. roku

Wirus ostrego krwotocznego zapalenia spojówek [,"$
H L&&$DF_HPicornaviridaeL
]$E !%$&H, $LHPicornaviridaeL

15 dni

]$DH3  &! *$LHPicornaviridaeL

15 dni

]$D&$ J  HHerpesviridaeL

do kilku godzin

Wirus opryszczki pospolitej Herpes simplex virus ,"$~,$
HF6 $&'(FLHHerpesviridaeL
Rotawirus ludzki (ReoviridaeL

szczepów tego samego wirusa, np. szczepionki
"&!$%$$  !" % )"%$&,6FL
i skojarzone (zawieraj¹ce antygeny pochodz¹ce
zarówno z wirusów, jak równie¿ ze szczepów bakteryjnych i uodparniaj¹ce przed kilkoma chorobami
'&!"&#$&6"!"&$% "&!$%]?]
typu B i chorobom wywo³ywanym przez bakteriê
$ Haemophilus influenzae L
?3$&#8 ,&&!"  $: '&6
¿e sk³ad szczepionek przeciwko wirusowi grypy
3$ 8 ! % % )$" ]$ ,
mutuje szczególnie ³atwo, st¹d te¿, zgodnie
z " )&!&$ 3$ $ &' , $" !'$ ?$ 
(WHOL6"!"&$%$"&!$,$&9&
w sezonie epidemicznym 2016/2017 zawieraj¹
"!"& + )$$ ++[__|   &,
do wirusa H1N1oraz dwa nowe podtypy wirusa
grypy: A/Hongkong/~_x+[_x H^[L $ +
$ &+}_+[__~6  "!"&$%  J )& 
dodatkowo szczep B/Phuket/3073/2013.

*  -
] %!$&% $ !"#!$" ! "&" !$%: $! 35&'#8
do niezamierzonego kontaktu z czynnikami biologicznymi, w tym z wirusami. Prawid³owa ochrona
"&&," ,5&$ 3$$ $& 8
siê przede wszystkim na przestrzeganiu ogólnie
przyjêtych zasad epidemiologiczno-sanitarnych.
   !$% $& $$& $9 !"$#!$&
' $ 83$&'! !
Do podstawowych dzia³añ prewencyjnych
 )&5" )$!"8$&$@ $,$&9$&"&%!'9
r¹k (konieczne jest udostêpnienie pracownikom
!& $,$&$!"!  " !"&$&#%:
3!$ $&"&%!'$@%"$ < $"&!$$3L :$&$&'&&3 !"&!""!"&$&$&"&%!' &3:%)$3 " !'! 
oraz powierzchni, w tym blatów roboczych biurek,
klawiatur komputerów, myszy komputerowych,
  : &)&$!"! 6 %) 3&%6 <@!"$%:
#$ < 6%"&&<M"$ < $ &&!'&' &'3'@
 %5&&% !'9 !$%: "$) %%9
medyczn¹ opart¹ na szczepieniach ochronnych.

}}_$

 )&5 :$&5  3$9 86 5& $9%"#8
wirusów wykazuje wysokie stê¿enie cz¹stek
 #)$$& $!$&)  )  ! &,6 ) &, $&wskazane jest jednoczesne u¿ytkowanie tych
 3!  !"$"8!:"&"%$)% : 6' %
i wspó³dzielenie przez pracowników tego samego
posi³ku czy napoju.

*1  
]$ 3,@  $8 & )&6 ! 8   )
czêsto lekcewa¿one, zagro¿enie dla pracowników
biurowych. Z uwagi na skromny zasób danych
9! $#3$&$!$&"&3$69 $&$:#$% ! $
szerokie pole do badañ. Cechy wirusów, w tym
$! "3$&#8,&&!" 6")#!$$&%!'&
!" $&  %!  " & " )&5#!$ 3$9"
$!  $)#!$@  % 3$#$%  $ '@6
¿e zagro¿enie ze strony tych czynników biologicz! $&$ 8 , &)$" &
W zwi¹zku z tym, w celu ograniczenia tego
" '   5&$   #$%  ! $wej, konieczne jest stosowanie odpowiednich
#%: $) %!"!   " "&<$&$&
rutynowej oceny nara¿enia na szkodliwe czynniki
biologiczne bêd¹ce warunkiem poprawy bezpieczeñstwa pracy o tê grupê drobnoustrojów.
M"$ < $  & $ %&!"$& "!"$8 $9
do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania siê
chorób wirusowych i zmniejszenia absencji cho &'#:&'" !"@!&', !$%:

BIBLIOGRAFIA
[1] Absencja chorobowa w 2016 roku. Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, Departament Statystyki i Prognoz
Aktuarialnych, Warszawa 2016
[2] ))$& 6 E - Wirusologia – podrêcznik dla
studentów medycyny, stomatologii i mikrobiologii.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1993
[3] Xie X., Li Y., Sun H., Liu L. Exhaled droplets due to talking
and coughing - )   &  ) (!$& & !&
[__|6}_^Jx
[4] Chao C., Wan M.P., Morawska L., Johnson G.R.,
$*%$?6 ,& *&6&,&&6 &(
$6 $& 6   &*%$ M Characterization of expiration air jets and droplet size distributions immediately

at the mouth opening - )  &) (!$&!&
[__|6_6[x[[Jx^^
[5] Slots J., Slots H. Bacterial and viral pathogens in saliva:
disease relationship and infectious risk. “Periodontology”
[___6{{~J}|
Y}\www.ciop.pl/ciopportalwar/appmanager/ciop/pl
[7] Woo P.C.Y., Young K., Tsang K.W.T., Ooi C.G.C., Peiris M.,
Yuen K.Y. Adult croup: a rare but more severe condition.
 &$ $[___6}}~J}~~
[8] Enders G. Paramyxoviruses Y\   ( Medical
Microbiology   &$$6 $*&$ Q&E  &$! )
 !   )*&x||}Y9http://www.ncbi.nlm.
$ ,*+ %+~}x+\
[9] Boone S.A., Gerba C.P. The prevalence of human
parainfluenza virus 1 on indoor office fomites. “Food and
D*$3& )F$),[_x_6[xJ}
[10] Charles P.D., Melissa C.S. Norovirus Infection Y\
Norovirus Infection Overview[_x6www.emedicinehealth.
comY9[_xJ_{Jxx\
[11] 89&&!'&9'!;&<
od 1 stycznia do 31 sierpnia 2015 r. oraz w porównywal&!>3 . GIS, Departament Zapobiegania oraz
? )!" $ ? % 5&$ : ? % X! "$
Yx[\ Glass R.I., Parashar U.D., Estes M.K. Norovirus
Gastroenteritis. “Q &&D,) - )&$!$&
[__|6[|6^}xHx~Lx_
[13] Ryan K.J., Ray C.G. Sherris Medical Microbiology 
&$$6! $))[__
[14] D*&,¡6(! !&)& (63  . Chronic fatigue syndrome: new insights and old ignorance. “Journal
& )&$!$&x|||6[}6{{{J}|
[15] M%$&$!" -6 $& % 6 - <%$ 6 ("3 % 
J. Biologiczne czynniki zagro¿enia zawodowego.
Klasyfikacja, nara¿one grupy zawodowe, pomiary, profilaktyka. IMW, Lublin 2007
[16]  3& 6(! & %&6 3 How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces? A systematic review&!$M$& &[__}6}x^_Jx^~
[17] V &$ &6(! &3 (6Q6])
Transmission of viruses via contact in a household setting:
J%>&)&L')%9L)&%9Q >$
virus- )$ )&!$[___6}}xJ}}
[18]  $( 6($, &F(6(  ( 6 $* (6
Rahman M. Potential role of hands in the spread of respiratory viral infectuons: Studies with human Parainfluenza
+&$U9&+ - ))$$! )$! $),
1991,29:2115-2119
[19] $ $ 6  )& $ 6F$3 6Q,& 6
Veillette M., Longtin Y., Jean J., Duchaine C. Detection and
quantification of airborne norovirus during outbreaks in
healthcare facilities )$$! ) &!$ M$& & [_x{
Mx_x_|^+!$+!$*^[x
[20] Gerba C.P. Impact of a QuaternaryAmmonium Compound
(QAC) Disinfectant on the Spread of Viruses in Facilities.
{ &!$&!&&&!& $3$! $ ) ,& 
ChemotherapyH L6]  $,6{J| (&&3 &[_x
[21] &3 -6(6"J? "$6-6 
M., Burkhardt A., Zimmerman J. Effect of temperature
and relative humidity on the stability of infectious porcine
reproductive and respiratory syndrome virus in aerosols.
F&&$  && ! [__6^~~xJ|^
[22] Ijaz M.K., Sattar S.A., Johnson-Lussenburg M., Springthorpe
V.S., Comparison of the airborne survival of calf rotavirus and
poliovirus type 1 (Sabin) aerosolised as a mixture. “Applied and
D*$3& )$! $),|~{6|6[[~|J[|^
[23] Tang J.W. The effect of environmental parameters
on the survival of airborne infectious agents- )
Q &  ) (!$& & !& [__|6xJx_ YM x_x_|~+
$[__|_[[!\
[24] Pirtle E.C., Beran G.W. Virus survival in the environment &*&(!$&$$¢&&Q&! $¢&x||x6x_6^^^J~
Y[{\ $! ] The variety of human virus evolution.
)&!)  ),&&$! D*)$x||}6{6x[J{~

Publikacja opracowana na podstawie wyników
zadania badawczego realizowanego w ramach
$&#)))/"*&&&L)9
3 \3#$^_&))`nictwa Wy¿szego.

BP 4/2017

15

