Informacja MPWIS o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce
(dot. mieszkańców województwa) wg stanu na 26.10.2020 r., godzina 8:00
1. Od początku epidemii łącznie 33 641 zakażonych (nowych 1 144, w tym: dzieci 0-18 r.ż. –
41 i dorośli powyżej 18 r.ż. – 1 103)
(powiat bocheński: 969, powiat brzeski: 504, powiat chrzanowski: 665, powiat dąbrowski:
302, powiat gorlicki: 620, powiat krakowski: 2 386, m. Kraków: 9 804, powiat
limanowski: 1 781, powiat miechowski: 611, powiat myślenicki: 1 897, powiat
nowosądecki: 2 418, m. Nowy Sącz: 1 041, powiat nowotarski: 2 188, powiat olkuski:
752, powiat oświęcimski: 1 104, powiat proszowicki: 263, powiat suski: 1 403, powiat
tarnowski: 924, m. Tarnów: 649, powiat tatrzański: 1 085, powiat wadowicki: 1 351,
powiat wielicki: 924), w tym:
a) aktywnych zakażeń (przypadki jeszcze niewyleczone): 15 337
w tym: dzieci 0-18 r.ż. – 794 i dorośli powyżej 18 r.ż. – 14 543
- osoby hospitalizowane mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 1 081
- osoby izolowane mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 14 256
b) wyleczeni: 17 806 (nowych 291)
(powiat bocheński: 480, powiat brzeski: 234, powiat chrzanowski: 201, powiat dąbrowski:
107, powiat gorlicki: 192, powiat krakowski: 1 410, m. Kraków: 5 903 (usunięto 2 pozycje
z uwagi na niezależne od WSSE niewłaściwe przekazanie danych przez osoby
sprawozdające), powiat limanowski: 1 016, powiat miechowski: 110, powiat myślenicki: 1
056, powiat nowosądecki: 1 481, m. Nowy Sącz: 591, powiat nowotarski: 1 097, powiat olkuski:
409, powiat oświęcimski: 504, powiat proszowicki: 142, powiat suski: 780, powiat tarnowski:
431, m. Tarnów: 193, powiat tatrzański: 574, powiat wadowicki: 526, powiat wielicki:
369)
2. Zgony:
• COVID-19: 449 (COVID-19/współistnienie COVID-19 z innymi schorzeniami –
73/376):
(powiat bocheński: 2/32, powiat brzeski: 2/3, powiat chrzanowski: 5/7, powiat dąbrowski:
0/6, powiat gorlicki: 1/2, powiat krakowski: 10/12, m. Kraków: 31/50, powiat limanowski:
0/18, powiat miechowski: 3/3, powiat myślenicki: 0/7, powiat nowosądecki: 8/56, m. Nowy
Sącz: 4/27, powiat nowotarski: 3/26, powiat olkuski: 0/13, powiat oświęcimski: 1/21,
powiat proszowicki: 0/4, powiat suski: 1/13, powiat tarnowski: 0/12, m. Tarnów: 0/15,
powiat tatrzański: 1/24, powiat wadowicki: 0/15, powiat wielicki: 1/10)
• zgony w szpitalach: 418
• zgony poza szpitalami: 31
• zgony zakażonych SARS - CoV-2 z innych przyczyn niż COVID-19: 49
(powiat bocheński: 8, powiat brzeski: 2, powiat gorlicki: 7, powiat krakowski: 1,
m. Kraków: 2, powiat limanowski: 1, powiat nowotarski: 19, powiat suski: 1, powiat
tarnowski: 1, powiat tatrzański: 4, powiat wadowicki: 1, powiat wielicki: 2)
3. Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną): 23 481
4. Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 18 253, w tym:
- osoby objęte kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 13 568
5. Liczba badań w kierunku SARS-CoV-2 wykonanych w WSSE w Krakowie i laboratoriach
z nią współpracujących w ostatnich 24 godzinach: 2 222 (poprzednia doba: 2 728 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/

