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REZUMAT Odată cu răspândirea rapidă a sindromului respirator acut sever 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) care cauzează boala COVID-19, entitățile corporative, 
administrațiile federale, statale, județene și locale, universitățile, școlile, locașurile 
de cult, închisorile, unitățile de asistență medicală, organizațiile de asistență 
socială, grădinițele, proprietarii de imobile și ocupanții au ocazia să reducă riscul 
de transmitere prin căi specifice mediului construit (MC). În ultimul deceniu au 
avut loc cercetări substanțiale privind prezența, abundența, diversitatea, funcția 
și transmiterea microbilor în MC, cercetări care au evidențiat căile și mecanismele 
obișnuite de transmitere. În lucrarea de față am sintetizat această microbiologie a 
cercetării MC și informațiile cunoscute despre SARSCoV-2 pentru a furniza îndrumări 
implementabile și realizabile tuturor factorilor decizionali din mediul construit (MC), 
operatorilor de clădiri și tuturor ocupanților ce încearcă să reducă transmiterea bolilor 
infecțioase prin mijloace specifice mediului. Considerăm că aceste informații sunt 
utile administratorilor corporativi și publici precum și persoanelor responsabile cu 
administrarea clădirilor și serviciile de mediu, în procesul lor decizional cu privire la 
gradul și durata măsurilor de distanțare socială în timpul epidemiilor și pandemiilor 
virale.

CUVINTE CHEIE COVID-19, SARS-CoV-2, administrarea clădirilor, mediu construit, 
noul coronavirus

Răspândirea în creștere a sindromului respirator acut sever coronavirus 2 (SARS-
CoV-2) ce cauzează boala coronavirus 2019 (COVID-19) în întreaga lume a adus 
o atenție sporită și temeri cu privire la prevenirea și control SAR-CoV-2 atât din
partea comunității științifice cât și a publicului general. Cu toate că se pun în
aplicare multe dintre măsurile de precauție pentru stoparea răspândirii virusurilor
respiratorii, alte căi de transmitere, mai puțin înțelese, ar trebui, de asemenea,
luate în considerare și analizate pentru a reduce răspândirea și mai mult. Căile
intrinseci mediului înconjurător pentru infectarea cu alți agenți patogeni reprezintă,
de decenii, o problemă a clădirilor, în mod particular a spitalelor. În ultimii ani au
avut loc cercetări substanțiale privind prezența, abundența, diversitatea, funcția și
transmiterea microorganismelor în mediul construit (MC). Toată această muncă a
evidențiat căi și mecanisme obișnuite de transmitere a agenților patogeni care ar
putea clarifica unele metode posibile de mediere a răspândirii SARS-CoV-2 prin
căi specifice MC.

Coronavirusurile (CoV) cauzează de cele mai multe ori boli ușoare, 
însă ocazional, mai ales în ultimii ani, au dus la focare majore de îmbolnăviri în 
rândul oamenilor. În mod normal, mutațiile ce cauzează modificări structurale în 
glicoproteina S (spike) a coronavirusului permit legarea de noi tipuri de receptori 
și trecerea de la o gazdă animală la o gazdă umană (1) (transmitere zoonotică), 
putând crește riscul de focare sau epidemii la scară largă (2). În 2002, un CoV 
nou, virusul sindromului respirator acut sever (SARS), a fost descoprit în Provincia 
Guangdong din China (3). SARS este un CoV zoonotic ce a provenit de la lilieci 
și a cauzat la oameni simptome precum febră persistentă, frisoane/rigor, mialgii, 
stare de rău generală, tuse uscată, migrene și dispnee (4). SARS a avut o rată a 
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FIG 1 Structura virusului SARS-CoV-2. (a) Redare artistică a structurii și secțiunii transversale a virusului SARS-CoV-2 (14, 15). (b) 
Imagine microscopică a unei particule de virus SARS-CoV-2 izolate de la un pacient și fotografiată la NIH, mai precis, National Institute 
of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Integrated Research Facility (IRF) din Fort Detrick, Maryland (93).

mortalității de 10% și a infectat 8.000 de persoane în timpul focarului de 8 luni din 
perioada 2002-2003 (5). La aproximativ 10 după SARS, a apărut un alt CoV nou, 
foarte patogen, cunoscut sub denumirea de coronavirusul sindromului respirator 
al Orientului Mijlociu (MERS-CoV) despre are se crede ca a provenit tot de la 
lilieci, având cămilele drept gazdă rezervor (6). MERS-CoV a fost identificat prima 
dată în Peninsula Arabă și s-a răspândit în 27 de țări, având o rată a mortalității de 
35,6% la 2.220 de cazuri (7).

Boala coronavirus 2019 (COVID-19). În decembrie 2019, un nou CoV, 
SARS-CoV-2, a fost identificat în orașul Wuhan, Provincia Hubei, un centru de 
transport major din centrul Chinei. Primele cazuri de COVID-19 au fost legate de 
o mare piață piscicolă din Wuhan, ceea ce a sugerat inițial o cale de transmitere
directă prin hrană (8).  Între timp însă, am constatat că transmiterea de la persoană
la persoană este unul dintre mecanismele principale de răspândire a COVID-19
(9). În lunile ce au urmat identificării primelor cazuri, COVID-19 s-a răspândit în
171 de țări și teritorii, existând aproximativ 215.546 de cazuri confirmate (în 18
martie 2020). Modurile de transmitere identificate sunt de la gazdă la om și de la
om la om. Există dovezi preliminare pentru transmiterea prin căi intrinseci mediului
înconjurător, în speță, pentru posibilitatea ca pacienții cu COVID-19 să contacteze
virusul prin contactul cu suprafețe abiotice ale MC (10, 11).

Epidemiologia SARS-CoV-2. Beta-coronavirusul SARS-CoV-2 este 
un virus anvelopat cu ARN monocatenar cu polaritate pozitivă (cu un genom 
cu o lungime de aproximativ 30 kb) (12, 13). Glicoproteinele S (spicule), acele 
prelungiri în formă de măciucă de pe suprafața celulară, facilitează transferul 
materialului genetic viral în celula gazdă prin aderență (14, 15) (Fig. 1). Materialul 
genetic viral este ulterior replicat de celula gazdă. Se crede că istoria infecției 
cu SARS-CoV-2 a început la lilieci cu o posibilă gazdă intermediară, pangolinul 
(16). Există câteva alte beta-coronavirusuri întâlnite la lilieci ca rezervor primar, 
precum SARS-CoV și MERS-CoV (17). Manifestările SARSCoV-2 la om au apărut 
la sfârșitul lunii decembrie 2019, printre persoane care frecventau o piață piscicolă 
(18). Primele simptome observate clinic au fost febra, starea de oboseală și tusea 
uscată, variind de la ușoare la grave (19). În prezent, protocolul dezvoltat de 
Centrele de Prevenire și Control al Bolilor (CPCB) pentru diagnosticare (20) este 
o combinație între observarea clinică a simptomelor și rezultatul pozitiv pentru
prezența virusului folosind tehnica PCR în timp real (rt-PRC) (21).

COVID-19 și impactul MC asupra transmiterii. Mediul construit (MC) 
reprezintă totalitatea mediilor pe care oamenii le-au construit, incluzând clădiri, 
vehicule, drumuri, transport public și alte spații construite de om (22). Întrucât 
majoritatea oamenilor petrec 90% dintr-o zi în interiorul MC, este esențial să 
înțelegem potențiala dinamică a transmiterii COVID-19 în cadrul ecosistemului 
MC și comportamentul uman, dinamica spațială și factorii funcționali ai clădirilor 
care pot potența și atenua răspândirea și transmiterea COVID-19. MC poate 
acționa ca vector potențial de transmitere pentru răspândirea COVID-19 prin 
promovarea interacțiunilor apropiate dintre indivizi, prin faptul că conține 

Glicoproteine S (spicule) Proteină ARN și N
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materiale contaminate (obiecte sau materiale ce pot purta boli infecțioase) și 
prin schimbul și transferul virusurilor prin aer (23, 24). Densitatea ocupanților din 
clădiri, influențată de tipul de clădire și de program, orarul ocupanților, activitatea 
interioară, facilitează acumularea de microorganisme umane (22). O densitate a 
ocupanților mai mare și un nivel de activitate interioară crescut sporesc, în mod 
normal, interacțiunea socială și conexiunea prin contact direct între persoane 
(25) precum și prin contact cu suprafețele abiotice din mediul înconjurător (ex.
suprafețe contaminate). Grupul inițial de pacienți a fost spitalizat în Wuhan, China,
cu dificultăți de respirație (decembrie 2019) iar după aproximativ 10 zile, aceeași
unitate medicală diagnostica pacienți cu COVID-19 din afara cohortei inițiale. Se
presupune că numărul pacienților infectați a crescut din pricina transmiterii care a
avut probabil loc în cadrul MC al spitalului (10). Riscul mărit de expunere asociat
cu o densitate mare a ocupanților și contactul repetat a fost demonstrat de focarul
de COVID-19 de pe vasul de croazieră Diamond Princess în ianuarie 2020 (26).
Estimările curente ale contagiozității (cunoscută ca R0) SARS-CoV-2 au fost
de 1,5 la 3 (27, 28).  R0 este definită ca numărul mediu de persoane care va
contacta o boală de la o persoană contagioasă (29). Ca referință, pojarul (rujeola)
are o R0 foarte ridicată de aproximativ 12-18 (30), gripa are o R0 de  2 (31). Cu
toate acestea, în spațiile închise ale MC, R0 a SARS-CoV-2 a fost estimată ca
fiind semnificativ mai ridicată (variind de la 5 la 14), cu <?>700 dintre cei 3.711
de pasageri de la bordul Diamond Princess (<?>19%) infectați cu COVID-19 în
primele 2 săptămâni de carantină pe vas (26, 32). Aceste incidente demonstrează
rata mare de transmitere a COVID-19 ca urmare a spațiilor închise din MC (33).
Având în vedere configurația spațiului vasului de croazieră, apropierea pasagerilor
infectați de ceilalți pasageri a avut un rol major în răspândirea COVID-19 (33).

Când persoanele se deplasează prin MC, intră în contact cu suprafețele 
din jurul lor, fie direct fie indirect. Particulele virale se pot depune direct și pot fi 
resuspendate cu ajutorul fluxurilor de aer naturale, mecanice sau al altor surse de 
turbulență din mediul interior precum pășitul, mersul, radiației termice a corpului 
(22, 34). Aceste particule virale resuspendate se pot re-depune apoi pe suprafețe 
contaminate. Atunci când o persoană intră în contact cu o suprafață are loc 
un schimb de organisme microbiene (35), inclusiv un transfer de virusuri de la 
individ la suprafață și vice versa (36). Odată infectate, persoanele cu COVID-19 
împrăștie particule virale înainte, în timpul și după apariția simptomelor (37, 38). 
Aceste particule virale se pot depune apoi pe obiecte abiotice din MC și pot 
servi eventual ca rezervoare pentru transmiterea virusului (18, 34, 39). Dovezile 
sugerează că suprafețele pot fi contaminate cu particule de SARS-CoV-2 de la 
persoane infectate, prin intermediul secrețiilor biologice precum salivă, fluide 
nazale, contactul cu mâinile murdare și depunerea particulelor virale aerosolizate 
și picăturilor mari răspândite prin vorbit, strănut, tuse și vomă (34, 40).  Un studiu 
asupra contaminării mediul înconjurător cu MERS-CoV a demonstrat că aproape 
fiecare suprafață ce poate fi atinsă într-un spital cu pacienți MERS-CoV fusese 
contaminată cu virusul (41) și un studiu al unui salon cu un pacient COVID-19 
în carantină a arătat o contaminare majoră a mediului înconjurător (18, 34). În 
prezent suntem în faza de colectare a informațiilor despre dinamica de transmitere 
a COVID-19, însă pe baza studiilor pentru SARS și MERS-CoV, datelor preliminare 
pentru SARS-CoV-2 și recomandărilor CPCB, se pare că SARS-CoV-2 poate 
persista pe suprafețe timp de câteva ore până la 5 zile (39, 42, 43) în funcție de 
material (43). Conform studiilor preliminare privind rata de supraviețuire a SARS-
CoV-2, virusul supraviețuiește cel mai mult timp la o umiditatea relativă de 40% pe 
suprafețe din plastic (timpul de înjumătățire 15,9 h) și cel mai puțin timp sub formă 
de aerosoli (timp de înjumătățire 2,74 h) (43); cu toate acestea, supraviețuirea în 
aerosoli a fost determinată la o umiditate relativă de 65%. Potrivit datelor despre 
SARS și MERS, anticipăm că viabilitatea SARS-CoV-2 în aerosoli este probabil 
mai mare la niveluri ale umidității relative mai scăzute. Supraviețuirea SARS-
CoV-2 la o umiditate relativă de 40% pe cupru (timpul de înjumătățire 3,4 h), carton 
(timpul de înjumătățire 8,45 h) și oțel (timpul de înjumătățire 13,1 h) sunt undeva 
între timpul de supraviețuire în aer și pe plastic (43). Trebuie însă observat că nu 
există până în prezent cazuri documentate pentru o infecție COVID-19 pornind de 
la o suprafață contaminată. Există date preliminare care demonstrează prezența 
SARS-CoV-2 în materii fecale, indicând faptul că transmiterea poate avea loc pe 
cale fecal-orală (18, 29, 34, 44). Cu toate că s-a documentat transmiterea virusului 
COVID-19 doar prin răspândirea picăturilor respiratorii și nu prin depunerea pe 
suprafețe, trebuie luate totuși măsuri pentru curățarea și dezinfectarea tuturor 
surselor potențiale de SARS-CoV-2, presupunându-se că virusul activ ar putea 
fi transmis prin contactul cu aceste suprafețe abiotice (34, 39). Dintr-o precauție 
riguroasă, este important să luăm în considerare posibilitatea ca virusul să se 
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transmită prin aerosoli și suprafețe (45). Pentru o conceptualizare a 
depunerii virusului SARS-CoV-2 a se vedea Fig. 2.

Anterior, s-a confirmat că SARS poate fi și este cel mai 
frecvent transmis prin picături (46).  Având în vedere că SARS-CoV-2 
face parte din aceeași clasă cu virusul SARS 2002 (47) despre care 
se cunoaște că se transmite de la persoană la persoană, incidența 
mare a transmiterii de la persoană la persoană și răspândirea rapidă 
a COVID-19 în întreaga lume și în cadrul comunităților, se acceptă 
în momentul de față că SARS-CoV-2 se poate răspândi prin picături 
(13, 48). În baza cercetării anterioare a SARS (49), răspândirea prin 
aerosolizare rămâne o potențială cale de transmitere secundară, în 
special în cadrul MC. Atenuarea transmiterii virusului prin intermediul 
sistemelor de ventilație din MC se bazează cel mai adesea pe mediile 
de filtrare. Sistemele rezidențiale și comerciale reclamă de obicei o 
valoare minimă de raportare a eficienței (MERV din engl. minimum 
efficiency reporting value) de 8, care asigură captarea a 70 până la 
85% din particule cu o mărime între 3,0 și 10,0 m, o strategie adoptată 
pentru a reduce reziduurile și pierderile de randament ale serpentinelor 
de răcire și altor componente ale sistemului de încălzire, ventilație și 
climatizare (HVAC). Pentru filtrarea aerului de admisie din este nevoie 
de clase MERV mai mari în funcție de nivelurile de particule existente 
în aerul exterior local. Saloanele cu mediu protejat (MP) din spitale 
reclamă cea mai strictă eficiență minimă de filtrare (50). O MERV 
de 7 (MERV-7) sau mai mare este necesară ca prim filtru înainte de 
instalația de încălzire și răcire, iar în aval de serpentinele de răcire 
și de ventilatoare se amplasează un al doilea filtru de înaltă eficiență 
de absorbție a particulelor (HEPA, din engl. high-efficiency particulate 
air). Filtrele HEPA îndepărtează cel puțin 99,97% dintre particulele 
de 0,3 m, reprezentând mărimea de particulă cea mai penetrantă 
(51). Majoritatea clădirilor rezidențiale și comerciale folosesc MERV-
5 până la MERV-11, iar în unitățile medicale importante se folosesc 
filtre MERV-13 sau mai eficiente și filtre HEPA. Filtrele MERV-13 au 
capacitatea de a îndepărta microbi și alte particule cu o mărime între 
0,3 și 10,0 m. Majoritatea virusurilor, inclusiv CoV, au dimensiuni ce 
variază între 0,004 și 1,0 m (52). Cu toate acestea, virusurile se observă 
rar ca particule individuale, fiind expulzate din corp deja combinate cu 
apă, proteine, săruri și alte componente sub formă de picături mari și 
aerosoli. Până în prezent, SARS-CoV-2 a fost identificat în particule 
aerosolizate cu mărimi între 0,25 și 0,5 m (96), fiind nevoie de tehnici 
de filtrare de înaltă eficiență pentru a reduce potențialul de transmitere 
a agenților patogeni precum SARSCoV-2. Totodată însă, s-a constatat 
că spațiile libere din muchiile filtrelor din spitale au contribuit la eșuarea 

FIG 2 Conceptualizarea depunerii SARS-CoV-2. (a) Odată ce o persoană a fost infectată cu SARS-CoV-2, în plămâni și trac-
tul respirator superior se acumulează particule virale. (b) Picături și particule virale aerosolizate sunt expulzate din corp prin 
activități zilnice precum tușit, strănut și vorbit și prin evenimente ocazionale precum vomitat, și se pot răspândi în mediul și la 
persoanele înconjurătore (34, 40). (c și d) Particulele virale excretate din cavitatea bucală și cea nazală se întâlnesc frecvent 
pe mâini (c) și pot fi răspândite pe articole atinse în comun (d) precum calculatoare, pahare, robinete și blaturi. Nu există până 
în prezent cazuri confirmate de transmitere de pe suprafețe la om, însă s-au identificat particule virale pe suprafețe din MC 
(mediul construit) abiotic (34, 39, 42).
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sistemelor de filtrare în a elimina agenții patogeni din aer (53).
În ultimii ani, economia colaborativă a creat medii și a 

adăugat noi componente la modul în care mai multe persoane 
folosesc în compun aceleași spații. Este posibil ca transmiterea 
bolilor infecțioase să fie o urmare a acestei treceri la o economie 
colaborativă. Spațiile de lucru comune precum mediile de muncă 
în colaborare, camerele din locuințe, vehiculele și alte elemente 
ale MC pot crește potențialul de expunere al căilor intrinseci 
mediul înconjurător construit și sporesc complexitatea măsurilor de 
distanțate socială. De exemplu, trecerea de la modurile alternative 
de transport, care erau anterior vehicule cu un singur pasager, la 
programe de folosire în comun a vehiculelor sau la companii de 
rețele de transport poate crește potențialul de expunere.

Eforturi de controlul și atenuare în MC. Răspândirea 
COVID-19 este o situație cu evoluție rapidă, însă se pot întreprinde 
acțiuni, în interiorul și exteriorul MC, care să prevină răspândirea 
bolii. La nivel individual, spălarea corectă a mâinilor este o un 
element crucial în controlul răspândirii virusului SARS-CoV-2, altor 
coronavirusuri și multor infecții respiratorii (54–56). Persoanele ar 
trebui să evite contactul și apropierea de persoanele infectate și să 
se spele pe mâini frecvent timp de cel puțin 20 de secunde cu săpun 
și apă caldă (39). Mai mult, întrucât este dificil să știm cine este 
infectat și cine nu, cea mai bună cale de a evita răspândirea este, 
în anumite situații, evitarea adunărilor mari, o măsură cunoscută 
ca „distanțare socială”. În acest moment, FDA (Food and Drug 
Administration) nu recomandă ca persoanele asimptomatice să 
poate mască în viața de zi cu zi pentru a păstra măștile și materialele 
pentru persoanele care au fost infectate cu COVID-19 și pentru 
cadrele medicale și familia care vor fi în contact cu persoanele 
infectate (57). Adițional, purtarea măștii poate da sentimentul fals 
de siguranță când trecem prin zone potențial contaminate, iar 
utilizarea și manevrarea incorectă a măștii poate crește riscul de 
transmitere (58). Cu toate acestea, pe măsură ce măștile devin 
disponibile și după stabilirea priorităților în sensul accesului la 
măști al cadrelor medicale care sunt expuse unor riscuri mai mari în 
activitatea zilnică, purtarea măștii ar putea fi o abordare prudentă. 
Există suficiente dovezi care sugerează că transmiterea pe calea 
aerului este posibilă (49) prin particulele aerosolizate pe o distanță 
de peste 180 de cm și că o mască ar ajuta la prevenirea infectării 
pe această cale.

Începând cu sfârșitul lunii ianuarie 2020 multe țări au 
instituit interdicții de zbor pentru a preveni contactul între persoane 
și transmiterea prin particule. Aceste restricții de deplasare au fost 
confirmate ca fiind utile în reducerea răspândirii COVID-19 (59). În 
cadrul comunităților locale, se pot lua o mulțime de măsuri pentru a 
preveni răspândirea (60). În ansamblu, aceste măsuri sunt cunoscute 
ca măsuri de distanțare socială în afara sectorului medical. Aceste 
măsuri includ închiderea spațiilor intens populate precum școli 
și locuri de muncă. Aceste măsuri la nivel de comunitate au rolul 
de a preveni transmiterea bolii prin aceleași mecanisme precum 
restricționarea deplasărilor internaționale, reducându-se astfel 
contactul între persoane, posibilitatea de contaminare a suprafețelor 
cu particule virale și posibilitatea transmiterii particulelor purtate de 
aer între persoanele din aceeași încăpere sau din apropiere. Aceste 
decizii sunt luate de persoane cu autoritate administrativă în jurisdicții 
mari, comunități sau ansambluri de clădiri și sunt puse în balanță cu 
numeroși factori, printre care riscurile pentru sănătate și impacturile 
sociale și economice. Mai mult, în ciuda practicilor consecvente de 
distanțare socială și carantină, anumite tipuri de clădiri și spații se 
consideră infrastructură esențială pentru comunități, fiind incluse 
aici unitățile medicale, locuințele și magazinele alimentare.  O mai 
bună înțelegere a variabilelor ce țin de MC poate fi utilă atât în luarea 
deciziilor privind implementarea măsurilor de distanțare socială sau 
durata acestora, cât și persoanelor responsabile cu administrarea și 
funcționarea clădirilor și serviciilor de mediu aferente infrastructurii 
esențiale pe perioadele de distanțare socială, pentru toate tipurile de 
clădiri înainte și după punerea în vigoare a măsurilor de distanțare 
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socială. 
În MC, precauțiile de mediu ce pot fi luate pentru a preveni 

răspândirea SARS-CoV-2 includ inactivarea chimică a particulelor virale 
de pe suprafețe (39). S-a demonstrat că o concentrație de etanol de 
62 până la 71% este eficientă pentru eliminarea MERS, SARS (42) și 
SARS-CoV-2 (34). Această concentrație este tipică pentru majoritatea 
dezinfectanților de mâini pe bază de alcool, ceea ce înseamnă că 
dezinfectanții aplicați corect sunt un instrument util împotriva răspândirii 
SARS-CoV-2 în MC. Articolele din zona chiuvetelor ar trebui îndepărtate 
pentru a ne asigura că picăturile de apă aerosolizate nu transferă 
particule virale pe articole folosite în comun și blaturile chiuvetelor 
ar trebui curățate regulat cu o soluție pe bază de clor 10% sau un 
detergent pe bază de alcool. De asemenea, este important să reținem 
că mecanismul principalul și totodată cel mai obișnuit de transmitere a 
coronavirusurilor anterioare l-au reprezentat picăturile răspândite prin 
vorbit, strănut, tuse și vomă și nu atât calea fecal-orală (34, 38, 39). 
Administratorii și operatorii de clădiri ar trebui să afișeze atenționări 
privind eficiența spălatului pe mâini timp de cel puțin 20 s cu săpun și apă 
caldă, să se asigure că dozatoarele de săpun sunt pline, să ofere acces 
la dezinfectant de mâini pe bază de alcool și să implementeze protocoale 
de curățare regulată a suprafețelor atinse frecvent acolo unde riscurile 
de contaminare sunt mari, cum ar fi în jurul chiuvetelor și toaletelor (39). 
Igiena corespunzătoare a mâinilor rămâne cel mai important obicei 
pentru prevenirea transmiterii microbilor și astfel a agenților patogeni 
nedoriți (39, 61).

Punerea în aplicare a unor practici operaționale consolidate 
privind HVAC poate, de asemenea, reduce potențialul de răspândire a 
SARS-CoV-2. Virusurile se găsesc frecvent în particule mai mari (ex. 
complexe de apă, proteine, săruri, etc.) de diferite mărimi. Chiar dacă 
unele dintre aceste particule au fost identificate ca având dimensiuni ce 
ar putea trece cu ușurință de filtre de înaltă eficiență, ventilația și filtrarea 
rămân factori importanți în reducerea potențialului de transmitere a 
SARS-CoV-2. Instalarea și întreținerea unor filtre adecvate pot reduce 
riscul de transmitere pe calea aerului, însă este important să înțelegem 
că filtrele nu ar trebui percepute ca fiind capabile să elimine riscul de 
transmitere prin aer. Fracțiunile mai mari de aer exterior și ratele mai 
mari de schimb a aerului în clădiri pot ajuta la diluarea contaminaților din 
interior, inclusiv a particulelor virale, din aerul care este respirat în MC. 
Creșterea fracțiunilor de aer exterior se poate obține prin deschiderea 
mai mare a pozițiilor clapetelor de admisie aer exterior de pe unitățile 
de ventilație, evacuând astfel un volum mai mare de aer interior și 
orice particule virale prezente (62). Există anumite precauții de luat în 
considerare cu privire la acești parametri operaționali. În primul rând, 
creșterea fracțiunii de aer exterior poate crește consumul de energie. Pe 
termen scurt, aceasta este o tehnică la îndemână de atenuare a riscului, 
însă operatorii de clădiri sunt îndemnați să revină la raporturile normale 
de aer exterior/aer interior odată ce riscul a trecut. În al doilea rând, 
nu toate sistemele de ventilație au capacitatea de a crește substanțial 
aportul de aer exterior, iar pentru cele care pot face acest lucru este 
posibil să fie nevoie de un protocol de întreținere mai frecventă a filtrelor. 
În al treilea rând, creșterea ratelor fluxului de aer prin care se crește doar 
debitul de aer interior recirculat fără a crește fracțiunea de aer exterior, ar 
putea crește potențialul de transmitere. Debitele de aer mai mari ar putea 
mări rata de resuspendare de pe suprafețe și crește astfel potențialul de 
contaminare a întregii clădiri prin distribuirea mai rapidă a aerului interior, 
la viteze și volume mai mari, putând resuspenda particulele ultrafine (62). 
Mai mult, creșterea ratei de recirculare a aerului interior ar putea crește 
expunerea persoanelor la particule virale viabile din aer desprinse de pe 
alți ocupanți ai clădirii. Administratorii și operatorii de clădiri ar trebui să 
colaboreze pentru a stabili dacă este posibil să se crească fracțiunile de 
aer exterior, pentru a vedea care sunt limitările sau implicațiile secundare 
de care trebuie să se țină seama și pentru a stabili un plan privind 
gestionarea fracțiunii de aer exterior și ratele de schimb a aerului.

Tot mai multe dovezi arată că umiditatea poate juca un rol în 
supraviețuirea virusurilor ce fuzionează cu membrana celulară, precum 
SARS-CoV-2 (63–65). Cercetările precedente au constatat că, la 
temperaturi interioare tipice, umiditatea relativă (UR) peste 40% este în 
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detrimentul supraviețuirii multor virusuri, inclusiv a coronavirusurilor 
în general (63, 66, 67), și că o UR interioară mai mare reduce 
virusul gripal infecțios în testele de simulare a tusei (67). În baza 
studiilor de virusologie, incluzând aici și coronavirusurile, UR mai 
mare reduce dispersarea în aer menținând dimensiunea mai mare a 
picăturilor cu particule virale, acestea depunându-se mai repede pe 
suprafețele din încăpere (63, 68, 69). Umiditatea mai crescută poate 
afecta negativ virusurile cu membrană lipidică prin interacțiunea cu 
capul membranei polarizate ceea ce poate determina modificări de 
conformație ale membranei și inactivarea virusului (70, 71).  Mai 
mult, schimbarea umidității poate avea un impact și asupra gradului 
de susceptibilitate a unei persoane de a se infecta cu particule virale 
(72) și adâncimea la care aceste particule virale pot pătrunde în
tractul respirator (68). S-a demonstrat că UR redusă scade gradul
de eliminare mucociliară a agenților patogeni și slăbi răspunsul
imun înnăscut (72–74).  Cu toate acestea, UR peste 80% poate
începe să promoveze dezvoltarea mucegaiului, cu efecte nocive
pentru sănătate (75). În ciuda faptului că standardul de ventilație
prezent adoptat de unitățile medicale și rezidențiale, ASHRAE
170-2017, permite un domeniu mai larg pentru UR, de la 20% la
60%, menținerea UR între 40% și 60% la interior poate ajuta la
limitarea răspândirii și supraviețuirii SARS-CoV-2 în MC, reducând
totodată și riscul de apariție a mucegaiului și păstrând hidratate și
intacte barierele mucoase ale corpului uman (50, 67). Umidificarea
aerului interior nu este o funcționalitate obișnuită a majorității
sistemelor HVAC, în mare parte din rațiuni de costuri și întreținere
legate de riscul ca supra-umidificarea să crească probabilitatea de
dezvoltare a mucegaiului. În timp ce administratorii și operatorii de
clădiri ar trebui să ia în considerare costurile, beneficiile și riscurile
implementării unui sistem de umidificare centrală, în special în cazul
clădirilor noi sau renovate, implementarea acestuia ca răspuns la
un focar sau episod infecțios se poate dovedi laborioasă și poate
necesita mult timp. Mai mult, UR crescută poate cauza depuneri
mai mari pe filtre, reducându-se fluxul de aer. Cu toate acestea, în
situații de pandemie, această practică poate crește eficacitatea de
a capta particule virale iar acest beneficiu depășește dezavantajul
nevoii mai mari de întreținere a filtrelor.  Prin urmare, umidificarea
punctuală a încăperilor este o altă opțiune de luat în considerare,
ceea ce poate reduce probabilitatea de a cauza supra-umidificarea
accidentală. Sursa de ventilație a clădirii și lungimea căii de
distribuție a aerului pot afecta alcătuirea comunităților microbiene
de la interior. Ventilarea unei clădiri prin introducerea aerului în
spațiile adiacente direct prin perimetrul clădirilor este o strategie
care nu se bazează pe eficacitatea filtrării întregii clădiri pentru a
preveni distribuirea în rețea a microorganismelor. S-a constatat
că, în comparație cu furnizare aerului printr-un sistem HVAC
centralizat, furnizarea aerului exterior direct prin anvelopa clădirii
într-un volum spațial adiacent crește densitatea filogenetică de
comunități fungice și bacteriene interioare și creează comunități
care sunt mai asemănătoare cu microbii asociați cu exteriorul (76).
În anumite clădiri, o abordare similară poate fi obținută prin unități
HVAC distribuite, precum unitățile terminale compacte (PTAC, engl.
packaged terminal air-conditioner) instalate frecvent în hoteluri și
în apartamente sau prin strategii de ventilație pasivă pe perimetru,
precum gurile de aerisire cu clapete montate pe perimetru (77, 78).
Cu toate acestea, pentru majoritatea clădirilor, cea mai ușoară cale
de a furniza aer exterior direct prin anvelopa clădirii o reprezintă
deschiderea unei ferestre. Ventilația cu ajutorul ferestrelor nu
doar că ocolește sistemele de conducte ci și crește fracțiunea de
aer exterior și rata totală de schimb a aerului (79). Administratorii
și operatorii clădirilor ar trebui să discute un plan de creștere a
ventilației prin perimetru, și în special prin ferestre, atunci când
temperaturile exterioare sunt adecvate pentru această practică.
Trebuie acordată atenție riscului de a expune ocupanții la profiluri
de temperatură extreme și de a promova transferul de virusuri de
la o locuință la alta acolo unde apropierea poate favoriza apariția
acestui risc (94, 95).
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Lumina este un o altă strategie de atenuare a riscurilor 
pentru controlul viabilității anumitor agenți infecțioși la interior. Studiile 
de microcosm au arătat că lumina naturală, un element arhitectural 
omniprezent și definitoriu, transformă comunitățile bacteriene din praful 
de casă, acestea fiind mai puțin asociate cu îmbolnăvirea persoanelor 
decât cele din locurile întunecoase (80). Mai mult, lumina naturală atât 
în domeniul UV cât și în domeniile spectrale vizibile a redus viabilitatea 
bacteriilor comparativ cu probele martor ținute la întuneric (80). Într-un 
studiu ce a simulat influența luminii solare asupra aerosolilor cu virusul 
gripal, timpul de înjumătățire a fost semnificativ redus de la 31,6 min 
în grupul de probe de control ținute la întuneric la aproximativ 2,4 min 
la probele din lumina solară simulată (81). În clădiri, o mare parte 
a spectrului luminii solare este filtrată prin sticla ferestrelor iar UV 
transmise sunt semnificativ absorbite de elementele de finisaj și nu sunt 
reflectate mai adânc în spațiu. Prin urmare, este nevoie de o cercetare 
mai amplă pentru a înțelege impactul luminii naturale supra SARS-CoV-2 
în interior; cu toate acestea, lumina naturală există ca resursă gratuită, 
disponibilă pentru a o furniza ocupanților clădirilor cu puține dezavantaje 
și numeroase beneficii dovedite pentru sănătatea umană (80–83). 
Administratorii și operatorii clădirilor ar trebui să încurajeze deschiderea 
obloanelor și jaluzelelor atunci când nu este nevoie de ele pentru a 
asigura combaterea efectului de reflexie, intimitatea sau alți factori de 
confort, pentru a lăsa să pătrundă lumina naturală și solară abundentă. 

În timp ce efectul luminii naturale asupra virusurilor și asupra 
SARS-CoV-2 este încă neexplorat, iluminatul electric spectral ajustat 
este deja implementat ca metodă tehnică de dezinfectarea a spațiilor 
interioare. Lumina UV în domeniul undelor scurte (254-nm UV C [UVC]) 
are efect puternic germicid și dispozitivele cu acest spectru de lumină 
se folosesc eficient în unitățile medicale pentru inactivarea aerosolilor 
infecțioși li pot reduce capacitatea unor virusuri de a supraviețui (84). Este 
important de remarcat faptul că majoritatea luminii UVC este eliminată în 
atmosferă, în timp ce o mare parte din spectrul UVA și UVB este eliminată 
prin straturile de sticlă ale clădirilor. Virusuri purtate în aer care conțin 
ARN monocatenar sunt reduse cu 90% cu o doză mică de lumină UV 
iar doza de UV crește pentru aceste virusuri aflate pe suprafețe (85, 86). 
Un studiu anterior a demonstrat că 10 min de lumină UVC inactivează 
99,999% din coronavirusurile testate, SARS-CoV și MERS-CoV (87). 
Cu toate acestea, iradierea bactericidă UV (IBUV) ridică anumite 
îngrijorări privind siguranța, în cazul în care ocupanții sunt expuși la 
lumină cu energie mare. Din acest motiv, IBUV este folosită în siguranță 
în căile de ventilație mecanică sau în părțile superioare ale încăperilor 
pentru a trata indirect aerul prin mișcarea de convecție a aerului (88, 
89). Mai recent, s-a demonstrat că lumina far-UVC în domeniul 207-
222-nm inactivează eficient virusurile aerosolizate din aer. Cu toate că
rezultatele preliminare din testele in vivo pe rozătoare și testele pe țesut
uman tridimensional (3D) in vitro par favorabile din punctul de vedere
al riscurilor pentru pielea și ochilor oamenilor (90, 91), este nevoie de
cercetare aprofundată pentru a verifica marja de siguranță înainte de
implementare. Dacă se poate implementa în siguranță, lumina UVC și
IBUV oferă o gamă de posibile strategii de dezinfectare pentru clădiri
și poate fi o strategie comună pentru practicile de curățare profundă în
unitățile medicale. Implementarea tratamentului țintit cu UVC și IBUV
poate fi prudentă în alte tipuri de spații în care au fost prezente persoane
cu rezultat pozitiv la testarea pentru COVID-19, însă utilizarea de rutină
acestui tratament poate avea urmări nedorite și ar trebui implementată
cu precauția cuvenită.
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Configurația spațiului clădirilor poate încuraja sau descuraja 
interacțiunile sociale. În ultimii ani, societatea occidentală a apreciat 
designul cu accent pe transparență vizuală și sentimentul de „spații vaste” 
în interior, fie acasă prin utilizarea conceptelor de tip „spațiu deschis”, fie la 
locul de muncă cu un concept de tip „birou deschis”, cu configurații ale 
spațiului ce direcționează ocupanții spre noduri de „întâlniri întâmplătoare” 
gândite pentru a promova colaborarea și inovația în rândul angajaților. Cu 
toate că aceste configurații spațiale sunt importante din punct de vedere 
cultural, acestea pot crește neintenționat șansele de transmitere a 
virusurilor prin interacțiunea umană urmărită. De exemplu, spațiile de birou 
deschise, dens populate, pot crește conectivitatea în timp ce birourile 
individuale pot prejudicia această conectivitate. Analiza sintaxei spațiului 
demonstrează o relație între dispunerea spațială și gradul de conectivitate 
(Fig. 3) și s-a demonstrat că se corelează cu abundența și diversitatea de 
microbi dintr-un anumit spațiu (92). Înțelegerea aceste concepte spațiale ar 
putea face parte din procesul decizional pentru implementarea măsurilor de 
distanțare socială, amploarea limitării gradului de ocupare a spațiilor și durata 
de punere în aplicare a respectivelor măsuri. 

Considerații special pentru unitățile medicale din perspectiva 
epidemiilor prezente și viitoare. Spitalele se confruntă cu provocări unice 
în procesul de atenuare a riscurilor și de protejare a persoanelor împotriva 
unui focar de boli infecțioase. Pe de o parte unitățile de asistență medicală 
și spitalele au opțiuni limitate de implementare a măsurilor de distanțare 
socială pentru prevenirea răspândirii bolilor infecțioase, iar pe de altă 
parte aceste unități găzduiesc frecvent pacienți cu cerințe foarte diferite în 
ceea ce privește MC. De pildă, pacienții imunodepresivi cu risc ridicat 
sunt spitalizați în saloane cu mediu protejat (MP), concepute pentru a 
limita pătrunderea agenților infecțioși din exterior. În acest scop, presiunea din 
aceste saloane este pozitivă comparativ cu cea din coridoare, cu un aport 
minim de aer HEPA (ASHRAE 170-2017 [50]). Cu toate acestea, această 
presurizare diferențială crește probabilitatea ca, atunci când se deschide 
ușa, aerosolii din salon să migreze în afara saloanelor cu mediu protejat și 
în coridoarele cu trafic mai intens. Cu toate că saloanele cu MP sunt 
destinate, în mod uzual, doar ocupantului, dacă un pacient imunodepresiv 
este totodată tratat și pentru o boală infecțioasă transmisă prin aer, 
procesul de limitare a pătrunderii agentului patogen în încăpere ar putea 
creat o expunere involuntară a personalului medical, altor pacienți și vizitatori 
prin spațiul coridorului. Comparativ, saloanele de izolare pentru infecții 
transmise prin aer (IIA) folosesc o presiune negativă față de coridor și 
camerele adiacente, evacuând aerul din încăpere direct în exteriorul clădirii 
pentru a împiedica agenții patogeni aerosolizați să 

Relație de tip „între”: Câte căi trec prin acest spațiu?

Relație de tip „între” 
inferioară

Relație de tip „între” 
superioară

Grad: Câte uși sunt în acest spațiu?

Puncte de comunicare: Câte uși sunt între două spații?
Puncte de 

comunicare inferioare
Puncte de comunicare 

superioare

Radial

Relații de tip „între” = 36
Grad = 8
Puncte de comunicare= [1,2]

Relații de tip „între” = 16
Grad = 4
Puncte de comunicare = [1,4]

Relații de tip „între” = 16
Grad = 2
Puncte de comunicare = [1,8]

Linear

Grilă

Grad inferior
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FIG 3 Conexiunile spațiale, evidențiind relații de tip „între” și punctele de comunicare ale configurațiilor obișnuite de încăperi și uși. (a) Cercurile și liniile urmează 
reprezentarea rețelei clasice. (b) Dreptunghiurile urmează traducerea arhitecturală a rețelelor. Zonele colorate corespund unei măsuri a relației de tip „între” (numărul cele 
mai scurte căi dintre toate perechile de spații ce trec printr-un spațiu dat pe suma tuturor celor mai scurte căi dintre toate perechile de spații din clădire), gradul (numărul de 
conexiuni pe care un spațiu le are cu alte spații între oricare două spații) și punctele de comunicare (numărul de uși dintre oricare două spații). (c) Săgețile reprezintă direcțiile 
posibile de răspândire a microbilor, determinate de configurația MC. (d) Cercurile reprezintă cunoștințele actuale despre răspândirea microbilor în funcție de concentrația de 
microbi prin MC, determinată de configurație. Culorile mai închise reprezintă o concentrație microbiană mai mare iar culorile mai deschise reprezintă o concentrație microbi-
ană mai mică.
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se răspândească în circulație și spațiile comune. Aceeași presiune negativă 
ce ajută la prevenirea răspândirii agenților patogeni aerosolizați din interiorul 
salonului poate involuntar expune ocupanții salonului la agenți patogeni 
din aer proveniți de la ocupanții din spațiul coridorului. Atât saloanele MP 
cât și cele IIA pot fi concepute cu o antecameră care să fie folosită drept 
zonă tampon adițională între spațiile comune și spațiile protejate pentru a 
preveni răspândirea agenților patogeni și pentru a oferi cadrelor medicale un 
loc în care să se echipeze cu și dezechipeze de echipamentul de protecție 
personală (EPP). Cu toate acestea, antecamerele nu sunt necesare pentru 
saloanele MP și IIA și au dezavantaje în timpul operațiunilor de rutină; prin 
urmare, acestea există doar în anumite unități. Acestea au o amprentă la 
sol semnificativă, creează distanțe de deplasare mai lungi și sporesc bariera 
vizuală dintre pacient și personalul de serviciu, majorând în consecință 
costurile. Toate aceste aspecte de compromis ar putea fi reconsiderate în 
proiectarea viitoare și în protocoalele operaționale viitoare, date fiind costurile 
ridicate ale pandemiilor și rolul critic al mediilor de asistență medicală în astfel 
de perioade. 

Discuția din jurul saloanelor MP și IIA nu tratează adecvat 
majoritatea saloanelor de pacienți dintr-un spital sau o unitate medicală, 
saloane care nu sunt inerent concepute având în minte virusuri respiratorii 
purtate de aer. Proiectarea generală a unităților ar trebui readusă în atenție 
și regândită astfel încât să răspundă diferitelor cerințe pentru diferite afecțiuni 
ale pacienților și diferitelor cerințe operaționale atât în timpul stării de rutină 
cât și în timpul focarelor infecțioase. Un aspect ce trebuie considerat este 
separarea mijloacelor de condiționare termică a spațiului de funcția de 
ventilare. Separarea acestor funcții permite sisteme de ventilație mecanică 
sau pasivă descentralizate, integrate în fațade multifuncționale cu recuperare 
de căldură și alimentare 100% cu aer din exterior. Furnizarea mecanică a 
aerului prin fațadă ar permite ca toate saloanele pacienților să fie operate 
izolat și reglate individual pentru a fi presurizate pozitiv sau negativ, în funcție 
de cerințele pacientului, cu un grad mai mare capacitate operațională.  Mai 
mult, proiectele viitoare ar trebui să regândească cea mai bună metodă de 
triaj și evaluare inițială a pacienților ce se prezintă cu simptome specifice 
virusurilor transmise pe calea aerului, pentru a reduce astfel la minim 
expunerea celorlalte tipuri de pacienți. În proiectele viitoare, arhitecții, 
proiectanții, operatorii de clădiri și administratorii din sectorul medical ar 
trebui să țintească modele de spitale care să poată gestiona perioade de 
distanțare socială sporită și să minimizeze legăturile și fluxul dintre zonele 
comune, permițând totodată flexibilitate în utilizarea eficientă a spațiului în 
condițiile unei activități operaționale normale.

Concluzie. Numărul persoane care s-au infectat cu COVID-19 sau 
care au fost expuse la SARS-CoV-2 a crescut dramatic. S-a revizuit peste un 
deceniu de cercetare microbiologică a MC pentru a furniza cele mai actuale 
cunoștințe privind controlul și medierea căilor și mecanismelor obișnuite de 
transmitere a agenților patogeni în MC, cu maximul de specificitate posibilă 
pentru SARS-CoV-2. Sperăm că aceste informații pot veni în sprijinul unor 
decizii documentate și mecanismelor de control al infecțiilor implementate 
de entitățile corporative, administrațiile federale, statale, județene și locale, 
universitățile, școlile, locașurile de cult, închisorile, unitățile de asistență 
medicală, organizațiile de asistență socială, grădinițele, proprietarii de imobile 
și ocupanții pentru a reduce riscul de transmitere prin căi specifice mediului 
construit (MC). Aceste informații sunt utile administratorilor corporativi și 
publici precum și persoanelor responsabile cu proiectarea și administrarea 
clădirilor, în procesul lor decizional cu privire la gradul și durata măsurilor de 
distanțare socială în timpul epidemiilor și pandemiilor virale. 

MULȚUMIRI
Mulțumim Jason Stenson, Richard Corsi, Cassandra Moseley și 

Linsey Marr pentru comentariile din manuscris. Mulțumim Paul Ward pentru 
contribuțiile grafice. 

P.F.H., L.D., și K.V.D.W. au conceput domeniul de aplicabilitate 
al articolului. L.D. și P.F.H. au scris articolul, cu contribuția semnificativă a 
D.A.C. și M.F. P.F.H. a conceput și creat Fig. 1. P.F.H., cu ajutor extern, a
creat Fig. 2 și 3. K.V.D.W. și J.A.E. au asigurat editări semnificative.  Toți
autorii au revizuit manuscrisul final.



D
escărcat de pe http://m

system
s.asm

.org în 21 Septem
brie 2020 de vizitator

Scurtă trecere în revistă

Martie/Aprilie 2020 Volumul 5 Ediția 2 e00245-20
11msystems.asm.org

Notă adăugată ulterior publicării
După publicarea inițială a acestei lucrări, au devenit necesare anumite 

modificări făcute în această versiune a articolului. 
Textul de la pagina 5, primul paragraf, rândul 18 era inițial: „Filtrele HEPA 

îndepărtează cel puțin 99,97% dintre particulele de până la 0,3 m (51). Majoritatea 
clădirilor rezidențiale și comerciale folosesc MERV-5 până la MERV-11, iar în 
unitățile medicale importante se folosesc filtre MERV-12 sau mai eficiente și filtre 
HEPA. Filtrele MERV-13 au capacitatea de a îndepărta microbi și alte particule cu 
o mărime între 0,3 și 10,0 m. Majoritatea virusurilor, inclusiv CoV, au dimensiuni
ce variază între 0,004 și 1,0 m, ceea ce limitează eficiența acestor tehnici de
filtrare față de agenți patogeni precum SARS-CoV-2 (52). Mai mult, niciun sistem
de filtrare nu este perfect. Recent, ....” 

Textul de la pagina 6, al treilea paragraf, a doua frază era inițial: „Chiar 
dacă particulele virale sunt prea mici pentru a fi reținute chiar și de cele mai bune 
filtre HEPA și MERV, se pot lua măsuri de precauție prin ventilație pentru a asigura 
reducerea la minim a răspândirii SARSCoV-2.” 

Prima propoziție din Mulțumiri era inițial: „Mulțumim Jason Stenson și 
Cassandra Moseley pentru comentariile din manuscris.”

La această versiune s-a adăugat referința 96.
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Pagina 5, primul paragraf, rândul 18:

Filtrele HEPA îndepărtează cel puțin 99,97% dintre particulele de până la 0,3 m 
(51). Majoritatea clădirilor rezidențiale și comerciale folosesc MERV-5 până la 
MERV-11, iar în unitățile medicale importante se folosesc filtre MERV-12 sau mai 
eficiente și filtre HEPA. Filtrele MERV-13 au capacitatea de a îndepărta microbi și 
alte particule cu o mărime între 0,3 și 10,0 m. Majoritatea virusurilor, inclusiv CoV, 
au dimensiuni ce variază între 0,004 și 1,0 m, ceea ce limitează eficiența acestor 
tehnici de filtrare față de agenți patogeni precum SARS-CoV-2 (52). Mai mult, 
niciun sistem de filtrare nu este perfect. Recent, ....
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Filtrele HEPA îndepărtează cel puțin 99,97% dintre particulele de 0,3 m, 
reprezentând mărimea de particulă cea mai penetrantă (51). Majoritatea clădirilor 
rezidențiale și comerciale folosesc MERV-5 până la MERV-11, iar în unitățile 
medicale importante se folosesc filtre MERV-13 sau mai eficiente și filtre HEPA. 
Filtrele MERV-13 au capacitatea de a îndepărta microbi și alte particule cu o 
mărime între 0,3 și 10,0 m. Majoritatea virusurilor, inclusiv CoV, au dimensiuni 
ce variază între 0,004 și 1,0 m (52). Cu toate acestea, virusurile se observă rar 
ca particule individuale, fiind expulzate din corp deja combinate cu apă, proteine, 
săruri și alte componente sub formă de picături mari și aerosoli. Până în prezent, 
SARS-CoV-2 a fost identificat în particule aerosolizate cu mărimi între 0,25 și 
0,5 m (96), fiind nevoie de tehnici de filtrare de înaltă eficiență pentru a reduce 
potențialul de transmitere a agenților patogeni precum SARSCoV-2. Cu toate 
acestea, ....

Pagina 6, al treilea paragraf, a doua frază:

Chiar dacă particulele virale sunt prea mici pentru a fi reținute chiar și de cele mai 
bune filtre HEPA și MERV, se pot lua măsuri de precauție prin ventilație pentru a 
asigura reducerea la minim a răspândirii SARSCoV-2.
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Virusurile se găsesc frecvent în particule mai mari (ex. complexe de apă, proteine, 
săruri, etc.) de diferite mărimi. Chiar dacă unele dintre aceste particule au fost 
identificate ca având dimensiuni ce ar putea trece cu ușurință de filtre de înaltă 
eficiență, ventilația și filtrarea rămân factori importanți în reducerea potențialului 
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de transmitere a SARS-CoV-2. 

Pagina 10, Mulțumiri, prima propoziție: „Mulțumim Jason Stenson, Richard Corsi, 
Cassandra Moseley, and Linsey Marr pentru comentariile din manuscris” s-a 
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