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Jakość powietrza w pomieszczeniach a nieobecności na zajęciach:
6 chorób, które zatrzymują uczniów w domu

 

Jak budynki szkolne wpływają na zdrowie i frekwencję uczniów oraz jak 
możemy to zmienić.

Sale lekcyjne, stołówki, biblioteki i sale gimnastyczne - 
nawet gdy są czyszczone zgodnie z wysokimi standardami - 
są zbiornikami dla zanieczyszczeń biologicznych i chemicz-
nych, w tym bakterii, wirusów, zarodników pleśni i lotnych 
związków organicznych (LZO). A dzieci, z niedojrzałymi 
układami odpornościowymi i węższymi drogami oddecho-
wymi niż dorośli, są szczególnie podatne na ich szkodliwe 
działanie. 

„Dowody są jednoznaczne - budynki szkolne wpływają na 
zdrowie uczniów”, podsumowano w raporcie Harvard 
School of Public Health.2

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) informuje, 
że w kampusach szkół podstawowych i średnich, problemy z 
jakością powietrza w pomieszczeniach mogą stanowić 
„poważne zagrożenie dla zdrowia” i zauważa, że narażenie 
studentów/uczniów na zanieczyszczenia powietrza w 
pomieszczeniach wzrosło w ostatnich dziesięcioleciach.3
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W amerykańskich okręgach szkolnych, kluczowe znacze-
nie ma obecność uczniów na zajęciach.

Każdego roku ponad 7 milionów uczniów jest chronicz-
nie nieobecnych, co wiąże się z wysokimi kosztami. 1 
Osiągnięcia uczniów, wskaźniki ukończenia szkół, 
perspektywy zatrudnienia, a także sukces życiowy - 
wszystko powiązane jest z frekwencją. W większości 
stanów, finansowanie szkół również jest od tego zależne.

Spośród wielu przyczyn nieobecności do których 
zaliczamy - słabe oceny, prześladowanie, niestabilne 
warunki mieszkaniowe – w szczególności, często 
pomijane są: choroby. Kiedy uczniowie opuszczają szkołę 
z powodu pasożytów przewodu pokarmowego, zapale-
nia gardła lub astmy, szkoły powinny się zastanowić: Ile 
naprawdę możemy zrobić?

W rzeczywistości, sporo.

W trakcie edukacji podstawowej i średniej, dziecko spędza 
ponad 15,000 godzin w szkole,4 , gdzie zarazki i zanieczysz-
czenia są emitowane z wielu źródeł. Należą do nich: kichnię-
cie lub kaszel, spaliny z autobusów szkolnych, środki czysz-
czące, chemikalia z laboratoriów naukowych, urządzenia do 
e-palenia, odpady karaluchów, spleśniałe płytki sufitowe, 
zakurzone zabawki i pyłki ambrozji wlatujące przez okna.

Niewidoczne, ale silne zanieczyszczenia w powietrzu są 
często połykane lub wdychane przez uczniów. Cząsteczki 
zakaźne lub toksyczne również osiadają na powierzchniach, 
gdzie uczniowie je dotykają, lub wznoszą się ponownie w 
powietrze.



3©WellAir 2019

„Każdy dzień się liczy”:
  Wysoka Cena Nieobecności

 
 

Rezultat: opuszczone dni nauki. Astma, na którą choruje 
coraz więcej osób w kraju, powoduje 13,8 milionów dni 
nieobecności rocznie.5 Epidemie norowirusa spowodowały 
niezliczone zamknięcia szkół; także alergogenne pleśnie, 
częściowo napędzane zmianami klimatu. W okresach 
panowania ciężkiej grypy, nierzadko absencja przekracza 
25%, co powoduje zamknięcie całych okręgów szkolnych.
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Według raportu Harvard „Schools for Health”, 46% amery-
kańskich szkół publicznych - szacunkowo 60,000 budynków 
szkolnych - stoi w obliczu wyzwań związanych z jakością 
powietrza,

Przedłużająca się absencja - brak obecności przez minimum 
10% roku szkolnego, około 18 dni w większości okręgów - 
jest powszechna i zaczyna się wcześnie. W całym kraju, 
10% przedszkolaków i uczniów pierwszych klas jest 
chronicznie nieobecnych,8 podobnie jak 16% wszystkich 
uczniów.9 W szczególnie zagrożonych miastach, takich jak 
Baltimore i Detroit, niepokojące 25–57% uczniów opusz-
cza 20 dni w ciągu jednego roku szkolnego.10, 11

Departament Edukacji USA uważa przewlekłą absencję za 
„ukryty kryzys edukacyjny”.12

Efekty są olbrzymie i długotrwałe. „Za każdym razem, gdy 
tracisz czas na naukę z dziećmi, trudno go nadrobić” - 
mówi Paul Ziegler, dyrektor wykonawczy EducationPlus, 
zespołu składającego się z pięćdziesięciu trzech okręgów 
szkolnych wokół St. Louis, Missouri.13

oferując okręgom „doskonałą okazję do interwencji i 
ochrony zdrowia dzieci”.6

Jednak, nawet okręgi szkolne z nowoczesnymi budynkami 
i ponadprzeciętną frekwencją mogą skorzystać z takich 
interwencji. W niektórych stanach, wzrost frekwencji o 
mniej niż 1% może wnieść ponad $1 milion rocznie ze 
środków państwowych.

„Wiemy, że jeśli uczniowie będą w szkole, będą uczyć się 
od naszych dynamicznych nauczycieli, a my otrzymamy 
więcej środków publicznych, aby uczynić edukację 
bardziej angażującą i zabawną ”, mówi Bob Molisani, 
kurator centralnej dzielnicy szkolnej Caledonia-Mumford 
w Nowym Jorku. Aby poprawić wskaźnik frekwencji od 
94 do 96%, dzielnica Molisani poprawiła protokoły 
czyszczenia powierzchni i zainstalowała technologie 
oczyszczania powietrza we wszystkich swoich budynkach 
i w przeciwieństwie do sąsiednich okręgów przetrwała 
sezon grypowy bez zmian w frekwencji.7

W tym artykule omówiono sześć przyczyn nieobecności 
związanych ze zdrowiem, wszystkie mające związek z 
jakością powietrza w pomieszczeniach oraz wyjaśniono 
co szkoły mogą zrobić, pomimo ograniczeń budżeto-
wych, aby uczniowie i pracownicy oddychali czystym, 
zdrowym powietrzem.

Nawet szkoły ze stosunkowo wysoką średnią 
frekwencją nie są odporne na skutki nieobecności. 
„Statystycznie, 94% frekwencji brzmi wspaniale, ale 
dla pojedynczego dziecka brak 10 lub 12 dni to 
dużo”, mówi John Polito, Konsultant ds. Bezpieczeń-
stwa i Zdrowia w Szkole w zachodnim Nowym Jorku. 
„Nauczycielowi trudno jest, gdy część klasy ma 
dwudniowe opóźnienie”.14

Chronicznie nieobecni uczniowie, tacy jak Ci, którzy 
cierpią na częste ataki astmy, rzadziej niż ich rówie-
śnicy czytają płynnie w trzeciej klasie15 co za tym 
idzie, rzadziej odnoszą sukcesy w szkole średniej i 
czterokrotnie rzadziej ją kończą. Uczniowie, którzy są 
chronicznie nieobecni między ósmą a dwunastą 
klasą,siedmiokrotnie częściej rzucają szkołę niż 
uczniowie, którzy uczęszczają regularnie.16 
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Jak Środowisko Szkolne 
 Sprzyja Nieobecnościom

 

 

- Paul Ziegler,  
Dyrektor Wykonawczy EducationPlus
 

W rzeczywistości, chroniczna nieobecność może być 
najsilniejszym czynnikiem prognostycznym rezygnacji z nauki 
- silniejszym niż wyniki testów lub średnia ocen.17

Nie chodzi tylko o ułamki, gramatykę i historię, które 
umykają tym uczniom; mają również mniej czasu na naukę 
umiejętności miękkich, takich jak praca w zespole i organiza-
cja, których szukają uczelnie i pracodawcy.

W stanach, w których finansowanie jest bardziej zależne od 
frekwencji niż od zapisów, budżety ponoszą ogromne straty, 
gdy uczniowie opuszczają szkołę. Na przykład, absencja 

uczniów kosztuje Florydę ponad 228 milionów 
dolarów rocznie - co najmniej $1,020 na ucznia.18

W Austin, Teksas, gdzie absencja jednego ucznia 
kosztuje szkołę $45 ze środków państwowych, okręg 
rozpoczął kampanię pod nazwą „Każdy Dzień się 
Liczy”, aby zwiększyć frekwencję.
W Austin poprawiono frekwencję z 94,3% do 95,1% 
w ciągu trzech lat, otrzymując dodatkowe 2 miliony 
dolarów od państwa. Inna dzielnica Teksasu, Pflugervil-
le, zaoszczędziła milion dolarów w ciągu jednego roku 
przez zwiększenie frekwencji o 0,7%.19

Chronicznie nieobecni uczniowie

-krotnie rzadziej 
    zdają maturę     -krotnie większe

   prawdopodobieństwo
rzucenia nauki

      Zakładasz, że jakość 
powietrza jest w porządku, a 
potem masz do czynienia z 
grypą i myślisz: „Hmm, co się 
tutaj dzieje?"

Badając sposoby na zwiększenie frekwencji, szkoły nie 
mogą od razu rozważać polepszenia stanu budynków a 
szczególnie jakości powietrza w ich pomieszczeniach.

„Zwykle nie stanowi to problemu, dopóki coś się nie 
wydarzy, co powoduje, że znajdzie się to na naszym 
radarze” - mówi Paul Ziegler z EducationPlus w St. Louis. 
„Zakładasz, że jakość powietrza jest w porządku, a potem 
masz do czynienia z grypą i myślisz: „Hmm, co się tutaj 
dzieje?" Potem wybierasz ścieżkę super-oczyszczania.”

Szkoły mogą nie zdawać sobie sprawy z ilości oraz 
różnorodności zanieczyszczeń, które mogą unosić się 
w powietrzu lub powlekać powierzchnie - lub z tego, 
jak łatwo mogą się rozprzestrzeniać patogeny, gdy 
setki dzieci spędzają swój czas w ograniczonej 
przestrzeni.

„Dzieci mają katar i wycierają nosy, dotykają twarzy, 
przyjaciół i wszystkich przedmiotów wokół siebie”, 
zauważa dr n. Med. Werner Bischoff, Profesor 
Chorób Zakaźnych w Wake Forest School of 
Medicine.20

Biurka, krzesła, zabawki, wspólne książki, fontanny do 
picia, klamki do drzwi - wszystkie szkolne powierzch-
nie są głównymi przekaźnikami w rozprzestrzenianiu
się bakterii i wirusów, które powodują m.in grypę lub 
przeziębienia. 

Patogeny mogą rozprzestrzenić się w powietrzu 
wtedy, gdy na przykład zanieczyszczony dywan jest 
odkurzany lub gdy się po nim chodzi - w taki sam 
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     Zarazki są wydalone do powie-
trza, gdy zarażony uczeń lub 
nauczyciel kaszle, mówi, a nawet 
oddycha. Zakaźne drobnoustroje 
mogą unosić się przez wiele godzin 
i pokonywać duże odległości.

sposób jak drobnoustroje są roznoszone w powietrzu w 
szpitalach, gdy zasłony są przesuwane lub pościel jest 
zmieniana.21 W innych przypadkach, zarazki są wydalane 
do powietrza, gdy zarażony uczeń lub nauczyciel kaszle, 
mówi, a nawet oddycha.

Zakaźne drobnoustroje mogą unosić się przez wiele 
godzin i pokonywać duże odległości przed wylądowaniem 
na powierzchniach, które są dotykane przez dzieci.
W krótkim czasie, jedna czwarta klasy może być zarażona 
grypą, pomimo że opiekunowie starają się wymieniać filtry 
powietrza, badać wentylatory wyciągowe i czyścić 
dywany.

Podczas gdy kryzysy wirusowe są często sezonowe, a 
nagłówki („Więcej szkół zamkniętych z powodu wybuchu 
epidemii norowirusa”, „Epidemia grypy panuje w co 
najmniej w 14 stanach”) są coraz częstsze, nieobecności 
związane z zanieczyszczeniami powietrza zdarzają się. 

Przez cały rok, warunki panujące w budynku szkoły 
mogą narażać uczniów (i personel) na substancje 
wywołujące astmę, alergie, bóle głowy, nudności 
i inne objawy, które utrudniają lub uniemożliwiają 
naukę lub nauczanie.

W niektórych przypadkach winowajcą jest zaniedbany 
budynek szkoły. Jak zauważa raport z Harvardu: „Dzieci 
regularnie są narażone na niekorzystne warunki środowi-
skowe związane z rozkładem budynków, takie jak zanie-
czyszczenia wody, pleśń, słaba instalacja wodnokanalizacyj-
na i starsze zanieczyszczenia utrzymujące się w środowisku. 
Przykładem są sale bez okien, będące wynikiem  

trendu projektowego wywołanego kryzysem energetycz-
nym w 1973 roku”22

Kolejny przykład: mobilne sale, z których korzysta 36% 
okręgów szkolnych. W porównaniu do stałych sal 
lekcyjnych, w kraju jest 385,000 mobilnych sal lekcyj-
nych, mających obniżone możliwości wentylacyjne, 
więc są one bardziej podatne na rozwój pleśni i 
częściej są zbudowane z drewna prasowanego, które 
emituje formaldehyd i inne LZO.23

Starsze budynki są szczególnie podatne na nadmierną 
wilgoć - nie jest to bagatelny problem w czasach, gdy 
zmiany klimatu wywołują bardziej ekstremalne burze 
śnieżne, huragany i ulewne deszcze.24 Gromadzenie się 
śniegu na dachach szkół może prowadzić do powsta-
wania zapór lodowych i wody kapiącej do klas.25 

Ogromne powodzie wywołane przez huragan Harvey 
w Teksasie i Irmę w Luizjanie pozostawiły po sobie 
bakterie, zanieczyszczenia i pleśń, które nieuchronnie 
przedostały się do budynków szkolnych.26

Jak podaje raport Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO), na temat jakości powietrza w pomieszcze-
niach, „Nadmiar wilgoci, w większości materiałów w 
pomieszczeniach prowadzi do wzrostu drobnoustro-
jów, takich jak pleśń, grzyby i bakterie, które następnie 
emitują zarodniki, komórki, fragmenty i lotne związki 
organiczne do powietrza w pomieszczeniu.” Raport 
zauważa, że wilgotność powoduje również „chemiczną 
lub biologiczną degradację materiałów” dodatkowo 
zanieczyszczających powietrze w 
pomieszczeniu.27

Nawet szkoły bez problemów z wilgocią, wad projek-
towych lub strukturalnych pęknięć, mogą emitować 
wystarczającą ilość LZO, aby wywołać objawy odde-
chowe u podatnych uczniów i pracowników. Chemicz-
ne środki czyszczące, atrament do kopiarek, kleje, 
podkład dywanowy, płyta wiórowa, markery i świeżo 
malowane powierzchnie są znanymi źródłami LZO i 
alergenów.

małe zakaźne kropelki uwalniane podczas oddychania oraz 
rozmów przemierzają duże odległości wraz z prądami 
powietrznymi

duże zakaźne krople uwalniane podczas kaszlu
i kichania spadają na dłonie i powierzchnie 
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PRZEZIĘBIENIE

 
 

Wiele zanieczyszczeń powstaje wewnątrz budynku; inne, 
takie jak spaliny z autobusów szkolnych i pojazdów rodzi-
ców, wlatują do wnętrza przez okna, drzwi i wloty powie-
trza. Jest też dużo butów transportujących brud lub kurz z 
zewnątrz.

„Nawet najlepsza szkoła ma sporo pracy, aby utrzymać 
podłogi i półki wolne od wszystkiego co dostaje się do 
budynków szkolnych z powodu ruchu pieszego”, mówi Mary 
Ellen Conley, RN, doświadczona pielęgniarka szkolna w 
Abington, Massachusetts i członek zarządu Amerykańskiej 
Fundacji Astmy i Alergii.28

Badania Agencji Ochrony Środowiska (EPA) wskazują

że poziomy zanieczyszczeń w pomieszczeniach mogą 
być 2-5 razy - a czasami ponad 100 razy - wyższe niż 
ich poziomy na zewnątrz.29

Według EPA ponad 25 milionów dzieci, prawie 50% 
amerykańskich uczniów, uczęszcza do szkół, które nie 
przyjęły planu zarządzania jakością środowiska 
wewnętrznego.30 Bez wątpienia Ci uczniowie są w 
grupie podwyższonego ryzyka zarażenia się chorobami 
spowodowanymi zanieczyszczeniami w powietrzu.

Poniżej znajdują się dokładniejsze informacje na temat 
sześciu chorób powodujących absencje.

Przeziębienie jest głównym powodem, przez który dzieci 
są nieobecne w szkole, a dorośli biorą zwolnienie z pracy 
według Amerykańskiej Agencji Epidemiologicznej (CDC).31

Amerykanie zmagają się z miliardem przeziębień rocznie, 
głównie jesienią i zimą, kiedy spędzamy więcej czasu w 
pomieszczeniach zamkniętych.32

Podczas gdy dorośli średnio są przeziębieni 2-3 razy w 
roku, dzieci chorują częściej, o czym każdy nauczyciel 
zapewne wie.33

Wirusy powodujące przeziębienia łatwo się rozprzestrze-
niają poprzez kichanie, kaszel lub rozmowę. Oczywiście 
uczniowie również przeziębiają się dotykając zarażone 
osoby, a następnie swoich twarzy. W szkole, wirusy są 
często przenoszone przez przedmioty - zabawki, książki, 
klamki do drzwi, fontanny z wodą pitną - które wcześniej 
były dotykane przez osobę przeziębioną.

     Wirusy powodujące przeziębienia 
łatwo się rozprzestrzeniają przez 
kichnięcie, kaszel lub rozmowę.

Objawy przeziębienia zwykle zaczynają się dwa lub 
trzy dni po pojawieniu się objawów, a osoby zakażo-
ne są najbardziej zaraźliwe przez pierwsze trzy lub 
cztery doby po objawach bólu gardła lub kataru. 
Chociaż większość uczniów wraca do zdrowia w ciągu 
tygodnia, u osób z astmą lub innymi chorobami 
układu oddechowego, mogą rozwinąć się w poważ-
niejsze choroby, jak zapalenie oskrzeli.

Opanowanie wirusów wywołujących przeziębienie 
jest ciężką walką dla szkół, ponieważ kluczowe środki 
zapobiegawcze nie są priorytetem wśród ośmiolat-
ków: unikanie bliskiego kontaktu z innymi, kaszel i 
kichanie do chusteczek oraz mycie rąk po kaszlu, 
kichaniu lub dmuchaniu nosa.

Zapobieganie przeziębieniom

MYJ RĘCE PO KASZLU, 
KICHANIU LUB DMUCHANIU 

NOSA

KASZL I KICHAJ DO 
CHUSTECZEK

UNIKAJ BLISKIEGO 
KONTAKTU Z INNYMI
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GRYPA

 

Jeśli jest słowo, którego dyrektorzy szkół nie chcą słyszeć 
każdej zimy, to jest to „grypa”.

W ciągu ostatnich dwóch lat, szkoły w co najmniej 
kilkunastu stanach zostały całkowicie zamknięte z 
powodu grypy.34

„Grypa w znacznym stopniu przyczynia się do nieobecno-
ści w pracy” - powiedział epidemiolog Huong McLean z 
Wisconsin, główny autor finansowanego przez CDC 
badania dotyczącego nieobecności w szkole i grypy.35

To dlatego, że grypa łatwo się rozprzestrzenia.

Wyobraź sobie słoneczne okno sali, w którym widać pył 
unoszący się w powietrzu. „Tam właśnie znajdują się 
cząsteczki grypy” - wyjaśnia dr Bischoff z Wake Forest 
School of Medicine.

Najsilniejsze są duże cząsteczki grypy, emitowane przez 
kaszel lub kichnięcie. Po uwolnieniu w powietrze, cząstki 
te - o wielkości od 50 do 100 mikronów, mniej więcej o 
średnicy ludzkiego włosa - przemieszczają się od 3 do 6 
stóp przed opadnięciem na powierzchnię.

      Duże cząsteczki grypy, 
emitowane przez kaszel lub
kichnięcie, są najsilniejsze.

Ale drobne cząsteczki grypy, emitowane podczas mówie-
nia i oddychania, są również zakaźne, jak wynika z badań 
Bischoffa. Cząstki te - o rozmiarach 1-2 mikronów (mikron 
to milionowa część metra) - mogą przemieszczać się w 
pomieszczeniu i unosić się godzinami. Do 89% cząstek 
przenoszących grypę należy do małej, wędrującej odmia-
ny.36

Nawet gdyby wszyscy zarażeni grypą uczniowie kichali do 
chusteczek i zakrywali usta podczas kaszlu, co jest wysoce 
nieprawdopodobnym scenariuszem, wirus nadal rozprze-
strzeniałby się swobodnie na terenie szkoły.

Co więcej, ludzie zarażeni wirusem są zakaźni przez około 
cztery dni, zanim pojawią się objawy. Pozornie zdrowi 
uczniowie mają wiele okazji do wydalenia wirusa w 
powietrze lub do pozostawienia zakaźnych cząsteczek na 
klamkach, biurkach, książkach lub znajomych. 

 Małe cząsteczki grypy, 
emitowane przez mówienie i 
oddychanie, są również zakaź-
ne. Cząsteczki te mogą roz-
przestrzenić się w pomiesz-
czeniu i unosić się godzinami.

Mycie rąk ma kluczowe znaczenie w powstrzymaniu 
rozprzestrzeniania się grypy i wiele szkół pilnie szkoli 
nauczycieli i uczniów przed sezonem grypowym. Jednak 
niewielu z nich się temu podporządkowuje. W ankietach 
nawet 67% dorosłych przyznaje, że nie używają mydła w 
publicznych toaletach.37 W szpitalach 76% lekarzy i 
pielęgniarek nie przestrzega protokołu mycia rąk, a według 
szwajcarskich naukowców, dłonie lekarzy i pielęgniarek 
pozostawiają potencjalnie szkodliwe drobnoustroje co 4 
sekundy na pacjentach i powierzchniach szpitalnych.38,39 
Pierwszoklasiści raczej nie mają się lepiej.

Lekarzy i pielęgniarek 
NIE PRZESTRZEGA
protokołu mycia dłoni 

Szkoły również ciężko pracują, aby promować szczepionkę 
przeciw grypie, jednak odsetek szczepień wśród dzieci w 
Stanach Zjednoczonych utrzymuję się na poziomie tuż 
poniżej 60%.40 Nawet w udanym roku, szczepionki zmniej-
szają ryzyko zakażenia się grypą tylko od 40% do 60%.41 W 
latach pandemicznych, skuteczność szczepionki może być 
poniżej 20%.
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ASTMA

 

FAKT: Wielu uczniów cierpi na astmę, a uczniowie z astmą często są nieobecni.

W raporcie finansowanym ze środków rządowych, w 
którym rozważano 66 badań, „praktycznie wszystkie 
wykazały korelację między tą chorobą a wysokim odset-
kiem absencji wśród uczniów”.42 Astmę ma około 10% 
dzieci w wieku szkolnym a w niektórych społecznościach 
aż 20%. Jest to powodem około jednej trzeciej wszystkich 
nieobecności amerykańskich uczniów.43

 
Czasami uczniowie opuszczają szkołę z powodu występo-
wania objawów astmy - świszczącego oddechu, duszności, 
szybkiego oddychania, ucisku w klatce piersiowej - lub 
ostrego ataku astmy. W innych przypadkach uczniowie z 
astmą zostają w domu zapobiegawczo.

„Jeśli w szkole nie ma szkolnej pielęgniarki, rodzice 
niekoniecznie chcą wysłać swoje dziecko do szkoły, w 
obawie o to, że nikt nie rozpozna objawów ataku”, mówi 
pielęgniarka szkolna, Mary Ellen Conley z Astma and 
Allergy Association of America.

Ten strach nie jest bezpodstawny: w Tacoma w stanie 
Waszyngton 10-latek zmarł w szkole z powodu ostrego 
ataku astmy, pomimo posiadania programu leczenia i 
przyjmowania leków. Pielęgniarka szkolna nie była na 
dyżurze w dniu ataku dziewczynki i nikt nie był przeszko-
lony by jej dać zastrzyk.44

Tylko 45% szkół w USA ma pełnoetatowe pielęgniarki; 
25% w ogóle nie ma pielęgniarki.45

Nie tylko uczniowie opuszczają szkołę z powodu astmy. 
„Pracownicy edukacyjni zgłaszają najwyższy odsetek 
przypadków astmy związanej z pracą w Stanach Zjedno-
czonych”, zgodnie z raportem. 

Opiekunowie mogą przez długi okres wdychać opary 
środków czyszczących, o których wiadomo, że nasilają 
objawy astmy, co powoduje utratę czasu i wynagrodzenia  
dla pracowników. Co roku 6% opiekunów szkolnych 
zachoruje lub odniesie obrażenia w pracy z powodu 
narażenia na działanie substancji chemicznych.46

Inne czynniki wywołujące astmę to m. in. roztocza, karalu-
chy, sierść szczurów i myszy oraz pleśń - wszystkie one są 
„powszechne w szkołach”, według EPA.47

 

jest przyczyną 

nieobecności dzieci

Pleśń jest szczególnie problematyczna na kampusach, 
ponieważ może się rozwijać na wilgotnym drewnie, 
papierze, dywanach, a nawet na brudnych szybach. 
Zarodniki pleśni w powietrzu nie tylko zaostrzają objawy 
u dzieci ze zdiagnozowaną astmą, ale również przyczyniają 
się do rozwoju astmy i świszczącego oddechu u wcześniej 
zdrowych dzieci.48

       Zarodniki pleśni w powie-
trzu nie tylko zaostrzają objawy 
u dzieci ze zdiagnozowaną astmą, 
ale również przyczyniają się do 
rozwoju astmy i świszczącego 
oddechu u wcześniej zdrowych 
dzieci.

W badaniu 180 próbek powietrza z sal lekcyjnych z 12 
szkół w północno-wschodniej części USA przeprowadzo-
nym przez Szpital Dziecięcy „pleśń była obecna w 100% 
sal lekcyjnych” zarówno w nowych jak i starszych 
szkołach.49

W ostatnich latach wiele szkół w całym kraju było 
zmuszonych do zamknięcia, czasami na miesiące a nawet 
dłużej, z powodu pleśni. W New Jersey pół tuzina 
okręgów opóźniło rozpoczęcie nauki, ponieważ kampusy 
stały się „miejscem rozmnażania się pleśni”.50 W Connec-
ticut infestacja pleśni spowodowana złym drenażem 
rynien, uszkodzonymi oknami sali gimnastycznej i konden-
sacją  na rurach, zmusiła szkołę do zamknięcia na całą 
wiosnę, a personel szkoły do wyrzucenia wszystkich 
papierów, przedmiotów osobistych i dywaników.51 Po 
zamknięciu szkoły podstawowej w Filadelfii
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ALERGIE

z powodu pleśni, pewna grupa ekologiczna nazwała ten 
problem „tylko wierzchołkiem toksycznej góry lodowej”, 
wskazując na ogólnomiejskie problemy z farbą ołowiową, 

azbestem, wentylacją oraz odpadami gryzoni i szkodników 
- wszystko w systemie szkolnym wymagającym $5 miliar-
dów na konieczne remonty.52

Trudno się uczyć (lub prowadzić zajęcia), jeśli masz 
katar, łzawiące oczy, wysypkę skórną lub zawroty głowy 
czy mdłości. Takie objawy alergiczne utrzymują codzien-
nie 10,000 dzieci w domu.53 Wiele alergenów to te 
same substancje, które wywołują objawy astmy: pleśń, 
LZO, roztocza, pyłki oraz odchody gryzoni i karalu-
chów. Badania pokazują, że zanieczyszczenia te są 
powszechne w szkołach, ponieważ alergeny unoszące 
się w powietrzu przywierają do cząstek kurzu, które 
lądują na dywanach i tapicerkach.

Kiedy badacze Baylor College of Medicine pobrali 
próbki kurzu z klas w 41 szkołach podstawowych w 
Detroit, Houston i Birmingham, znaleziono alergeny 
roztoczy kurzu i karaluchów we wszystkich pokojach, 
często na bardzo wysokim poziomie . „Wykazaliśmy, że 
szkoły mogą być dla dzieci ważnymi źródłami bezpo-
średniego narażenia na alergeny” - podsumowali 
naukowcy.54

    Wykazaliśmy, że szkoły 
mogą być dla dzieci ważnym 
źródłem bezpośredniego 
narażenia na alergeny.

W badaniu, biblioteki i sale lekcyjne w szkołach podsta-
wowych z tapicerowanymi meblami, dużymi poduszkami 
podłogowymi i stosami książek, zawierały wyższy 
poziom alergenów niż pokoje starszych klas. Jak zauwa-
żyli naukowcy, dzieci w szkołach podstawowych są 
„zwykle bardziej aktywne fizycznie w salach szkolnych, 
zwiększając w ten sposób ruch powietrza”.

Nawet dobrze utrzymane budynki z doskonałymi 
protokołami czyszczenia są podatne na zbieranie 
alergenów, chociażby ze względu na to, gdzie się 
znajdują.

„Jesteśmy w jednej z najgorszych stref w USA pod 
względem pyłków i alergii” - mówi Paul Ziegler z       
EducationPlus w rejonie St. Louis. „Mamy ogromne 
wahania temperatury. Może dziś być 70, a jutro 20 
stopni.”

W całym kraju coraz więcej szkół będzie borykać się z 
alergiami uczniów i pracowników, ponieważ zmiany 
klimatu powodują zarówno większą liczbę pyłków, jak i 
dłuższe sezony pylenia. Badania potwierdzają silny 
związek między wzrostem temperatury a alergiami na 
pyłki. „Myślę, że istnieją niepodważalne dane”, twierdzi 
alergolog Jeffrey Demain, MD, dyrektor Centrum Alergii, 
Astmy i Immunologii na Alasce.55

Niektóre alergeny są emitowane przez samych studen-
tów - a dokładnie, przez ich urządzenia do e-palenia. 
Pomimo represji ze strony administratorów, około 3 
milionów uczniów pali e-papierosy w szkołach.56 W 
raporcie CDC stwierdzono, że używanie e-papierosów 
wśród uczniów szkół średnich prawie się podwoiło w 
ciągu jednego roku, z 11% w 2017 do 21% w 2018 roku, 
przy dramatycznym wzroście również wśród uczniów klas 
dziesiątych i gimnazjalistów.57

„Uczniowie mają e-papierosy, które wyglądają jak dysk 
twardy, więc nie wiesz, czy używają dokumentów Google, 
czy e-papierosów na lekcjach matematyki”, mówi szkolna 
pielęgniarka Mary Ellen Conley. „W zależności od tego, 
jakiego produktu chemicznego używa się do aromatyzo-
wania produktu, aerozol może być drażniący”.

Według CDC, parujący aerozol może wystawiać niepalą-
cych na bardzo drobne cząstki LZO i inne alergeny. CDC 
mówi, że uczniowie mogą być podatni nawet na niskie 
stężenia chemikaliów „z powodu ich mniejszej masy ciała 
i rozwijających się układów oddechowych”. Elementy 
aerozolu również mogą się osadzać
na powierzchniach i wchłaniać się przez skórę ucznia.58

Pozostałości tych płynów mogą również zaostrzać alergie 
w szkole. Chociaż pali się mniej papierosów na kampu-
sach szkolnych, to 34 miliony dorosłych Amerykanów 
nadal je pali, a dzieci mieszkające w domach palaczy 
nieświadomie przynoszą do szkoły resztki tytoniu, znane 
jako dym z trzeciej ręki, na skórze, włosach, ubraniach i 
plecakach.
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Wdychając zaledwie 
10 cząsteczek wirusowych możesz sie zakazić
a pojedynczy epizod wymiotny może
uwolnić aż 13,000 cząsteczek zakaźnych.

NOROWIRUSY

 
 

Te pozostałości są uważane przez Amerykańską Akademię 
Pediatrii, która nie pozostaje bezczynna, za „zagrożenie dla 
dzieci”.59 Cząsteczki mogą przyczepiać się do zanieczysz-
czeń w powietrzu, wytwarzając szkodliwy opar.

Te związki, z kolei, mogą być przenoszone w powietrzu,

krążąc w klimatyzacji budynku a potem być wdycha-
ne lub połykane.60

Według National Center for Health Research  
„pozostałości tytoniu mogą prowadzić do proble-
mów z układem oddechowym, takich jak kaszel, 
astma i infekcje dróg oddechowych”.61

Norowirus, znany jako „zimowy wirus wymiot-
ny”, jest najczęstszym rodzajem wirusa przewo-
du pokarmowego w kraju, a jego objawy są 
brutalne: skurcze brzucha, biegunka, gwałtowne 
wymioty, pulsujący ból głowy, bóle mięśni.

Wirus pojawia się w nagłówkach głośnych 
wydarzeń, takich jak Zimowe Igrzyska Olimpijskie 
2008 lub Narodowa Konwencja Republikańska w 
2016 roku, ale co roku jest powodem setek 
epidemii w szkołach. Kiedy norowirus uderzył w 
okręg szkolny Jordan w Utah, 15% uczniów z 
trzech szkół podstawowych zachorowało.62 W 
hrabstwie Yolo w Kalifornii na wirusa zachoro-
wało 4,266 uczniów i pracowników w 32 szko-
łach, co spowodowało ogłoszenie: „Liczba 
chorych rośnie każdego dnia w bardzo niepoko-
jącym tempie”.63

Norowirus jest tak zaraźliwy, że wdychając 
zaledwie 10 jego cząsteczek możemy spowodo-
wać infekcję; ujmując to z perspektywy czasu, 
pojedynczy przypadek wymiotów może uwolnić 
ich ponad 13,000. 64 Niektóre pozostaną w 
powietrzu na dłuższy okres i można je łatwo 
wdychać. Inne cząstki wylądują na stołach, 
uchwytach toaletowych, klamkach do drzwi i na 
innych powierzchniach.

Uczniowie i pracownicy mogą zarazić się wirusem 
poprzez dotknięcie tych powierzchni, a następnie 
dotykając swoje usta lub dzieląc się zanieczyszczo-
nym jedzeniem.

„Norowirus może utrzymywać się przez tygodnie, a 
więc każdy, kto dotknie tego stołu, a następnie 
dotknie ust, może być narażony na infekcję”, mówi 
Lee-Ann Jaykus, profesor z Uniwersytetu Północnej 
Karoliny.65

Zarażeni uczniowie zarażają innych od chwili, gdy 
zaczynają chorować i zwykle zarażają przez cały 
okres, nawet do dwóch, trzech dni po wyzdrowie-
niu. Jednak wirus pozostaje w kale znacznie dłużej. 
Jak zauważa CDC, „nadal możesz być w stanie 
zarazić innych norowirusem przez dwa tygodnie lub 
dłużej po tym, jak poczujesz się lepiej”.66

Po wybuchu norowirusa, sprzątacze szkolni muszą 
przestrzegać ścisłych protokołów czyszczenia 
używając wybielaczy, ponieważ zwykłe środki 
dezynfekujące są nieskuteczne w zabijaniu wirusa.

     Niektóre cząsteczki norowiru-
sa pozostaną w powietrzu przez 
dłuższy okres czasu i można je 
łatwo wdychać.”
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Na bieżąco dbaj o  
stan budynku

PACIORKOWCOWE ZAPALENIE GARDŁA 

Poprawa Jakości Powietrza w Szkołach:  
Profilaktyczne Podejście

 

Paciorkowcowe zapalenie gardła, najczęściej wywo-
ływane przez bakterie Streptococcus pyogenes, 
występuje częściej u dzieci niż u dorosłych i zwykle 
dotyka dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Nic dziwne-
go, że nazywa się je „chorobą zawodową 
uczniów”.67

Podczas gdy wirusowym bólom gardła towarzyszy 
katar, paciorkowiec uderza nagle i boleśnie.
U zarażonych uczniów może się również rozwinąć 
gorączka, ból głowy, ból brzucha, ból przy przełyka-
niu lub czerwone plamy w jamie ustnej.

     Paciorkowiec jest odpowiedzial-
ny za około 30% bólów gardła u 
dzieci i jest wysoce zaraźliwy, 
często rozprzestrzenia się w formie 
kropelkowej w powietrzu.
Paciorkowiec jest odpowiedzialny za około 30% 
bólu gardła u dzieci i jest wysoce zaraźliwy, często 
rozprzestrzenia się przez unoszące się w powietrzu 
kropelki z kaszlu lub kichania.68

Zgodnie z dotychczasową wiedzą Streptococcus 

pyogenes nie pozostaje na powierzchni, ale nowsze 
badania sugerują, że bakterie te utrzymują się dłużej niż 
wcześniej sądzono - a szkoły muszą podjąć dodatkowe 
środki ostrożności.

Według naukowców z Uniwersytetu Stanowego 
Nowego Yorku w Szkole Medycyny w Buffalo, bakterie 
paciorkowca podczas procesu kolonizacji tkanki ludzkiej 
tworzą odporne „biofilmy”. W badaniu przeprowadzo-
nym w przedszkolu, łóżeczka i miękkie zabawki wykaza-
ły pozytywny wynik na Streptococcus pyogenes z samego 
rana, kilka godzin po ostatnim kontakcie z              
człowiekiem.69

„Kolonizacja bakteryjna sama w sobie nie powoduje 
infekcji, ale jest to konieczny pierwszy krok w przypad-
ku, gdy infekcja osiedla się w ludzkim żywicielu,” - 
wyjaśnił starszy autor Anders Hakansson, Ph.D., zauwa-
żając, że dzieci są szczególnie podatne na infekcje 
paciorkowcem.70  Hakansson powiedział, że jego odkry-
cia „powinny uczynić nas bardziej ostrożnymi w odnie-
sieniu do bakterii obecnych w środowisku” i że przed-
mioty, które są często obsługiwane, mogą przez wiele 
godzin działać jak zbiorniki bakterii, potem tygodniami 
lub miesiącami potencjalnie przenosząc infekcję na 
każdego, kto zetknie się z nimi.

Szkoły poświęcają dużo czasu i pieniędzy na reagowa-
nie na kryzysy napędzane przez patogeny i zanieczysz-
czenia. Kiedy pleśń nawiedziła Holly Glen Elementary w 
Williamstown, New Jersey, po mokrym, gorącym lecie, 
szkoła została zamknięta na ponad rok 71, a jej 500 
uczniów i nauczycieli, dość niechętnie, rozproszono w 
trzech innych szkołach w mieście.

Kiedy grypa uderzyła w niezależny okręg szkolny 
Gunter w Teksasie, a absencja osiągnęła 25%, okręg 
został zmuszony do zamknięcia wszystkich kampusów 
na tydzień i zapłacenia ekspertom za odkażenie „każde-
go klocka Lego i każdej lalki” w klasach przedszkol-
nych.72

Oczywiście epidemie takie jak te, wymagają  

zdecydowanych działań. Jednak zapobieganie jest 
zwykle znacznie tańsze niż interwencja kryzysowa.

Profilaktyczne podejście do jakości powietrza w 
pomieszczeniach może pomóc szkołom utrzymać 
zdrowie ich uczniów oraz ich frekwencję, ograni-
czyć do minimum koszty zawieszenia zajęć i usunię-
cia zanieczyszczeń.

Oto ważne kroki, które szkoły mogą podjąć, aby 
powstrzymać zanieczyszczenia.



12 ©WellAir 2019

Sprzątaj częściej za pomocą  
nietoksycznych produktów

 

Wybierz nietoksyczne 

Zmniejszyć poziom oparów 
spalinowych z zewnątrz

 

Oczyść powietrze w
pomieszczeniach 

 
 

 

Jak opisuje EPA, odroczenie konserwacji może 
wywołać szkodliwy i kosztowny ciąg zdarzeń: 
„Drobny przeciek na dachu i brudny dywan w 
klasie mogą nie powodować większych obaw. Ale 
jeśli woda z dachu wycieknie na dywan, woda ta 
może rozmoczyć brud i pleśń, która była uśpiona w 
dywanie. Pleśń może się rozrosnąć i stać się 
źródłem zanieczyszczeń, które uwalniają zarodniki 
do powietrza wypełniającego klasę. System wenty-
lacyjny może działać jako medium rozpraszające 
zarodniki do innych części szkoły, gdzie inne osoby 
mogą doświadczać reakcji alergicznych.”73

Można znacznie obniżyć poziom 
roztocza, szkodników, zarodników, 

pleśni i zarazków częściej zamiatając podłogi, odkurzając 
dywany i tapicerki oraz wycierając powierzchnie wilgot-
nymi szmatkami. „Jeśli masz ładne, czyste powierzchnie, 
bakterie i wirusy umrą na biurku znacznie szybciej niż w 
przypadku, gdy obecne są na nim warstwy kurzu, brudu, 
woskowiny i innych substancji organicznych” - mówi 
John Polito, konsultant zdrowia i bezpieczeństwa w 
szkołach w zachodnim Nowym Jorku.

Ponadto wszystkie szkoły powinny opracować zasady 
„ekologicznego sprzątania”, choć obecnie mniej niż 
kilkanaście stanów nakazuje takiej polityki. Nietoksyczne 
produkty czyszczące nie kosztują już więcej niż tradycyj-
ne chemikalia, chronią personel i uczniów/studentów 
przed narażeniem na działanie substancji chemicznych, 
jednocześnie wydłużając żywotność dywanów i sprzętu.74

Szkoły mogą zminimalizować naraże-
nie na LZO, wybierając nietoksyczne 

materiały budowlane

materiały artystyczne oraz farby do wnętrz i materiały 
budowlane o minimalnej zawartości formaldehydu 
oraz poprzez pokrycie szafek z prasowanego drewna 
szczelnymi powierzchniami.

Ważne jest również: planowanie odgazowywania  na 
weekendy lub wakacje szkolne i stosowanie folii z 
tworzywa sztucznego do ochrony przed zanieczysz-
czeniami podczas remontów.

Opary spalinowe ze szkolnych autobusów 
trafiają do korytarzy i sal lekcyjnych przez 

drzwi i okna. Niezwykle ważne jest, aby szkoły wdrożyły 
politykę zmniejszania użytkowania pojazdów na wolnym 
biegu, zgodnie z EPA, zarówno w przypadku autobusów 
szkolnych, jak i pojazdów należących do rodziców, 
jednocześnie modernizując stare autobusy i utrzymując 
pojazdy w dobrym stanie technicznym.75

Technologia oczyszczania powietrza, 
zainstalowana w szkolnym systemie

wentylacyjnym lub wdrożona w autonomicznych 
jednostkach, może znacznie zmniejszyć poziom 
zanieczyszczeń w powietrzu. Co to oznacza: mniej 
cząsteczek będzie wdychanych przez uczniów lub 
osiądzie na powierzchniach, które są dotykane przez 
dzieci i personel.

„Czyścisz nie tylko powietrze, ale także środowisko - 
ponieważ jeśli coś jest w powietrzu, to ostatecznie 
wyląduje to na powierzchniach”, mówi dr Bischoff z 
Uniwersytetu Wake Forest.

Badania Bischoffa przeprowadzone w szpitalnych 
izbach przyjęć pokazują, że urządzenia oczyszczające 
powietrze mogą zmniejszyć obciążenie bakteryjne 
przenoszone przez powietrze o 40% do 50%. „Byłaby 
przypuszczalnie taka sama redukcja cząstek wiruso-
wych” - dodaje Bischoff.76

Testy przeprowadzone w salach szkół wykazały 
podobną redukcję obciążenia bakteryjnego. Na 
przykład w badaniu pilotażowym pięciu nowojor-
skich szkół, w klasach wyposażonych w urządzenia 
Plasma Air od firmy WellAir służące do oczyszcza-
nia powietrza z systemu wentylacyjnego, stwierdzo-
no średnio o 50% mniej bakterii niż w pokojach bez 
tych urządzeń.

„Byłem mile zaskoczony”, mówi konsultant ds. Środo-
wiska John Polito, który zarządzał projektem testowym 
regionalnej sieci szkół publicznych w zachodnim 
Nowym Jorku.

Polito zauważa, że przy mniejszej ilości zanieczyszczeń 
unoszących się w szkole, trudne do czyszczenia 
powierzchnie zatrzymają mniej bakterii. „W szkołach 
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jest wiele powierzchni, których dotykają dzieci, ale 
których czyszczenie jest niepraktyczne, takich jak plac 
zabaw i małe zabawki oraz liczydła”.

Systemy oczyszczania powietrza mogą również obniżyć 
poziomy pyłków i innych zanieczyszczeń zewnętrznych, 
które nieuchronnie przedostają się do budynków 
szkolnych i wywołują objawy astmy.

Szereg opcji oczyszczania powietrza, takich jak systemy 

UV i systemy nadtlenkowe, nie mogą być rozmieszczo-
ne w zajmowanym miejscu ze względu na emisję 
szkodliwych produktów ubocznych. Alternatywne 
rozwiązanie - działające całodobowo - wdraża techno-
logię wdraża technologię nisko-energetycznej plazmy 
opierającej swoje działanie na polu wyładowań dielek-
trycznych w celu zniszczenia patogenów unoszących się 
w powietrzu, neutralizacji LZO i redukcji cząstek 
stałych. Technologia ta jest łatwa do zainstalowania i 
bezpieczna w ciągłym użytkowaniu w otoczeniu 
uczniów i pracowników.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach dotyczących oczyszczania powietrza na stro-
nach www.tomed.waw.pl oraz www.wellairsolutions.com.

      Jakość powietrza w klasach 
testowych z działającymi urządze-
niami Novaerus była dużo lepsza
niż w innych klasach, które nie 
miały urządzeń.

Żadne zaklęcie nie oczyści szkolnego budynku z patoge-
nów i zanieczyszczeń. Jednak kombinacja strategii może 
się bardzo opłacić.

Bob Molisani, kurator Nowojorskiego 
okręgu szkolnego, który uczestniczył w 
badaniach Polito, dołączył swój okręg 
do wieloetapowej inicjatywy ogranicz-
ającej rozprzestrzenianie się infekcji i
ekspozycję na związki chemiczne, z 
poprawą frekwencji będącą jej 
ostatecznym celem. 

W efekcie jego okręg zmodernizował 
protokoły czyszczenia komputerów stacjon-
arnych, klamek, uchwytów kranów, klawiatur 
komputerowych i innych powierzchni, a nawet unowo-
cześnił mikrowłókna stosowane na podłogach i stołach 
oraz zakupił nowe dozowniki mydła do toalet. Nauczy-
ciele i uczniowie zostali dodatkowo przeszkoleni w 
zakresie techniki mycia rąk.

Ponadto okręg zainstalował plazmowe urządzenia do 
oczyszczania powietrza w każdej klasie, sali gimnastycz-
nej, stołówce i biurze, a także zainstalował przenośne 
urządzenia Novaerus do oczyszczania powietrza w 
biurach okręgowych i klinikach szkolnych.

Jakość powietrza w klasach testowych z działającymi 
urządzeniami Novaerus była dużo lepsza
niż w innych klasach, które nie miały urządzeń.
 - mówi Molisani.

         Przenośny system oczyszczania nie tylko  
       zabija bakterie i wirusy, ale także oczyszcza 
         powietrze sześć lub siedem razy na 
          godzinę, będąc przydatną funkcją w 
          obszarze bez klimatyzacji i wysokiego 
          poziomu pyłków. 

       Portal internetowy systemu monitoruje 
     poziomy LZO, temperaturę w pomieszcze-
            niu oraz wilgotność względną przez całą dobę, 
     co ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu rozwojo-
wi pleśni i bakterii.

Kiedy ponury sezon grypowy spowodował wysoki 
wskaźnik absencji w sąsiednich szkołach, klasy w dzielni-
cy Molisani odnotowały świetną frekwencję.

Molisani mowi: „To niedroga inwestycja, która napraw-
dę daje dywidendy”.

Około 56 milionów dzieci spędza całe dnie w szkołach 
podstawowych i średnich. Ci uczniowie, jak zauważa 
raport Harvarda, „nie mogą osiągać dobrych wyników, 
jeśli nie są fizycznie obecni”.

Ulepszając protokoły czyszczenia powietrza i 
powierzchni, szkoły radykalnie zmniejszają chemiczne i 
biologiczne zanieczyszczenia, które przyczyniają się do 
powstawania chorób wśród uczniów, a ostatecznie do 
kryzysu absencji, który dręczy nasze szkoły.

POWIETRZE

DŁONIE

POWIERZCHNIE
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