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Zalety budownictwa modułowego:
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Długoterminowe rozwiązanie technologiczne dla placówek 
medycznych, którego głównym zadaniem w trakcie 
pandemii jest ochrona pacjentów i personel głównego 
budynku szpitala przed zakażeniem wirusem Covid-19. 
Moduł Covid Firewall Pro opracowano z myślą zarówno o 
bezpiecznym funkcjonowaniu przyjęć planowanych jak i 
przyjęć pacjentów w trybie nagłym. Idea funkcjonowania 
obiektu jest prosta: przeprowadzanie testów na Sars-
CoV-2 przed przyjęciem pacjenta na oddział szpitalny. 

+  krótki termin realizacji inwestycji
+  dostępność rozwiązań 
+  niewielkie ograniczenia dotyczące ukształtowania 
     terenu
+  możliwość przenoszenia postawionych już budynków    
    do nowych lokalizacji
+  wysoka jakość i energooszczędność
+  niskie koszty produkcji  
+  mobilność i skalowalność - łatwość rozbudowy obiektów    
+  przystępne finansowanie w formie leasingu

         Covid Firewall PRO
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Covid Firewall PRO

Najwyższe bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu.  
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          Covid Firewall PRO - funkcjonowanie obiektu

+  centralny system wentylacji nawiewno/wywiewnej z 
rekuperacją, zapewniający 8w/h w     pomieszczeniach
+ ciągła dekontaminacja pomieszczeń w oparciu o   
system wentylacji z centralną implementacją systemu 
Activtek Medica w instalacji wentylacji 
+  kaskada ciśnień pozwalająca na podział  budynku na 
dwie strefy czystą i brudną
+ niezależny system wentylacji dla pomieszczeń 
personelu 
+  możliwość adaptacji budynku po ustaniu epidemii
+  możliwość nadbudowy do 4 kondygnacji
+  izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych 50 dB
+  bydynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych
+  wysokość w świetle pomieszczeń 3 m 
+  odporność ogniowa REI 60/120

Technologia obiektu została skonsultowana z 
dyrekcjami szpitali zakaźnych, aby zapewnić pacjentom 
bezpieczeństwo i poprawić warunki procedur 
niezbędnych przed przyjęciem na oddziały szpitalne, 
względem dotychczas stosowanych rozwiązań (namiotów 
i kontenerów przyszpitalnych). Ze względu na coraz 
krótszy okres oczekiwania na wyniki testów, pacjenci 
będą przebywać ze sobą na tyle krótko, iż wspólna toaleta 
została uznana za bezpieczne rozwiązanie projektowe. To 
pozwoliło stworzyć kompaktowy obiekt, w którym może 
przebywać nawet jedenastu pacjentów równocześnie. 
Pacjenci oczekujący zarówno w pokojach jak i w 
poczekalni objęci są monitoringiem. Podgląd z kamer 
przewidziano w punkcie poboru wymazów, ale może być 
on również przesyłany do dowolnego miejsca w szpitalu.

TechnologiaNajważniejsze cechy rozwiązania

Plan obiektu

Rozkład pomieszczeń został zaplanowany tak, aby 
pacjent, od którego pobrano już próbkę do badań, mógł 
w bezpiecznych i komfortowych warunkach zaczekać na 
wyniki testu. Po pobraniu wymazu, przed wejściem do 
obiektu, kierowany jest do śluzy dla pacjentów, a następnie 
do poczekalni lub pokoju pacjenta. Pomieszczenie w 
którym pacjent będzie przebywać, zależne jest od jego 
samopoczucia i decyzji personelu medycznego. Pacjent 
pozostanie w obiekcie do czasu uzyskania wyniku 
testu. W przypadku wyniku negatywnego zostanie 
skierowany do budynku szpitala, aby podjąć leczenie.  
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W obiekcie znajduje się punkt wymazowy połączony 
wyłącznie ze śluzą, prowadzącą do toalety dla 
pracowników, na korytarz wewnętrzny i na zewnątrz 
obiektu; śluza pacjenta prowadząca do kolejnych 
pomieszczeń; poczekalnia dla pacjentów w odpowiednio 
dobrej kondycji zdrowotnej; sześć jednoosobowych pokoi 
dla pacjentów wymagających odpowiednich warunków 
ze względu na swój stan zdrowia; toaleta dla pacjentów 
z systemem przyzywowym. Obiekt dostosowany jest 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek posiada 
odporność ogniową REI 60/120. Wysokość pomieszczeń 
wynosi 3 metry. Zastosowano 8 wymian wentylacji 
mechanicznej. Nośność podłóg wynosi 500kg/m².
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Zgodność z aktualnymi przepisami: Firewall PRO Obiekt kontenerowy
Izolacyjność termiczna wg warunków      Uc<=0,2W/(m2 · K) dla ścian
technicznych 2021 r.                                      Uc<=0,15W/(m2 · K) dla dachu
                                                                            Uc<=0,23W/(m2 · K) dla podłogi

Izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych 50 dB

Odporność ogniowa od REI 60 do REI 120 

Nośność podłogi od 500 do 1000 kg/m2

Wysokość pomieszczeń 3m 

Konstrukcja stalowa zgodna z normą  EN 1090-1 w certyfikowanym zakładzie

Możliwość adaptacji pod dowolną funkcję  jako obiekt stały

Modułowy Firewall Pro vs obiekt kontenerowy
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Przykładowe zagospodarowanie obiektu Firewall Pro pod poradnię 

Po zakończeniu  działań związych ze zwalczaniem pandemii Covid-19, budynek Firewall PRO  można 
przekształcić w obiekt stały o dowolnej  funkcji np. jako poradnię lub jako obiekt administracyjny.   
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