Wskazówki dotyczące postępowania z bielizną podczas małpiej ospy
dla placówek handlowych
Poniższe wytyczne są przeznaczone dla pralni, pralni chemicznych i usług pralniczych.
Małpia ospa to choroba zakaźna wywoływana przez wirus małpiej ospy. Wirus najczęściej przenosi się
poprzez bezpośredni kontakt z wysypką lub owrzodzeniami osoby, która jest jego nosicielem. Wirus
może również przenosić się poprzez kontakt z odzieżą, pościelą lub innymi przedmiotami używanymi
przez osoby chore na małpią ospę. Należy zachować szczególne środki ostrożności przy obchodzeniu
się z praniem innych osób, na wypadek, gdyby jakieś rzeczy miały na sobie wirusa.
Do czyszczenia odzieży i usuwania wirusa małpiej ospy można stosować zwykłe środki piorące i
rozpuszczalniki stosowane w pralniach chemicznych. Można zastosować czyszczenie parowe dla
specjalistycznych rzeczy, takich jak kostiumy. Po prawidłowym wyczyszczeniu bielizny nie ma już
ryzyka przenoszenia się wirusa przez pranie.
Stosuj środki ochrony osobistej w następujący sposób:
• Noś dobrze dopasowaną maskę na twarz (najlepiej maskęN95 lub KN95 ), która zakrywa nos i
usta.
• Noś jednorazowe rękawiczki podczas pracy z brudną bielizną.
• Podczas pracy z brudną bielizną należy nosić jednorazowe lub nadające się do prania okrycie,
takie jak fartuch lekarski.
• Po umieszczeniu ubrań w pralce lub pralni chemicznej należy wyrzucić rękawice i okrycie lub
fartuch (jeśli nie nadają się do prania).
Nie musisz zakładać rękawiczek ani okrycia lub fartucha podczas obchodzenia się z czystą bielizną.
Podczas czyszczenia bielizny:
• Jeśli rzeczy są dostarczane w nadającej się do prania torbie, upierz torbę razem z brudnym
praniem.
• Unikaj potrząsania brudną bielizną. Jeśli musisz ją przenieść, np. podczas czyszczenia
punktowego, delikatnie przewróć je na drugą stronę zamiast odwracać.
• Delikatnie wkładaj rzeczy do pralki lub urządzenia czyszczącego.
• Używaj gorącej wody lub najwyższego ustawienia temperatury.
• Używaj zwykłego detergentu. Nie musisz używać chloru ani wybielacza bezpiecznego dla
kolorów.
• Przetrzyj zewnętrzną część pralki i wszelkie twarde powierzchnie, z którymi brudna odzież
mogła mieć kontakt, używając ściereczki dezynfekującej.
• Zdejmuje rękawiczki i przykrycie lub fartuch przed dotykaniem czystej bielizny, w tym przed
suszeniem jej.
• Przetrzyj powierzchnie używane do składania przed użyciem za pomocą ściereczki
dezynfekującej.
Listę produktów czyszczących i dezynfekujących, znajdziesz na stronie epa.gov/pesticideregistration/disinfectants-emerging-viral-pathogens-evps-list-q.
Wydział Zdrowia NYC może zmienić zalecenia w miarę rozwoju sytuacji.
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