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Interaktywna mapa zachorowań i zgonów na świecie: KLIKNIJ TUTAJ.

25 MAJA 2020:
Bilans poniedziałku w Polsce: 305 nowych potwierdzonych zakażeń, 11 zgonów. Łącznie od
początku epidemii: 21631 zakażonych i 1007 zgonów; za wyleczonych uznano 9276 pacjentów.
Liczba aktywnych przypadków – 11348 (wzrost o 212).

https://www.medexpress.pl/pandemia-covid-19-dzien-po-dniu-16-25-maja-2020/76178

Pandemia COVID-19 dzień po dniu: 16-25 maja 2020

Liczba AKTYWNYCH przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce (https://www.worldometers.info)

Dobowa liczba potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce (https://www.worldometers.info)
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Dobowa liczba zgonów na COVID-19 w Polsce (https://www.worldometers.info)

24 MAJA 2020:
Bilans niedzieli w Polsce: 395 nowych potwierdzonych zakażeń, 3 kolejne zgony. Łącznie od
początku epidemii: 21326 zakażonych i 996 zgonów; za wyleczonych uznano 9194 pacjentów.
Liczba aktywnych przypadków – 11136 (wzrost o 175).
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WARTO PRZECZYTAĆ

Gdzie w Polsce wirus ustępuje, a gdzie wręcz przeciwnie? (aktualizacja)

23 MAJA 2020:
Bilans soboty w Polsce: 312 nowych potwierdzonych zakażeń, 11 kolejnych zgonów. Łącznie od
początku epidemii: 20931 zakażonych i 993 zgony; za wyleczonych uznano 8977 pacjentów. Liczba
aktywnych przypadków – 10961 (wzrost o 55).

Liczba AKTYWNYCH przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce (https://www.worldometers.info)

Dobowa liczba potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce (https://www.worldometers.info)
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WARTO PRZECZYTAĆ

COVID-19: Dzielenie skóry na szczepionce
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22 MAJA 2020:
Bilans piątku w Polsce: 476 nowych potwierdzonych zakażeń, 10 kolejnych zgonów. Łącznie od
początku epidemii: 20619 zakażonych i 982 zgony; za wyleczonych uznano 8731 pacjentów. Liczba
aktywnych przypadków – 10906 (wzrost o 187).

Liczba AKTYWNYCH przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce (https://www.worldometers.info)

Dobowa liczba potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce (https://www.worldometers.info)
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W piątek o 17:30 MZ poinformowało: Mamy 240 nowych i potwierdzonych przypadków
zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (117), dolnośląskiego (52), łódzkiego (37),
mazowieckiego (29), podlaskiego (2), małopolskiego (1), kujawsko-pomorskiego (1) i podkarpackiego
(1). Z przykrością informujemy o śmierci 9 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce
zgonu): 83-K Głuchołazy, 78-M Bolesławiec, 92-K Wrocław, 50-K Bydgoszcz, 71-M Koszalin, 57-M, 81M Warszawa, 92-K, 89-K Wolica. Większość osób miała choroby współistniejące. Liczba zakażonych
koronawirusem: 20619/982 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
Resort zdrowia publikuje wykaz zakupów w związku z COVID-19. Co kupiono, za ile i od kogo?
Tego możemy dowiedzieć się z ujawnionej przez MZ ewidencji zakupów. Łącznie wydatki MZ i CBR
wyniosły: 851 mln 412 tys. 693 zł i 13 gr. Szczegóły: tutaj.
Brytyjscy naukowcy przetestują przydatność interleukiny IL-7 w leczeniu ciężkiego COVID-19.
Wcześniej odkryli, że niski poziom limfocytów T oznacza gorsze rokowanie u zakażonych
koronawirusem. Szczegóły: tutaj.
Łukasz Szumowski: Udało się nam osiągnąć coś, udało się dzięki postawie Polaków, szybkim
działaniom rządu - również szybkiej decyzji, by zakaz zgromadzeń i to nie tylko w formie
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manifestacji, ale też i kulturalnych. Dlaczego? Bo to jedno z głównych źródeł masowych zakażeń,
czyli duże imprezy, manifestacje, koncerty czy mecze. Nie ma możliwość utrzymania w takiej
sytuacji dystansu. W Seulu niedawno jedna osoba zaraziła 100 osób, proszę o tym pomyśleć.
Odmrażanie/Polska: Prawdopodobnie na początku czerwca udostępnione zostaną baseny - te o
charakterze zamkniętym jak i otwartym - informuje Onet tutaj.
Stany Zjednoczone „zaklepały” sobie 300 milionów spośród pierwszego miliarda dawek brytyjskiej – i
najprawdopodobniej pierwszej na świecie, która będzie gotowa do stosowania – szczepionki na
COVID-19. Więcej: tutaj.
Z badań przeprowadzonych przez Ipsos i Reuters wynika, że jedna czwarta Amerykanów nie jest
zainteresowana szczepieniem przeciw COVID-19. Szczegóły: tutaj.
W piątek rano MZ poinformowało: Mamy 236 nowych i potwierdzonych przypadków
zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (168), dolnośląskiego (19), wielkopolskiego (16),
opolskiego (10), świętokrzyskiego (5), pomorskiego (4), podlaskiego (4), lubelskiego (3), kujawskopomorskiego (2), lubuskiego (2), zachodniopomorskiego (2), małopolskiego (1). Z przykrością
informujemy o śmierci 1 osoby zakażonej koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 85-M Tychy.
Liczba zakażonych koronawirusem: 20379/973 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby
zmarłe).
Wielka Brytania: W czerwcu na przybywających na Wyspy nałożony zostanie obowiązek odbycia
14-dniowej kwarantanny. Kara za jej złamanie - 1000 funtów. Obowiązek nie będzie dotyczył
przyjeżdżających z Irlandii. O podobny wyjątkowy status stara się Australia. Trwają też rozmowy w
tej sprawie z Francją. Kwarantanna nie będzie dotyczyła personelu medycznego i zawodowych
kierowców. Więcej: tutaj.
Wczoraj padł globalny rekord dobowego wzrostu liczby potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 przybyło 107085 przypadków. Najwięcej w USA (28,2 tys.), Brazylii (17,6 tys.), Rosji (8,8 tys.),
Indiach (6,2 tys.) i Peru (4,7 tys.).

Dobowa liczba potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na świecie (https://www.worldometers.info)

Dzienny raport MZ: 2261 hospitalizowanych, 77768 w kwarantannie, 19500 objętych nadzorem
epidemiologicznych, 8731 (wzrost o 279) wyzdrowiałych.

WARTO PRZECZYTAĆ
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Eutanazja zamiast leczenia COVID-19?

21 MAJA 2020:
Bilans czwartku w Polsce: 404 nowe potwierdzone zakażenia, 10 kolejnych zgonów. Łącznie od
początku epidemii: 20143 zakażonych i 972 zgony; za wyleczonych uznano 8452 pacjentów. Liczba
aktywnych przypadków – 10719 (wzrost o 125).

Liczba aktywnych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce (https://www.worldometers.info)

Dobowa liczba potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce (https://www.worldometers.info)
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W czwartek o 17:30 MZ poinformowało: Mamy 160 nowych i potwierdzonych przypadków
zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (62), mazowieckiego (46), dolnośląskiego (16),
wielkopolskiego (10), opolskiego (8), łódzkiego (6), małopolskiego (5), kujawsko-pomorskiego (2),
lubelskiego (2), pomorskiego (2), podkarpackiego (1). Z przykrością informujemy o śmierci 7 osób
zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 71-K Warszawa, 76-M, 70-M Radom, 51-K
Wrocław (mieszkanka woj. wielkopolskiego), 59-M Ostrów Wielkopolski, 85-K Tychy, 63-M Cieszyn.
Większość osób miała choroby współistniejące. Liczba zakażonych koronawirusem: 20143/972
(wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
Eutanazja chorych na COVID-19? Szwedzki profesor geriatrii, Yngve Gustafson, twierdzi, że wielu
starszych pacjentów z COVID-19 w jej kraju zamiast leków, które mogłyby pomóc zwalczyć infekcję,
dostaje m.in. morﬁnę, która utrudnia oddychanie. Szczegóły: tutaj.
W czwartek rano MZ poinformowało: Mamy 245 nowych i potwierdzonych przypadków
zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (189), wielkopolskiego (16),
zachodniopomorskiego (12), małopolskiego (10), świętokrzyskiego (4), lubelskiego (4), pomorskiego
(3), lubuskiego (3), dolnośląskiego (3),kujawsko-pomorskiego (1). Z przykrością informujemy o
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śmierci 3 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 78-M Tychy,78-M Cieszyn,
60-K Puławy. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące. W związku z przekazanym przez WSSE
Olsztyn raportem dotyczącym jednego wyniku fałszywie dodatniego, odejmujemy go ze statystyk.
Liczba zakażonych koronawirusem: 19983/965 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby
zmarłe).
W związku z informacją przekazaną przez wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego o wątpliwej
jakości maseczek FFP2 N95, Naczelna Izba Lekarska zwraca się do wszystkich lekarzy i lekarzy
dentystów, dyrektorów podmiotów medycznych, którzy je otrzymali, aby ich nie użytkowali do
momentu wyjaśnienia sprawy. Więcej: tutaj.
Dzienny raport MZ: 2330 hospitalizowanych, 77461 w kwarantannie, 19729 objętych nadzorem
epidemiologicznych, 8452 (wzrost o 269) wyzdrowiałych.
Apple i Google ogłosiły wczoraj uruchomienie systemu (API) pozwalającego na budowę aplikacji
śledzących i ostrzegających o kontaktach z osobami zarażonymi lub potencjalnie zarażonymi
koronawirusem. Możliwość tworzenia aplikacji w oparciu o wydane wspólnie przez technologicznych
gigantów API otrzymają instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne w poszczególnych
państwach. Szczegóły: tutaj.
Od początku epidemii genetyczne testy na obecność koronawirusa wykonano w Polsce u 617967
osób. Wynik dodatni uzyskało 19739 badanych, tj. u 3,19% - informuje MZ.
Brazylia: Ostatniej doby oﬁcjalnie zaraportowano 21472 potwierdzonych przypadków zakażenia
SARS-CoV-2. Nie licząc USA, jest to największy dobowy przyrost potwierdzonych przypadków
zgłoszony w jakimkolwiek kraju na świcie od początku pandemii. W Brazylii szybko rosną też dobowe
statystyki zgonów (wczoraj było ich 911). Wiele wskazuje na to, że kraj ten może za kilka tygodni
pobić wszelkie „covidowe” rekordy. Do tej pory zachorowało tam 293 tys. osób a 19 tys. zmarło.
Resort zdrowia przypomina: Od 18 maja dzieci poniżej 13. roku życia mogą wychodzić z domu
bez opieki osoby dorosłej.
WARTO PRZECZYTAĆ

Niedobór witaminy D zwiększa ryzyko zgonu na COIVD-19

20 MAJA 2020:
Bilans środy w Polsce: 471 nowych potwierdzonych zakażeń, 14 kolejnych zgonów. Łącznie od
początku epidemii: 19739 zakażonych i 962 zgony; za wyleczonych uznano 8183 pacjentów. Liczba
aktywnych przypadków – 10594 (wzrost o 177).
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W środę ok. 17:30 MZ poinformowało: Mamy 170 nowych i potwierdzonych przypadków
zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (93), mazowieckiego (42), łódzkiego (16),
dolnośląskiego (9), opolskiego (5), świętokrzyskiego (2), kujawsko-pomorskiego (1), pomorskiego (1)
i podlaskiego (1). Z przykrością informujemy o śmierci 9 osób zakażonych koronawirusem (wiekpłeć, miejsce zgonu): 75-M, 91-K Kędzierzyn-Koźle, 72-M, 75-M, 87-M, 90-K Warszawa, 80-M Radom,
69-M Wrocław, 80-M Starachowice. Większość osób miała choroby współistniejące. Liczba
zakażonych koronawirusem: 19739/962 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
Kilka zespołów naukowych z różnych krajów ustaliło niezależnie, że najcięższy przebieg COVID-19
koreluje z najniższym poziomem witaminy D w organizmie. Szczegóły: tutaj.
Skumulowana od początku pandemii liczba osób, u których potwierdzono zakażenie
wirusem SARS-CoV-2 przekroczyła dziś na świecie pięć milionów. Niemal dwa miliony
osób uznano za wyleczone. Zmarło ponad 326 tysięcy chorych. Tempo przyrostu nowych
przypadków utrzymuje się od początku kwietnia na mniej więcej stałym poziomie.
Dobowa liczba zgonów od połowy kwietnia powoli się zmniejsza.

Dobowa liczba potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na świecie (https://www.worldometers.info)
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Dobowa liczba zgonów na COVID-19 na świecie (https://www.worldometers.info)

Górnicy są ostatnio zawodem najbardziej hejtowanym w kraju. Krzywa zachorowań w górnictwie jest
bardzo wysoka, ale to ze względu na specyﬁkacje pracy. Górnicy pracują w 3, 4, 5 – osobowych
grupach. Nie są w stanie zachować odpowiedniej odległości między sobą. Górnicy i ich rodziny są
atakowani - mówi Rafał Jedwabny, przewodniczący WZZ „Sierpień 80” w kopalni „Murcki-Staszic”.
Cały wywiad: tutaj.
Społeczeństwo informowane jest o testach, co złudnie wskazuje, że jest to szybka procedura. Nic
bardziej mylnego. Mówimy o specjalistycznych procedurach badawczych, które wcale do szybkich
nie należą. Stawiając za wszelką cenę na ilość, a nie na jakość, możemy uzyskać efekt fałszywego
poczucia bezpieczeństwa, a tego my jako diagności byśmy nie chcieli – mówi Alina Niewiadomska,
prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Cały wywiad: tutaj.
W środę rano MZ poinformowało: Mamy 301 nowych i potwierdzonych przypadków
zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (182), wielkopolskiego (84), dolnośląskiego (10),
opolskiego (8), podlaskiego (6), pomorskiego (4), świętokrzyskiego (2), małopolskiego (2),
lubelskiego (2) i zachodniopomorskiego (1). Z przykrością informujemy o śmierci 5 osób
zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 86-K Racibórz (mieszkanka woj.
małopolskiego), 89-K, 88-M Zgierz, 77-K Poznań, 91-M Chorzów. Większość osób miała choroby
współistniejące. Liczba zakażonych koronawirusem: 19569/953 (wszystkie pozytywne przypadki/w
tym osoby zmarłe).
Dzienny raport MZ: 2414 hospitalizowanych, 76957 w kwarantannie, 18984 objętych nadzorem
epidemiologicznych, 8183 wyzdrowiałych.
WARTO PRZECZYTAĆ

Zmieńmy model walki z epidemią!

19 MAJA 2020:
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Bilans wtorku w Polsce: 383 nowe potwierdzone zakażenia, 12 kolejnych zgonów. Łącznie od
początku epidemii: 19268 zakażonych i 948 zgonów; za wyleczonych uznano 7903 pacjentów.
Liczba aktywnych przypadków – 10417 (wzrost o 96).

Liczba aktywnych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce (https://www.worldometers.info)

Dobowa liczba potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce (https://www.worldometers.info)
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Dobowa liczba zgonów na COVID-19 w Polsce (https://www.worldometers.info)

Źródła: MZ / worldometers.info / urzędy wojewódzkie / wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne

We wtorek ok. 17:30 MZ poinformowało: Mamy 188 nowych i potwierdzonych przypadków
zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (113), mazowieckiego (37), dolnośląskiego (16),
podlaskiego (7), łódzkiego (6), opolskiego (4), małopolskiego (2), świętokrzyskiego (1), kujawskopomorskiego (1) i pomorskiego (1). Z przykrością informujemy o śmierci 7 osób zakażonych
koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 82-K Gdańsk, 68-M Kędzierzyn-Koźle, 59-K Siedlce, 88-K,
83-M Warszawa, 83-K, 71-M Bolesławiec. Większość osób miała choroby współistniejące. Liczba
zakażonych koronawirusem: 19268/948 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
Transmisja konferencji prasowej M. Morawieckiego:„Tarcza dla polskich ﬁrm i pracowników.
Forum gospodarcze Polskiego Funduszu Rozwoju” - tutaj.
Korea: Największemu szpitalowi w Seulu grozi zamknięcie z powodu SARS-Cov-2? Szczegóły: tutaj.
Minister zdrowia: Chcemy przeprowadzać testy u tych osób, które mają skierowanie do uzdrowisk,
żebyśmy wiedzieli, że te osoby, które tam jadą (...) są bezpieczne. (...) Taka możliwość będzie od 1
czerwca, a od 15 czerwca będziemy te uzdrowiska uruchamiali. Więcej: tutaj.
Andrzej Sośnierz: Od ponad półtora miesiąca próbuję przekonać decydentów, aby zmienić
realizowaną dotychczas bierną strategię walki z koronawirusem na strategię ofensywną. Niestety,
moje starania to głos wołającego na puszczy. Wprawdzie – jak zauważyłem – moje pomysły i mój
plan nazwany już Planem Sośnierza są czytane, a nawet tu i ówdzie wdrażane, ale jak zwykle dzieje
się to punktowo, niekonsekwentnie i niestarannie. Więcej: tutaj.
Dr Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH: Na pewno
mamy przed sobą kolejny okres występowania zakażeń. Również nasze modele przestrzegają przed
ryzykiem pojawienia się drugiej fali epidemii jesienią. Cały wywiad: tutaj.
Donald Trump opublikował na Twitterze list do szefa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w
którym wylicza jego błędy i w ostrych słowach grozi zupełnym odcięciem ﬁnansowania działań
realizowanych na rzecz epidemii. Szczegóły: tutaj.
We wtorek rano MZ poinformowało: Mamy 195 nowych i potwierdzonych przypadków
zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (150), dolnośląskiego (15), małopolskiego (13),
warmińsko-mazurskiego (5), wielkopolskiego (5), zachodniopomorskiego (5) i podlaskiego (2). Z
przykrością informujemy o śmierci 5 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu):
https://www.medexpress.pl/pandemia-covid-19-dzien-po-dniu-16-25-maja-2020/76178
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68-M Zgierz, 90-K Ozimek, 87-K Starachowice, 86-M Tychy, 58-K Kobiernice. Wszystkie osoby miały
choroby współistniejące. Liczba zakażonych koronawirusem: 19080/941 (wszystkie pozytywne
przypadki/w tym osoby zmarłe).
Pracodawcy coraz częściej zapewniają zatrudnionym komercyjne badania na SARS-CoV-2. Bez
zgody inspekcji sanitarnej nie mogą jednak ich do tego zobowiązywać ani poznawać wyników. Nawet
jeśli zgodzi się na to pracownik - czytamy w DGP tutaj.
Grupa krwi – niezbędna m.in. dla leczenia osoczem krwi ozdrowieńców – oraz informacje o
wykonywanych w przeszłości transplantacjach – takie między innymi dane muszą być przekazywane
do Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 - informuje DGP tutaj.
Dzienny raport MZ: 2490 hospitalizowanych, 76645 w kwarantannie, 18831 objętych nadzorem
epidemiologicznych, 7903 wyzdrowiałych.

WARTO PRZECZYTAĆ

Badania serologicznie dały wynik pozytywny u niemal 14% pracowników łódzkich przedszkoli i żłobków

18 MAJA 2020:
Od 1 czerwca LOT częściowo wznowi połączenia krajowe. Będą to loty: do trzech razy dziennie
na trasie Warszawa–Gdańsk; do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa,
Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz raz dziennie z Krakowa do Gdańska. Więcej: tutaj.
Dziś szpital zakaźny w Kędzierzynie-Koźlu opuściła 103-letnia Teresa Wójcik, najstarsza w Polsce
pacjentka wyleczona z COVID-19. Szczegóły tutaj.
Maski z Chin, które dostarczono do Polski największym samolotem świata, nie spełniają norm
bezpieczeństwa – potwierdziło badanie na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Szczegóły opisuje Onet tutaj.
Bilans poniedziałku w Polsce: 356 nowych potwierdzonych zakażeń, 11 kolejnych zgonów.
Łącznie od początku epidemii: 18885 zakażonych i 936 zgonów; za wyleczonych uznano 7628
pacjentów. Liczba aktywnych przypadków – 10321 (wzrost o 168).

https://www.medexpress.pl/pandemia-covid-19-dzien-po-dniu-16-25-maja-2020/76178

Pandemia COVID-19 dzień po dniu: 16-25 maja 2020

Liczba aktywnych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce (https://www.worldometers.info)

Dobowa liczba potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce (https://www.worldometers.info)

Dobowa liczba zgonów na COVID-19 w Polsce (https://www.worldometers.info)
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W poniedziałek o 17:30 MZ poinformowało: Mamy 139 nowych i potwierdzonych
przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (42), dolnośląskiego (34),
mazowieckiego (33), wielkopolskiego (10), łódzkiego (11), małopolskiego (4), opolskiego (4) i
zachodniopomorskiego (1). Z przykrością informujemy o śmierci 7 osób zakażonych
koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 68-M Łańcut, 86-M, 94-M Wrocław, 70-M Grudziądz, 94-K
Wolica, 69-M Siedlce, 68-K Kozienice. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące. Liczba
zakażonych koronawirusem: 18885/936 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
Sekretarz zdrowia USA Alex Azar: Epidemia wymknęła się spod kontroli w znacznej mierze przez
niepowodzenie Światowej Organizacji Zdrowia w uzyskaniu potrzebnych całemu światu informacji.
(...) Zobaczyliśmy niepowodzenie WHO w swoim kluczowym zadaniu dzielenia się informacjami i
transparentności w przypadku, gdy członkowie nie działają w dobrej wierze. To nie może zdarzyć się
ponownie. Więcej: tutaj.
Amerykańska ﬁrma Moderna ogłosiła zakończenie I fazy badań klinicznych nad szczepionką
na COVID-19. Wzięło w niej udział 45 osób. Wyniki są bardzo obiecujące. Faza II, na którą FDA już
wyraziła zgodę, obejmie 600 osób. Szczegóły: tutaj.
Łódź: Prezydent Hanna Zdanowska poinformowała, że na 3337 przebadanych w ostatnich dniach
pracowników żłobków i przedszkoli, u 456 (prawie 14%) wykryto przeciwciała przeciwko
SARS-CoV-2, co oznacza, że prawdopodobnie mieli styczność z chorobą lub są aktualnie zarażeni.
Obecnie są oni kierowani przez sanepid na badania genetyczne. Szczegóły: tutaj.
Gdańsk: Dziś rozpoczęło działanie pierwsze w Polsce mobilne centrum testowe walk-thru.
Szczegóły: tutaj.
Unia Europejska w najbliższych dniach prawdopodobnie da zielone światło na sprzedaż
remdesiviru, leku stosowanego u pacjentów z COVID-19. Więcej: tutaj.
W Genewie trwa 73. Światowe Zgromadzenie Zdrowia. Transmisja: tutaj.
Minister zdrowia: Podjęliśmy decyzję o sukcesywnym przywracaniu normalnej pracy w
szpitalach jednoimiennych od 1 czerwca.
Minister zdrowia: Jeśli się okaże, że te wskaźniki w województwach się utrzymują, to być może
regionalnie będziemy wydawali taką decyzję, że w przestrzeni otwartej, na wolnym powietrzu te
maseczki będzie można zdjąć, a w zamkniętych przestrzeniach, w komunikacji, w sklepach, we
wszystkich miejscach, gdzie powietrze nie przepływa swobodnie, tam one pozostaną. Decyzja
zostanie podana w ciągu tygodnia do dwóch. Więcej: tutaj.
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W poniedziałek rano MZ poinformowało: Mamy 217 nowych i potwierdzonych przypadków
zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (163), dolnośląskiego (26), świętokrzyskiego (11),
lubelskiego (7), wielkopolskiego (3), opolskiego (3), zachodniopomorskiego (2), małopolskiego (1),
podlaskiego (1). Z przykrością informujemy o śmierci 4 osób zakażonych koronawirusem (wiekpłeć, miejsce zgonu): 53-K Starachowice, 69-K Tychy, 91-K, 88-M Łańcut. Wszystkie osoby miały
choroby współistniejące. Liczba zakażonych koronawirusem: 18746/929 (wszystkie pozytywne
przypadki/w tym osoby zmarłe).
Jadwiga Emilewicz: Granice kraju zostaną otwarte nie wcześniej niż w połowie czerwca. Będzie to
zależało od liczby zachorowań u nas i u naszych sąsiadów. Rządzącym zależy na otwieraniu granic,
kiedy epidemia jest opanowana a liczba emisji poziomej zakażeń jest na poziomie poniżej 1.
Szczegóły: tutaj.
Dzienny raport MZ: 2544 hospitalizowanych, 80947 w kwarantannie, 18772 objętych nadzorem
epidemiologicznych, 7628 wyzdrowiałych.
W ciągu najbliższych trzech dni liczba osób, u których rozpoznano zakażenie SARS-CoV-2 osiągnie
na świecie 5 milionów. Ostatniej doby przybyło ponad 82 tys. przypadków. Tempo przyrostu
zachorowań ustabilizowało się, ale wciąż pozostaje na wysokim poziomie. Obecnie łączna liczba
zakażonych rośnie najszybciej w: USA, Rosji, Brazylii, Indiach, Peru, UK, Arabii Saudyjskiej, Chile,
Meksyku i Iranie.

Dobowa liczba potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na świecie (https://www.worldometers.info)

Samorząd lekarski krytycznie o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łagodzenia
obostrzeń. Pomimo, że projekt znosi część dotychczasowych nakazów i obostrzeń (...) w tym pozwala
na częściowe otwarcie punktów gastronomicznych, zakładów fryzjerskich i kasyn, to utrzymuje
niezasadne i krytykowane przez środowisko lekarskie ograniczenie możliwości wykonywania przez
personel medyczny pracy za granicą kraju, poprzez utrzymanie obowiązku poddania się
kwarantannie po każdorazowym przekroczeniu granicy państwa. Więcej: tutaj.
To był gorący weekend – pisze Reuters – tak dosłownie, jak i w przenośni. Pierwsza w tym sezonie
fala upału w na południu Europy sprawiła, że ludzi tłumnie pojawili się w parkach, lasach i na
plażach. Większość w maseczkach i próbując utrzymać dystans. Podobnie było w USA. Temperaturę
podnosiły także anty-ograniczeniowe protesty, które odbywały się od Niemiec, przez Anglię, aż po
Stany Zjednoczone. Szczegóły: tutaj.

WARTO PRZECZYTAĆ
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Nie wyobrażam sobie pracować latem w maseczce

17 MAJA 2020:
Bilans niedzieli w Polsce: 272 nowe potwierdzone zakażenia, 10 kolejnych zgonów. Łącznie od
początku epidemii: 18529 zakażonych i 925 zgonów; za wyleczonych uznano 7451 pacjentów.
Liczba aktywnych przypadków – 10153 (spadek o 14).

Liczba aktywnych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce (https://www.worldometers.info)

Dobowa liczba potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce (https://www.worldometers.info)
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Dobowa liczba zgonów na COVID-19 w Polsce (https://www.worldometers.info)
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W niedzielę ok. 17:30 MZ poinformowało na Twitterze: Mamy 135 nowych i
potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (88),
mazowieckiego (21), wielkopolskiego (15), łódzkiego (6), dolnośląskiego (2), opolskiego (1),
małopolskiego (1), zachodniopomorskiego (1). Z przykrością informujemy o śmierci 6 osób
zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 70-M Tychy, 68-M Racibórz, 79-M Piaseczno,
91-M Łomża, 87-K Grudziądz, 66-M Kraków. Większość osób miała choroby współistniejące. Liczba
zakażonych koronawirusem: 18529/925 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
W niedzielę rano MZ poinformowało: Mamy 137 nowych i potwierdzonych przypadków
zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (92), wielkopolskiego (25), opolskiego (8),
dolnośląskiego (4), małopolskiego (3), pomorskiego (2), zachodniopomorskiego (1), lubelskiego (1) i
podlaskiego (1). Z przykrością informujemy o śmierci 4 osób zakażonych koronawirusem (wiekpłeć, miejsce zgonu): 85-K Poznań, 80-M Racibórz, 90-K Kraków, 78-M Zgierz. Wszystkie osoby miały
choroby współistniejące. Liczba zakażonych koronawirusem: 18394/919 (wszystkie pozytywne
przypadki/w tym osoby zmarłe).
Dzienny raport MZ: 2459 hospitalizowanych, 84542 w kwarantannie, 18195 objętych nadzorem
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epidemiologicznych, 7451 wyzdrowiałych.

WARTO PRZECZYTAĆ

W czasie epidemii wszędzie dobrze, ale… w bunkrze najlepiej?

16 MAJA 2020:
Bilans soboty w Polsce: 241 nowych potwierdzonych zakażeń, 8 kolejnych zgonów. Łącznie od
początku epidemii: 18257 zakażonych i 915 zgonów; za wyleczonych uznano 7175 pacjentów.
Liczba aktywnych przypadków – 10167 (spadek o 24).

Liczba aktywnych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce (https://www.worldometers.info)
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Dobowa liczba potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce (https://www.worldometers.info)

Dobowa liczba zgonów na COVID-19 w Polsce (https://www.worldometers.info)

Źródła: MZ / worldometers.info / urzędy wojewódzkie / wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
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W sobotę o 17:30 MZ poinformowało: Mamy 73 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia
#koronawirus z województw: śląskiego (27), mazowieckiego (19), dolnośląskiego (9), łódzkiego (7),
pomorskiego (6), małopolskiego (3), opolskiego (2). Z przykrością informujemy o śmierci 3 osób
zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 79-K, 85-K Wolica, 69-M Warszawa.
Wszystkie osoby miały choroby współistniejące. Liczba zakażonych koronawirusem: 18257/915
(wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
Niemcy: Tysiące ludzi wyszły w sobotę na ulice, aby zaprotestować przeciwko ograniczeniom
nałożonym przez rząd w związku z pandemią koronawirusa. Szczegóły: tutaj.
Tajlandia: Dziś pierwszy dzień od początku epidemii, w którym nie zgłoszono ani jednego nowego
przypadku oraz ani jednego zgonu. W liczącej 67 mln mieszkańców Tajlandii łącznie zachorowało
3025 osób, a 56 zmarło.

Liczba aktywnych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Tajlandii (https://www.worldometers.info)

Odmrażanie/UE: Od dziś otwarta jest granica pomiędzy Niemcami a Luksemburgiem.
Częściowo złagodzono też rygory na niemieckich granicach z Francją, Austrią i Szwajcarią.
W sobotę rano resort zdrowia poinformował: Mamy 168 nowych i potwierdzonych
przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (138), dolnośląskiego (10),
opolskiego (6), wielkopolskiego (5), małopolskiego (4), podkarpackiego (1), pomorskiego (1),
kujawsko-pomorskiego (1), świętokrzyskiego (1), zachodniopomorskiego (1). Z przykrością
informujemy o śmierci 5 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 67-M, 68-M
Kraków, 92-M Zgierz, 71-K Tychy, 81-M Kędzierzyn Koźle (mieszkaniec woj. śląskiego). Większość
osób miała choroby współistniejące. Liczba zakażonych koronawirusem: 18184/912 (wszystkie
pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
Dzienny raport MZ: 2407 hospitalizowanych, 90386 w kwarantannie, 18355 objętych nadzorem
epidemiologicznych, 7175 wyzdrowiałych.
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Bieżąca liczba potwierdzonych AKTYWNYCH zakażeń SARS-CoV-2 w wybranych województwach od 1 maja 2020.
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Pandemia COVID-19 dzień po dniu: 9-15 maja 2020

WARTO PRZECZYTAĆ

Pandemia COVID-19 dzień po dniu: 1-8 maja 2020

WARTO PRZECZYTAĆ

Pandemia COVID-19 dzień po dniu: 24-30 kwietnia 2020

WARTO PRZECZYTAĆ

Pandemia COVID-19 dzień po dniu: 17–23 kwietnia 2020

WARTO PRZECZYTAĆ

Pandemia COVID-19 dzień po dniu: 8–16 kwietnia 2020
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Pandemia COVID-19 dzień po dniu: 1–7 kwietnia 2020

WARTO PRZECZYTAĆ

Pandemia COVID-19 dzień po dniu: 24–31 marca 2020

WARTO PRZECZYTAĆ

Pandemia COVID-19 dzień po dniu: 12–23 marca 2020
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