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Kutatások bizonyítják, hogy 4 °C-on 
viszonylag nagy mennyiségben képes 
életben maradni a SARS* (nem 
azonos a SARS-CoV-2-vel), míg 
magasabb hőmérsékleten (23-25 °C) 
kisebb mennyiségben, az egészen 
magas hőmérséklet (> 65 °C) pedig 
roncsolóan hat a vírusra.

Azonban az aeroszolképződés 
veszélyes lehet, mivel a fertőzőképes 
SARS-CoV-2-t tartalmazó vízcsepp 
lehetséges fertőzésforrás. Kutatások 
bizonyítják, hogy aeroszolban akár 
3 órán át is képes életben maradni 
a SARS-CoV-2. Többek között a 
2003-as hongkongi SARS-járvány 
kitörése is egy törött szennyvíz- 
vezetéknek volt köszönhető, amely- 
ből kikerülő koronavírussal fertőzött 
aeroszolcseppek fertőztek meg egy 
egész lakóközösséget. 

Olyan helyeken is például, ahol 
biofilmképződés lehetséges, elkép- 
zelhető a fertőzésveszély, mivel a 
biofilmet alkotó baktériumok segítik 
a koronavírus életben maradását. 
Ilyen helyek például a medencevizet 
leeresztő csövek.

Európa több fürdő- 
helyén – többek között 
Hollandiában is – végez- 
tek korábban olyan 
kutatásokat, amelyek 
egyéb norovírusok (olyan 
vírusok, amelyek gastro- 
enteritist okoznak) és 

adenovírusok jelenlétét vizsgálták 
természetes fürdővizekben (tavakban, 
folyókban, tengerekban). Ebből a 
vizsgálatból arra lehetett következ- 
tetni, hogy vírusok igenis jelen vannak 
a vizekben a fertőzöttség mértékétől 
függő mennyiségben. Azonban 
megállapítható, hogy a sós tenger- 
vizekben előfordulásuk valószínűsége 
kisebb, mint az édesvizekben.

Következtetésképpen elmondhatjuk, 
hogy az eddig előírt fokozott higiéniai 
és szociális távolságtartási szabályok 
betartása a fürdőhelyeken és stran-
dokon továbbra is nagyon fontos a 
rekreáció ezen formájának biztonsá-
gos gyakorlása érdekében, valamint a 
kezeletlen fürdő- és termálvizekben 
számítani kell a koronavírus előfordu-
lásának valószínűségére.

Ez a „felfedezés” segítséget nyújthat a 
hatóságoknak a fertőzött területek 
feltérképezésében, ezért világszerte 
számos laboratóriumban végeznek 
kísérleteket erre vonatkozóan.

Jelenleg azonban keveset tudunk 
arról, hogy a koronavírus terjed-e 
vízben, és ha igen, milyen módon.

Az Umwelt Bundesamt (Német 
Környezetvédelmi Ügynökség) ezzel 
kapcsolatban már kiadott egy 
közleményt, miszerint a kezeletlen 
fürdővizekben a SARS-CoV-2 – 
ahogy más kórokozók – előfordulása 
lehetséges, míg a klórral vagy más 
egyéb fertőtlenítőszerrel kezelt 
medence- illetve fürdővíz a SARS- 
CoV-2 terjedésének szempontjából 
biztonságosnak mondható, mivel a 
fertőtlenítőszerek inaktiválják az ismert 

kórokozókat (baktériumokat és 
vírusokat egyaránt). Azonban ezeken 
a helyeken is ajánlott a korábban 
kiszabott távolságtartás és megfelelő 
kézhigiénia betartása az egyéb úton 
(pl. cseppfertőzéssel) történő fertő- 
zések elkerülése végett.

A természetes módszerekkel kezelt 
vagy kezeletlen fürdő- és termálvizek 
esetében pedig a helyszínen kell 
tájékoztatni a fürdőzőket a fertőzés- 
veszélyről.

Az egyes környezeti 
hatások (pH, 
hőmérséklet, 
páratartalom) 
különböző 
mértékben 
befolyásolják a 
SARS-CoV-2 
fertőzőképességét 
és életben 
maradását.

Napjainkban felkapott téma lett a szennyvizek koronavírus vizsgálata. 
Kutatásokból kiderült, hogy a szennyvízből kimutatható az új koronavírus 
(angolul: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, a továbbiakban 
SARS-CoV-2) jelenléte, mivel az a széklettel is terjedhet és órákon át 
életképes maradhat a szennyvízben. 
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* A SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) NEM azonos a SARS-szal.
A koronavírusok családjába több vírus tartozik.
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