
Informacja MPWIS o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce  

wg stanu na 6.11.2020 r., godzina 8:00  

1. Od początku epidemii łącznie: 55 972 zakażonych (nowych 2 824, w tym: dzieci 0-18 r.ż. –  

83 i dorośli powyżej 18 r.ż. – 2 741  

(powiat bocheński: 1 756, powiat brzeski: 982, powiat chrzanowski: 1 158, powiat 

dąbrowski: 721, powiat gorlicki: 1 347, powiat krakowski: 4 052, m. Kraków: 15 490 

powiat limanowski: 2 627, powiat miechowski: 1053, powiat myślenicki: 3 001, powiat 

nowosądecki: 3 922, m. Nowy Sącz: 1 791, powiat nowotarski: 3 139, powiat olkuski:  

1 401, powiat oświęcimski: 1 661,  powiat proszowicki: 656, powiat suski: 2 090, powiat 

tarnowski: 1 809, m. Tarnów: 1 490, powiat tatrzański: 1 553, powiat wadowicki: 2 843, 

powiat wielicki: 1 430), w tym:  

a) aktywnych zakażeń (przypadki jeszcze niewyleczone): 24 871 w tym: dzieci 0-18 

r.ż. – 938 i dorośli powyżej 18 r.ż. – 23 933 

b) wyleczeni: 30 175 (nowych 2 298) 

(powiat bocheński: 866, powiat brzeski: 439, powiat chrzanowski: 454 powiat dąbrowski: 

271, powiat gorlicki: 494, powiat krakowski: 2 465, m. Kraków:1 0208 (usunięto 2 

pozycje z uwagi na niezależne od WSSE niewłaściwe przekazanie danych przez osoby 

sprawozdające), powiat limanowski: 1 235, powiat miechowski: 141, powiat myślenicki: 1 

929, powiat nowosądecki: 1 986, m. Nowy Sącz: 882, powiat nowotarski: 1 561 (usunięto 1 

pozycję z uwagi na niezależne od WSSE niewłaściwe przekazanie danych przez osoby 

sprawozdające), powiat olkuski: 893, powiat oświęcimski: 605, powiat proszowicki: 276, 

powiat suski: 1 335 (usunięto 5 pozycji z uwagi na niezależne od WSSE niewłaściwe 

przekazanie danych przez osoby sprawozdające), powiat tarnowski: 889, m. Tarnów: 

532, powiat tatrzański: 846 (usunięto 1 pozycję z uwagi na niezależne od WSSE 

niewłaściwe przekazanie danych przez osoby sprawozdające), powiat wadowicki: 650, 

powiat wielicki: 1 218 (usunięto 5 pozycji z uwagi na niezależne od WSSE niewłaściwe 

przekazanie danych przez osoby sprawozdające)) 

2. Zgony:  

 COVID-19: 862 (COVID-19/współistnienie COVID-19 z innymi schorzeniami – 

211/651):  

(powiat bocheński: 2/41, powiat brzeski: 2/12, powiat chrzanowski: 6/7, powiat 

dąbrowski: 0/16, powiat gorlicki: 1/7, powiat krakowski: 37/16, m. Kraków: 118/68, 

powiat limanowski: 8/22, powiat miechowski: 4/7, powiat myślenicki: 0/24, powiat 

nowosądecki: 16/92, m. Nowy Sącz: 7/46, powiat nowotarski: 3/36, powiat olkuski: 0/34, 

powiat oświęcimski: 1/35, powiat proszowicki: 0/9, powiat suski: 1/29, powiat tarnowski: 

0/38, m. Tarnów: 0/30, powiat tatrzański: 2/35, powiat wadowicki: 0/25, powiat wielicki: 

3/22)  

 zgony w szpitalach: 768 

 zgony poza szpitalami: 94 

 zgony zakażonych SARS - CoV-2 z innych przyczyn niż COVID-19: 64 

(powiat bocheński: 8, powiat brzeski: 2, powiat gorlicki: 17, powiat krakowski: 1,  

m. Kraków: 4, powiat limanowski: 1, powiat nowotarski: 21, powiat suski: 1, powiat 

tarnowski: 1, powiat tatrzański: 5, powiat wadowicki: 1, powiat wielicki: 2) 

3. Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną): 46 315  
4. Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 39 214  

5. Laboratoria wykonujące badania w kierunku obecności SARS-CoV-2 RNA w Małopolsce:  

https://wsse.krakow.pl/page/laboratoria-w-malopolsce-wykazane-przez-mpwis-jako-

wykonujace-badania-w-kierunku-sars-cov-2/  
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