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Investigarea calita&#539;ii aerului din &#537;coli in T...
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=13045

Municipiul Timi&#537;oara în calitate de partener al proiectului &bdquo;Smart and Sustainable Energy
Consumption&rdquo;, acronim SASEC, eMS nr.RORS-300, finan&#539;at prin Programul Interreg IPA de
Cooperare Transfrontaliera România-Serbia a defa&#537;urat în lunile Ianuarie &#537;i Februarie 2020 doua
campanii de prelevare de probe de aer din &#537;ase unita&#539;i de înva&#539;amânt din Timi&#537;oara
&#537;i Zrenjanin (Serbia), în vederea investigarii calita&#539;ii aerului prin servicii specializate de
laborator. &#536;colile&ndash;pilot cuprinse în proiect au fost: Colegiul &bdquo;Constantin Diaconovici
Loga&rdquo;, Colegiul National Banatean &#537;i Liceul Teoretic &bdquo;Grigore Moisil&rdquo; din
Timisoara, respectiv Scoala Elementara, Scoala Economica "Jovan Trajkoviæ" &#537;i Scoala Tehnica din
Zrenjanin.
Prelevarea de probe s-a realizat în fiecare &#537;coala din 3 sali de clasa, din câte doua puncte diferite ale
salilor, prin utilizarea echipamentuui MAS - 100 Eco Microbiological Air Sampler - MERCK, &#537;i a unui
numar de cinci medii de cultura diferite. Probele recoltate au fost incubate &#537;i analizate în laboratorul
Spitalului Clinic Jude&#539;ean de Urgen&#539;a &bdquo;Pius Brînzeu&rdquo; din Timi&#537;oara
&ndash; prestatorul serviciilor de analize de laborator, iar rezultatele au fost interpretate de speciali&#537;tii
institu&#539;iei.
Conform rapoartelor de evaluare intermediara pentru campaniile 1 &#537;i 2, încarcatura bacteriana &#537;i
fungica din aer se încadreaza în limitele admisibile pentru toate salile testate din toate cele &#537;ase
&#537;coli. Pentru cele trei &#537;coli din Timi&#537;oara, încarcatura bacteriana mai redusa din campania
a 2-a comparativ cu prima campania se poate explica prin masurile aplicate în contextul epidemiologic actual
(riscul unor viroze respiratorii): restric&#539;ionarea accesului la cursuri pentru elevii cu simptome
respiratorii de orice natura (bacteriana sau virala), aerisirea mai frecventa a salilor de clasa, dezinfec&#539;ie
sistematica a suprafe&#539;elor, alaturi de o igiena a mâinilor mai riguroasa. Trebuie subliniat faptul ca, nu
s-au identificat specii bacteriene cu semnifica&#539;ie clinica pentru tractul respirator superior (streptococi
beta-hemolitici, Staphylococcus aureus).
În ceea ce prive&#537;te &#537;colile-pilot investigate din Zrenjanin, numarul mic de microorganisme
izolate în cadrul campaniei 2 este cert legat de suspendarea cursurilor din ziua prelevarii.
Referitor la fungi, în ambele campanii au fost identificate specii similare, ace&#537;tia fiind remanen&#539;i
în încaperi, dezvoltarea lor fiind dependenta de factorii de mediu locali &#537;i mai pu&#539;in de vectorul
uman.
În contextual masurilor adoptate pentru diminuarea riscului raspândirii infec&#539;iilor respiratorii cauzate
de virusul COVID &ndash; 19 &#537;i suspendarii orelor de curs, urmatoarele campanii de evaluare a
calita&#539;ii aerului vor fi realizate doar dupa reluarea cursurilor, cel mai probabil în cursul lunii Aprilie
2020.
Activita&#539;ile de investigare a calita&#539;ii aerului în spa&#539;iile educa&#539;ionale ale
unita&#539;ilor de înva&#539;amânt sunt finan&#539;ate în cadrul Proiectului &bdquo;SASEC&rdquo;,
valoarea totala a proiectului este de 852.001,50 EUR &#537;i vizeaza activita&#539;ile proiectului din
ambele par&#539;i ale frontierei.
VICEPRIMAR,
Dan DIACONU
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