Informacja MPWIS o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce
(dot. mieszkańców województwa) wg stanu na 23.10.2020 r., godzina 8:00
1. Od początku epidemii łącznie 29 896 zakażonych (nowych 1 558 w tym: dzieci 0-18 r.ż. – 98
i dorośli powyżej 18 r.ż. – 1 460)
2. (powiat bocheński: 901, powiat brzeski: 441, powiat chrzanowski: 580, powiat dąbrowski:
220, powiat gorlicki: 524, powiat krakowski: 2 095, m. Kraków: 8 842 (usunięto cztery
pozycje z uwagi na niezależne od WSSE niewłaściwe przekazanie danych przez osoby
sprawozdające), powiat limanowski: 1 583, powiat miechowski: 534, powiat myślenicki:
1657, powiat nowosądecki: 2 180, m. Nowy Sącz: 912, powiat nowotarski: 2 005, powiat
olkuski: 657, powiat oświęcimski: 1 009, powiat proszowicki: 220, powiat suski: 1 169,
powiat tarnowski: 790, m. Tarnów: 539, powiat tatrzański: 943, powiat wadowicki: 1191,
powiat wielicki: 904 w tym:
a) aktywnych zakażeń (przypadki jeszcze niewyleczone): 13 232
w tym: dzieci 0-18 r.ż. – 764 i dorośli powyżej 18 r.ż. – 12 468
- osoby hospitalizowane mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 939
- osoby izolowane mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 12 293
b) wyleczeni: 16 193 (nowych 968)
(powiat bocheński: 478, powiat brzeski: 234, powiat chrzanowski: 176, powiat dąbrowski:
87, powiat gorlicki: 192, powiat krakowski: 1 244, m. Kraków: 5 214 (wykreślono jedną
pozycję z uwagi na niezależne od WSSE niewłaściwe przekazanie danych przez osoby
sprawozdające), powiat limanowski: 918, powiat miechowski: 107, powiat myślenicki: 1 023,
powiat nowosądecki: 1 433, m. Nowy Sącz: 570, powiat nowotarski: 998, powiat olkuski: 317,
powiat oświęcimski: 482, powiat proszowicki: 98, powiat suski: 646, powiat tarnowski: 407,
m. Tarnów: 174, powiat tatrzański: 542, powiat wadowicki: 490, powiat wielicki: 363)
3. Zgony:
• COVID-19: 423 (COVID-19/współistnienie COVID-19 z innymi schorzeniami –
60/363):
(powiat bocheński: 1/33, powiat brzeski: 2/3, powiat chrzanowski: 4/7, powiat dąbrowski:
0/6, powiat gorlicki: 1/2, powiat krakowski: 8/11, m. Kraków: 25/47, powiat limanowski:
0/17, powiat miechowski: 3/3, powiat myślenicki: 0/6, powiat nowosądecki: 6/51, m. Nowy
Sącz: 4/26, powiat nowotarski: 3/26, powiat olkuski: 0/12, powiat oświęcimski: 1/21,
powiat proszowicki: 0/4, powiat suski: 1/13, powiat tarnowski: 0/12, m. Tarnów: 0/14,
powiat tatrzański: 1/24, powiat wadowicki: 0/15, powiat wielicki: 0/10)
• zgony w szpitalach: 395
• zgony poza szpitalami: 28
• zgony zakażonych SARS - CoV-2 z innych przyczyn niż COVID-19: 48
(powiat bocheński: 8, powiat brzeski: 2, powiat gorlicki: 7, m. Kraków: 2, powiat
limanowski: 1, powiat nowotarski: 19, powiat suski: 1, powiat tarnowski: 1, powiat
tatrzański: 4, powiat wadowicki: 1, powiat wielicki: 2)
4. Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną): 26 024
5. Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 19 498, w tym:
- osoby objęte kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 14 295
6. Liczba badań w kierunku SARS-CoV-2 wykonanych w WSSE w Krakowie i laboratoriach
z nią współpracujących w ostatnich 24 godzinach: 3 572 (poprzednia doba: 3 873 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/

