Informacja MPWIS o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce
(dot. mieszkańców województwa) wg stanu na 12.10.2020 r., godzina 8:00
1. Od początku epidemii łącznie 16 378 zakażonych (nowych 691 w tym: dzieci 0-18 r.ż. – 39
i dorośli powyżej 18 r.ż. – 652)
(powiat bocheński: 591, powiat brzeski: 246, powiat chrzanowski: 299, powiat dąbrowski:
102, powiat gorlicki: 269, powiat krakowski: 915, m. Kraków: 3 800; powiat limanowski:
1 045, powiat miechowski: 187, powiat myślenicki: 1 018, powiat nowosądecki: 1 701,
m. Nowy Sącz: 663, powiat nowotarski: 1 356, powiat olkuski: 332, powiat oświęcimski:
642, powiat proszowicki: 106, powiat suski: 637, powiat tarnowski: 425, m. Tarnów:
195, powiat tatrzański: 675, powiat wadowicki: 645 (wykreślono jedną pozycję z uwagi
na niezależne od WSSE niewłaściwe przekazanie danych przez osoby sprawozdające);
powiat wielicki: 529
w tym:
a) aktywnych zakażeń (przypadki jeszcze niewyleczone): 5 352
w tym: dzieci 0-18 r.ż. – 261 i dorośli powyżej 18 r.ż. – 5 092
- osoby hospitalizowane mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 610
- osoby izolowane mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 4 742
b) wyleczeni: 10 761 (nowych 56)
(powiat bocheński: 444, powiat brzeski: 161, powiat chrzanowski: 115, powiat dąbrowski:
62, powiat gorlicki: 159, powiat krakowski: 662 (wykreślono jedną pozycję z uwagi na
niezależne od WSSE niewłaściwe przekazanie danych przez osoby sprawozdające),
m. Kraków: 2 537, powiat limanowski: 752, powiat miechowski: 87, powiat myślenicki: 575,
powiat nowosądecki: 1 374, m. Nowy Sącz: 537, powiat nowotarski: 761, powiat olkuski: 172,
powiat oświęcimski: 423, powiat proszowicki: 64, powiat suski: 387, powiat tarnowski: 303,
m. Tarnów: 100, powiat tatrzański: 413, powiat wadowicki: 356, powiat wielicki: 317)
2. Zgony:
• COVID-19: 241 (COVID-19/współistnienie COVID-19 z innymi schorzeniami 22/219):
(powiat bocheński: 1/29, powiat brzeski: 1/1, powiat chrzanowski: 0/5, powiat dąbrowski:
0/2, powiat gorlicki: 0/2, powiat krakowski: 2/5, m. Kraków: 6/35, powiat limanowski:
0/11, powiat miechowski: 0/1, powiat myślenicki: 0/2, powiat nowosądecki: 3/28, m. Nowy
Sącz: 4/14, powiat nowotarski: 3/21, powiat olkuski: 0/3, powiat oświęcimski: 1/12,
powiat proszowicki: 0/3, powiat suski: 0/8, powiat tarnowski: 0/9, m. Tarnów: 0/1,
powiat tatrzański: 1/9, powiat wadowicki: 0/11, powiat wielicki: 0/7)
• zgony zakażonych SARS - CoV-2 z innych przyczyn niż COVID-19: 24
(powiat bocheński: 8, powiat brzeski: 2, m. Kraków: 1 powiat limanowski: 1, powiat
nowotarski: 4, suski: 1, powiat tarnowski: 1, powiat tatrzański: 3, powiat wadowicki: 1,
powiat wielicki: 2)
• zgony w szpitalach: 230
• zgony poza szpitalami: 11
3. Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną): 18 864
4. Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 15 624, w tym:
- osoby objęte kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 11 038
5. Liczba badań w kierunku SARS-CoV-2 wykonanych w WSSE w Krakowie i laboratoriach
z nią współpracujących w ostatnich 24 godzinach: 2 330 (poprzednia doba: 2 748 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/

