Informacja MPWIS o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce
wg stanu na 6.10.2020 r., godzina 8:00
1. Od początku epidemii łącznie 12 743 zakażonych (nowych 273 w tym: dzieci 0-18 r.ż. – 16
i dorośli powyżej 18 r.ż. – 257)
(powiat bocheński: 518, powiat brzeski: 189, powiat chrzanowski: 202, powiat dąbrowski:
74, powiat gorlicki: 191, powiat krakowski: 699, m. Kraków: 2 630, powiat limanowski:
878, powiat miechowski: 124, powiat myślenicki: 774, powiat nowosądecki: 1 534, m.
Nowy Sącz: 595, powiat nowotarski: 1 114, powiat olkuski: 209, powiat oświęcimski:
535, powiat proszowicki: 78, powiat suski: 437, powiat tarnowski: 360, m. Tarnów: 126,
powiat tatrzański: 534, powiat wadowicki: 527, powiat wielicki: 415)
w tym:
a) aktywnych zakażeń (przypadki jeszcze niewyleczone): 2 876
w tym: dzieci 0-18 r.ż. – 159 i dorośli powyżej 18 r.ż. – 2 717
- osoby hospitalizowane mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 502
- osoby izolowane mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 2 374
b) wyleczeni: 9 633 (nowych 279)
(powiat bocheński: 421, powiat brzeski: 156, powiat chrzanowski: 100, powiat dąbrowski:
53, powiat gorlicki: 151, powiat krakowski: 581, m. Kraków: 2 122, powiat limanowski:
681, powiat miechowski: 78, powiat myślenicki: 478, powiat nowosądecki: 1 331, m. Nowy
Sącz: 503, powiat nowotarski: 681, powiat olkuski: 131, powiat oświęcimski: 406, powiat
proszowicki: 58, powiat suski: 357, powiat tarnowski: 283, m. Tarnów: 85, powiat
tatrzański: 342, powiat wadowicki: 329, powiat wielicki: 306)
2. zgony COVID-19: 214 (nowych 10)
 w tym z powodu COVID-19 zmarło 20 osób, a z powodu współistnienia COVID-19
z innymi schorzeniami zmarło 194.
(powiat bocheński: 30, powiat brzeski: 2, powiat chrzanowski: 4, powiat dąbrowski: 1,
powiat gorlicki: 2, powiat krakowski: 6, m. Kraków: 38, powiat limanowski: 10, powiat
miechowski: 1, powiat myślenicki: 2, powiat nowosądecki: 28, m. Nowy Sącz: 17, powiat
nowotarski: 21, powiat olkuski: 1, powiat oświęcimski: 8, powiat proszowicki: 3, powiat
suski: 6, powiat tarnowski: 9, m. Tarnów: 1, powiat tatrzański: 8, powiat wadowicki: 9,
powiat wielicki: 7)
 zgony zakażonych Sars-Cov-2 z innych przyczyn niż COVID-19: 20
(powiat bocheński: 8, powiat brzeski: 2, m. Kraków: 1 powiat limanowski: 1, powiat
nowotarski: 3, powiat tarnowski: 1, powiat tatrzański: 2, powiat wielicki: 2)
 zgony w szpitalach: 206
 zgony poza szpitalami: 8
3. Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną): 13 651 (ubyło
1177)
4. Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 10 614 (ubyło 983) , w tym:
- osoby objęte kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 7 087 (ubyło 855)
5. Liczba badań w kierunku SARS-CoV-2 wykonanych w WSSE w Krakowie i laboratoriach
z nią współpracujących w ostatnich 24 godzinach: 2 415 (poprzednia doba: 1 638 badań).
Laboratoria wykonujące badania w kierunku obecności SARS-CoV-2 RNA w Małopolsce:
https://wsse.krakow.pl/page/laboratoria-w-malopolsce-wykazane-przez-mpwis-jakowykonujace-badania-w-kierunku-sars-cov-2/

