Dezynfekcja pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie i skuteczność powyższej metody
w zwalczaniu SARS-CoV-2.

Ozon jest środkiem o silnych właściwościach biobójczych i utleniających, stosowanym
w dezynfekcji m. in. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody basenowej. Skuteczność
biobójcza, w tym wirusobójcza ozonu względem powierzchni biurowych, nie jest tak potwierdzona,
jak w przypadku dedykowanych preparatów. Dlatego też procesu ozonowania pomieszczeń
nie należy rozważać jako jedynego działania mającego na celu ograniczenie rozprzestrzeniania
się wirusa SARS-CoV-2 i stosować takie działania jedynie w uzasadnionych przypadkach
np. w pomieszczeniach, w których przebywały osoby z potwierdzonym zachorowaniem na COVID19.
Ozonowanie pomieszczeń powinno być zawsze wykonywane przez wykwalifikowany
personel zabezpieczony odpowiednim wyposażeniem ochrony osobistej oraz miernikami stężenia
ozonu, wyłącznie w warunkach rygorystycznej kontroli i nadzorowania tego procesu:
 w ozonowanym pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta, należy z niego
także usunąć rośliny,
 nie należy przebywać w pomieszczeniach sąsiadujących z pomieszczeniami ozonowanymi
 pomieszczenia podlegające ozonowaniu powinny być uszczelnione, tak aby ozon
nie wydostawał się na zewnątrz do sąsiednich pomieszczeń ani do środowiska,
 generatory ozonu wykorzystywane do ozonowania pomieszczeń powinny być wyposażone
w deozonatory - urządzenia zapewniające przekształcenie ozonu w tlen w ciągu kilku minut
(poniżej 1 ppm w ciągu 15 minut lub krótszym),
 wszelkie materiały wrażliwe na działanie ozonu powinny być usunięte z pomieszczeń (ozon
może powodować uszkodzenie materiałów, szczególnie tych wykonanych z gum
naturalnych),
 nie należy stosować ozonu w środowisku gazów palnych lub materiałów wybuchowych,
 w ozonowanym pomieszczeniu zabrania się palenia tytoniu, pracy z otwartym ogniem,
pracy z narzędziami, które powodują płomień lub iskrę, pracy przy użyciu przy użyciu
olejów i smarów lub pozostawiania obiektów zabrudzonych olejem lub smarem,
 ozonowanie nie powinno być wykonywane przez osoby z zaburzeniami węchu,
 po zakończeniu zabiegu ozonowania, pomieszczenie należy przewietrzyć przez okres
co najmniej od 15 do 30 minut; najlepiej nie wchodzić do niego wcześniej niż po upływie
4 godzin od zakończenia odkażania,
 należy wykonać pomiar stężenia ozonu przed ponownym rozpoczęciem użytkowania
ozonowanego pomieszczenia.
Stosowanie dezynfekcji w postaci ozonowania nie zwalnia z konieczności dochowania
podstawowych, właściwych zachowań w obszarze higieny osobistej ludzi oraz ich najbliższego
otoczenia. Należy często myć i dezynfekować ręce oraz powierzchnie, które mogą być narażone
na zanieczyszczenie, a dodatkowo wietrzyć pomieszczenia poprzez otwieranie okien i unikać
przebywania w pomieszczeniach, w których występuje znaczne zagęszczenia osób.
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