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Zagrożenie Covid-19
Skutki pandemii koronawirusa (Covid-19) z dnia na dzień są
coraz bardziej zauważalne i wpływają obecnie na niemal
wszystkie obszary naszego życia. W tym jakże trudnym
dla wszystkich czasie, ważne jest, aby zapewnić każdemu
potencjalnemu pacjentowi możliwość przeprowadzenia
badań, tak istotnych dla jego zdrowia a nawet życia.
Z drugiej strony niezmiernie istotne jest zapewnienie
bezpieczeństwa personelowi pracującemu w laboratoriach
badających próbki pacjentów zagrożonych koronawirusem.
Niestety wiele funkcjonujących na rynku laboratoriów nie
w pełni zabezpiecza ich personel przed zakażeniem. Z
pomocą przychodzą nasze prefabrykowane, realizowane
w systemie „pod klucz”, laboratoria mikrobiologiczne.

Mobilab – mobilne laboratorium mikrobiologiczne
Laboratoria mikrobiologiczne, w stu procentach spełniające wymagania, jakie stawiane są laboratoriom o standardzie
zabezpieczeń BSL-3, a w przypadku potrzeby - dzięki drobnym modyfikacjom wyposażenia i organizacji pracy - nawet
BSL-4. Dodatkową zaletą Laboratorium zrealizowanego w systemie modułowym jest - w razie potrzeby – możliwość
przewiezienia i uruchomienia go w innym miejscu w ciągu bardzo krótkiego czasu. Oferując bardzo wysoka jakość
realizowanych inwestycji – dzięki budownictwu modułowemu - jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet do 70% czasu
realizacji inwestycji.
Oferujemy Państwu budowę „Laboratorium mikrobiologiczne o standardzie zabezpieczeń BSL-3” (zwanego w dalszej
części niniejszego opracowania „Laboratorium” w systemie modułowym, o powierzchni zabudowy 432 m2 i powierzchni
użytkowej 361 m2.
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Technologia
Dzięki modułowej realizacji przeprowadzka do obiektu
MOBILAB może nastąpić już po kilku dniach od dostawy.
Dla służb technicznych pozostaje tylko wskazanie miejsc
poboru mediów i zasiedlenie obiektu. Budowa modułowa
praktycznie nie wpływa na działalność Inwestora, a jeśli
jest nim podmiot medyczny, to maksymalnie chroni
personel oraz pacjentów przed zagrożeniami typowymi
dla tradycyjnej budowy (długotrwałym hałasem i
zanieczyszczeniami spowodowanymi pracą, ruchem
dużej ilości ludzi, dostawami materiałów budowlanych
itp.).

W skład Laboratorium wchodzą następujące obszary i
pomieszczenia:
+ obszar przyjmowania próbek do badań,
+ obszar przygotowania odczynników,
+ obszar inaktywacji wirusa,
+ obszar izolacji kwasu rybonukleinowego (RNA),
+ obszar badania genetycznego metodą real-time RT-PCR,
+ pomieszczenia socjalne,
+ pomieszczenia magazynowe,
+ pomieszczenia do dekontaminacji,
+ pomieszczenia składowania odpadów medycznych,
+ pomieszczenia porządkowe,
+ śluzy wejściowe i wyjściowe.

Technologia laboratorium
Odczynniki:
1. Dostawa odczynników odbywa się z zewnątrz poprzez
wiatrołap (p.14) i śluzę (p.20) do komory dostaw (p.21)
gdzie następuje rozpakowanie z opakowań zbiorczych
transportowych i przekazanie do śluzy materiałowej przez
zewnętrznych pracowników.
2. Ze śluzy materiałowej odczynniki są odbierane w
komorze przyjęć (p.30) przez pracownika laboratorium
i przenoszone do magazynu odczynników (p.41), gdzie
są składowane w odpowiedniej, dla poszczególnych
substancji, temperaturze i warunkach.
3. Odczynniki przygotowywane są do użycia w
pomieszczeniu przygotowania odczynników (p.53)
i przekazywane poprzez śluzę materiałową do
pomieszczenia badania próbek przez śluzę materiałową w
magazynie (p.22,23).

4. Pozostałe i niezużyte półprodukty i gotowe odczynniki są
przechowywane krótkotrwale w odpowiednich warunkach
w pomieszczeniu przygotowania odczynników (p.53) lub
dłużej w magazynie czystym (p.50).
5. Jednorazowy sprzęt laboratoryjny i inne materiały
eksploatacyjne dostarczane są tą samą drogą co odczynniki
i przekazywane do magazynu sprzętu (p.51) lub magazynu
czystego (p.40).
6. W pomieszczeniach w których pracuje się z odczynnikami
chemicznymi zainstalowane są myjki do oczu.
Próbki poza laboratorium:
Dostawa w zewnętrznych opakowaniach transportowych
poprzez wiatrołap (p.63) do śluzy (p.64) i dalej do
pomieszczenia przyjmowania próbek (p.54) gdzie próbki
zostają rozpakowane z opakowań transportowych w
loży wymienionymi wcześniej laminarnej klasy drugiej.
Następnie oznakowane i opisane przez pracowników
znajdujących się w pomieszczeniu opisywania próbek (p.62),
sprawdzana jest kompletność i integralność opakowań
wewnętrznych. W razie stwierdzenia uszkodzenia próbki
lub opakowania, próbka wraz z opakowaniem zostaje
poddana dekontaminacji w autoklawie znajdującym się w
pomieszczeniu przyjmowania próbek (p.54) lub wcześniej
w śluzie (p.64).
Jeżeli opakowanie i opis są kompletne i pozwalają na
dalsze skuteczne i bezpieczne badanie, to próbka zostaje
przekazana poprzez śluzę materiałową do pomieszczenia
przygotowania próbek (p.42). Poza
sytuacjami
nietypowymi,
takimi jak uszkodzenie opakowania,
pracownicy wykonujący tę część procedury są narażeni
w niskim stopniu na kontakt z czynnikami ryzyka.
Autoklawy w pom. 54 i 64 są używane tylko w sytuacjach
nadzwyczajnych ze względów bezpieczeństwa.
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Pracownicy laboratorium:
1. Pracownicy laboratorium wchodzą poprzez korytarz (p.1)
do szatni brudnej (p.11), gdzie zdejmują odzież wierzchnią i
pozostawiają wszelkie przedmioty osobiste i poprzez węzeł
sanitarny (p.12) dostają się do szatni czystej (p.13) gdzie
zakładają odzież i obuwie ochronne oraz pozostałe środki
ochrony osobistej w zależności od potrzeb.

Próbki w laboratorium:
1. Próbki są odbierane przez zabezpieczonego środkami
ochrony osobistej pracownika laboratorium ze śluzy
materiałowej do pomieszczenia przygotowania próbek
(p.42) i w zależności od typu próbki umieszczane w wirówce
lub w cieplarce, albo w obu tych urządzeniach w kolejności
zgodnej z technologią odpowiednią do typu próbki, a
następnie przenoszone do loży laminarnej klasy drugiej,
gdzie dokonuje się przelewania próbki.
2. Po przelaniu i zabezpieczeniu próbki w loży laminarnej
próbka po dezaktywacji w cieplarce zostaje przekazana do
pomieszczenia izolacji (p.32).
3. Po poddaniu próbki izolacji w pomieszczeniu
przygotowania próbek (p.32), próbka zostaje przekazana
poprzez śluzę materiałową do pomieszczenia badania
próbek (p.23).
4. Próbki są przekazywane poprzez śluzę materiałową
do pomieszczenia badania próbek (p.23) i po obróbce w
robocie pipetującym umieszczane w PCR lub sekwenatorze
a następnie po zakończeniu badania niszczone na miejscu
kolejno później wraz z opakowaniem zbiorczym poprzez
autoklaw przelotowy przekazywane są do pomieszczenia
na odpady medyczne (p.56). Ich kopie umieszczane są w
zamrażarkach w pomieszczeniu magazynowym próbek
zbadanych (p.22) w celu zachowania ich dla potrzeb
kontrolnych.

2. Z szatni czystej zabezpieczeni pracownicy wchodzą na
teren laboratorium do korytarza czystego (p.101) poprzez
śluzę umywalkowo fartuchową (p.15) i dalej poprzez
powietrzne śluzy wejściowe (p.52, 31, 26) do poszczególnych
pomieszczeń laboratorium.
3. Od tego momentu do zakończenia cyklu pracy, pracownicy
poszczególnych pomieszczeń i etapów przygotowania i
badania próbek nie mają już kontaktu fizycznego ze sobą
nawzajem poza osobami z tego samego pomieszczenia.
4. Po zakończeniu cyklu pracy pracownicy z pomieszczeń
42, 32 i 23 wychodzą poprzez śluzy wyjściowe do korytarza
brudnego (p.102) i dalej poprzez dekontaminację (p.25),
gdzie zdejmują odzież i obuwie ochronne oraz pozostałe
środki ochrony osobistej do śluzy (p.17).
5. Następnie poprzez węzeł sanitarny (p.16) pracownicy
wracają do szatni brudnej (p.11) i opuszczają laboratorium.
6. Pracownicy pomieszczenia przygotowania odczynników
(p.53) wchodzą do laboratorium tak samo jak reszta
pracowników, ale jako osoby nie narażone na kontakt z
czynnikami ryzyka wchodzą i wychodzą z korytarza czystego
do pomieszczenia przygotowania odczynników (p.53)

Odpady:
Wszelkie zużyte materiały, narzędzia, zbędne próbki
i odczynniki powstające na terenie laboratorium w
pomieszczeniach 42, 32, 23 są zamykane w szczelnych
pojemnikach i niszczone na miejscu w autoklawach, a
następnie wynoszone poprzez śluzy wyjściowe (p.44, 33,
24) do korytarza brudnego (p.102) i dalej poprzez autoklaw
przelotowy (obsługiwany przez uprawnionego do tego
pracownika) przekazywane do pomieszczenia na odpady
medyczne, (p.56) skąd są odbierane przez uprawnioną do
tego firmę zewnętrzną.
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Fundament budynku
Posadowienie na prefabrykowanych fundamentach
punktowych zagłębionych w gruncie lub na płycie. Sposób,
głębokość posadowienia, rodzaj i układ fundamentów,
zgodnie z badaniami gruntowymi.

Konstrukcja budynku modułowego
Przewidziano zastosowanie technologii modułowej
opartej o moduły w konstrukcji stalowej, wymiary
każdego z segmentów 16,0m x 4,5m x 4,2m lub 16,0m x
3,0m x 4,2m. Laboratorium to obiekt wysokiego stopnia
prefabrykacji, instalacje i elementy wykończeniowe
zostały zamontowane w zakładzie prefabrykacyjnym.
Główną konstrukcję nośną stanowi przestrzenny system
ram stalowych, który składa się z ram podłogi i dachu z
podporami narożnymi i pośrednimi. Konstrukcja podłogi:
rama złożona z belek głównych obwodowych oraz belek
poprzecznych, konstrukcja dachu: rama obwodowa i
poprzeczne stalowe belki/ dźwigary. Podpory narożne
i pośrednie są zintegrowane ze ścianami zewnętrznymi
lub wewnętrznymi. Ochrona antykorozyjna konstrukcji
stalowej odbywa się zgodnie z normą PN-EN ISO 12944.
Konstrukcja oraz ewentualnie podkonstrukcja uzupełniona
zostaje wełną mineralną zgodnie z wymogami, a następnie
jest okładzinowana od zewnątrz i wewnątrz.

Ochrona przeciwsłoneczna
Okna posiadają ochronę przeciwsłoneczną w postaci
zewnętrznych żaluzji składających się z aluminiowych
lameli o szerokości 60 mm malowanych proszkowo o
zaokrąglonych krawędziach, ukryte w elewacji, prowadnica z
osłoną i stoperem do odstępu, napęd elektryczny sterowany
pojedynczo i centralnie z czujnikiem słońca i wiatru.

Elewacja/okna
Elewacja z blachy stalowej z ocynkowaną podkonstrukcją
ułożoną w widocznym systemie poziomym. Podkonstrukcja
uzupełniona wełną mineralną. Wykonanie włącznie ze
wszystkimi narożnikami, wykończeniami okien i drzwi,
dachu i cokołami. Zakończenie dachu attyką, grubość
materiału zgodnie z wymaganiami statycznymi, izolacja:
wełna mineralna, czarna, fasadowa o grubości zgodnie z
wymaganiami na rok 2021, powierzchnia zewnętrzna: w
kolorystyce zgodnie ze standardową paletą kolorystyczną
producenta.

Sterylność i bezpieczeństwo
dla personelu medycznego

Stropodach
Konstrukcją stropodachu jest układ belek stalowych z
przestrzenią pomiędzy nimi wypełnioną wełną mineralną.
Od spodu konstrukcja stalowa zabezpieczona jest
układem płyt gipsowo-włóknowych typu Fermacell lub
cementowo wiórowych BZSPlus/BZSPlus+ i płyt gipsowo-kartonowych GK typu DF. Pomiędzy belkami stalowymi
znajduje się wełna mineralna. Od góry belki przykryte są
płytą cementowo-włóknową typu BZS i izolacją cieplną.
Pokrycie dachu – membrana dachowa PROTAN SE 15 mm
lub równoważna.

Okna wykonane na profilach PCV, 5 komorowe 3 szybowe
max współczynnik dla okna U<0,7 W/m2K, a w części BSL3 okna w profilach aluminiowych montowane w jednej
płaszczyźnie z powierzchnią wewnętrzną ścian w celu
uniknięcia tworzenia zbędnych powierzchni poziomych
szklone szkłem P2.

Sufity
Sufity podwieszone w pomieszczeniach wymagających
podwyższonej aseptyki jest wykonany w sposób
zapewniający szczelność powierzchni, zmywalny, sufit
kasetonowy, rozbieralny, moduł 60 x 60, dźwiękochłonny;
o szczelnej powierzchni, przeznaczony do środowisk o
najwyższych wymaganiach higienicznych.
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Ochrona ścian i kątów
Ściany w pomieszczeniach BSL-3 pokryte odporną na
działanie środków biobójczych i uszkodzenia mechaniczne
powłoką, kąty zabezpieczone stalowymi narożnikami 60
x 60 x 1800 mm, 90 stopni, połączenie ścian z podłogą
wyoblone i bezspoinowe, łatwe w utrzymaniu czystości.

Prace malarskie i tapeciarskie

Instalacje sanitarne
Wszystkie zainstalowane rurociągi posiadają izolacje
zgodnie z przepisami. W modułach A, B, G podwieszane WC
z porcelany sanitarnej, włącznie z całym wyposażeniem
WC, w kolorze białym, deska ze stalowymi zawiasami,
uchwyt na papier, uchwyt na papier dodatkowy, szczotka
do toalety. Umywalka z porcelany sanitarnej, bez
przelewowa dla armatury ściennej z syfonem, bateria
stołowa jednouchwytowa chromowana, lustro ścienne
o wymiarach 1x0,6 m, pochwyty z nylonu z rdzeniem
stalowym przy WC, ścienne pochwyty umywalkowe.
Prysznic wyrównany z podłogą, spadki wyprowadzone w
warstwach podłogowych, antypoślizgowy, bateria ścienna
chromowana. Grzejniki higieniczne włącznie z konsolami,
zaworami termostatycznymi, na śrubach, zawory
wentylacyjne, itp. Odpowiadające wymaganym aktualnym
standardom.
W pomieszczeniach BSL-3 i innych technologicznie
związanych z laboratorium oddzielna instalacja fizycznie
separująca przestrzeń laboratorium od otoczenia
zapewniająca wyłapywanie możliwych skażeń do
specjalistycznych układów zapewniających separację i
dekontaminację.

Powierzchnie ścian w modułach pomocniczych poza strefą
BSL-3 (moduły A, B, F, G) pokryte tapetą z włókna szklanego,
średnia struktura, z farbą odporną na szorowanie i
środki dezynfekcyjne. Ściany i sufity w pomieszczeniach
technicznych: płyty gipsowe szpachlowane i pomalowane
farbą dyspersyjna odporną na szczotkowanie.

Instalacje oświetlenia podstawowego
i nocnego
W budynku oświetlenie podstawowe i nocne wykonane
jest w oparciu o oprawy ze źródłami światła LED,
których ilość i wielkość została obliczona na podstawie
obowiązujących norm i przepisów. W pomieszczeniach
sanitarnych i laboratoryjnych zastosowano osprzęt oraz
oprawy hermetyczne o klasie IP zgodnej z wymogami dla
poszczególnych pomieszczeń.

Zasilanie energią elektryczną
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Zasilanie Laboratorium odbywać się będzie ze złącza
kablowo licznikowego wyposażonego w układ SZR
(samoczynnego załączania rezerwy), który umożliwi
zasilenie budynku z dwóch niezależnych linii. Złącze
kablowe umożliwi zasilenie budynku z sieci energetycznej
jak i z dedykowanego agregatu prądotwórczego
bądź z dwóch agregatów prądotwórczych. Złącze
kablowo licznikowe wyposażone jest w układ SZR
samoczynnego załączania rezerwy, który przełącza w
sytuacjach awaryjnych. Ze złącza kablowo licznikowego
wyprowadzone są linie zasilające do każdego modułu do
rozdzielnicy RGx. Dedykowany agregat prądotwórczy dla
budynku modułowego posiada funkcję autostartu w czasie
nie przekraczają- cym 15 sekund od momentu zaniku
napięcia podstawowego.

Ochrona od porażeń elektrycznych
Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym
zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w systemie
TN-S. Wszystkie dostępne części przewodzące połączono
do punktu neutralnego zasilania przy pomocy przewodów
ochronnych. Jako uzupełniający środek ochrony przed
dotykiem
bezpośrednim
zastosowano
wyłączniki
różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA.

Instalacja okablowania strukturalnego
Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie
opiera się na ekranowanym modularnym module
przyłączeniowym kat. 6. Zarówno liczba stanowisk
roboczych oraz ich lokalizacja jest pokazana na rysunkach.
Wymagania odnośnie wydajności kanału transmisyjnego
spełniają minimum Klasę E a wszystkie komponenty
spełniają kryteria kategorii 6. PPD zostanie skonstruowany
jako szafa dystrybucyjna 19” o wysokości 6U zlokalizowana
w każdym module. System okablowania pionowego
zostanie zrealizowany za pomocą kabli światłowodowych
jedno modowych. Wszystkie elementy pasywne
projektowanej sieci będą pochodzić od jednego producenta
co umożliwi uzyskanie całościowej i spójnej gwarancji
na cały system. Zastosowane rozwiązania techniczne są
objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową producenta
na okres 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne
toru transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd
abonenckich, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.
Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego
(telefonicznego i interkomowego) są opracowane
(tj. zaprojektowane, wykonane i wdrożone do oferty
rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwiązania,
celem uzyskania maksymalnych zapasów transmisyjnych
(marginesów pracy).

Pomieszczenia laboratoryjne w klasie BSL-3 czyli
pomieszczenia 23, 32, 42 wymagają zachowania
podciśnienia w stosunku do śluz do nich prowadzących,
a śluzy wymagają podciśnienia w stosunku do korytarzy.
Ilość wymian powietrza w pom laboratoryjnych- 45
w/h i zachowana stała temperatura 19-21 st. C. Nawiew
odbywa się górą, a wywiew 30% górą i 70% dołem.
Podana ilość wymian jest ilością minimalną i musi zostać
zweryfikowana pod kątem odprowadzenia zysków ciepła
i zachowania stałej temperatury. System wentylacji dla
tych pomieszczeń musi być odseparowany i niezależny
od systemów wentylacyjnych pozostałych pomieszczeń.
Wentylacja wszystkich 3 pomieszczeń musi odbywać się
niezależnie bez możliwości przedostania się patogenów do
któregokolwiek z pomieszczeń w przypadku kontaminacji
jednego z nich. Nawiew powietrza przez filtr HEPA-H14,
wywiew powietrza przez filtr ULPA-U17 i filtr węglowy.
2. Przylegający do p. 23 magazyn próbek (p.22) wymaga
zachowania nadciśnienia w stosunku do pomieszczenia
laboratorium p.23 i podciśnienia w stosunku do korytarza
czystego p.101. Ilość wymian powietrza należy dostosować
do zysków ciepła z umieszczonych w pomieszczeniu
zamrażarek. Nawiew powietrza przez filtr HEPA-H14,
wywiew powietrza przez filtr ULPA-U17 i filtr węglowy.
3. Śluzy wyjściowe z pomieszczeń BSL-3- ilość wymian
powietrza 15 w/h w czasie, kiedy śluzy są puste. W
momencie wejścia do śluzy pracowników należy uzyskać
prędkość przepływu powietrza 18-22m/s i utrzymać taką
prędkość w czasie od 10s do 60s w zależności od ilości osób
w śluzie i stopnia zagrożenia. Nawiew powietrza przez filtr
HEPA-H14, wywiew powietrza przez filtr ULPA-U17 i filtr
węglowy.

Wentylacja
W pomieszczeniach modułów A i G zaprojektowano
wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową. W
sanitariatach i brudownikach, wentylacja mechaniczna
wyciągowa.

4. Śluzy wejściowe do pomieszczeń BSL-3 4w/h, gdy śluzy
są puste i 60w/h gdy do śluzy wchodzą pracownicy- śluza
jest zamknięta przez 60s aby nastąpiła całkowita wymiana
powietrza. Nawiew powietrza przez filtr HEPA-H14.
5. Pomieszczenie przygotowania odczynników p.53 30w/h
i nadciśnienie w stosunku do wszystkich otaczających
pomieszczeń. Nawiew powietrza przez filtr HEPA-H14.
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6. Śluza do pomieszczenia przygotowania odczynników
p.52 4w/h w czasie, gdy śluza jest pusta a w momencie
wejścia pracowników przepływ powietrza powinien
osiągnąć prędkość 18-22 m/s i być utrzymany 10-60s.
Nawiew powietrza przez filtr HEPA-H14. W pomieszczeniu
należy utrzymać podciśnienie w stosunku do pom.
przygotowania odczynników p. 53 i nadciśnienie w stosunku
do korytarza czystego p.101.
7. Pomieszczenie dekontaminacji p.25 4w/h w czasie, gdy
pomieszczenie jest puste i 40w/h, gdy w pomieszczeniu są
pracownicy oraz 3min po ich wyjściu. Nawiew powietrza
przez filtr HEPA-H14, wywiew powietrza przez filtr
ULPA-U17 i filtr węglowy.
8. Korytarz brudny p.102 8w/h. w czasie pracy
laboratorium. Nawiew powietrza przez filtr HEPA-H14,
wywiew powietrza przez filtr HEPA-H14 i filtr węglowy.
9. Korytarz czysty p.101 8w/h w czasie pracy laboratorium.
Nawiew powietrza przez filtr HEPA-H14.
10. Pomieszczenie przyjmowania próbek 30w/h
powietrzem wstępnie oczyszczonym bez filtra HEPA.
11. Jako dodatkowe zabezpieczenie obiekt wyposażono w
śluzy i fragmenty korytarza o funkcji śluzy, które separują
cały obiekt od otoczenia. Wymagają one podciśnienia w
stosunku do przyległych pomieszczeń i są to pom: 64, 55,
18, 17, 15, 20. Jedynie pom 20 wymaga wywiewu przez filtr
ULPA-U17 i filtr węglowy - pozostałe pomieszczenia są
poza modułami BSL-3 i można je wentylować na zasadach
ogólnych.
12. Dwa skrajne moduły z prawej i dwa z lewej strony
laboratorium nie są modułami BSL-3 i ich wentylacja może
odbywać się na zasadach ogólnych poza pomieszczeniami
Każdy moduł musi posiadać niezależne układy
wentylacyjne składające się z central nawiewnych i
wentylatorów wywiewnych. Układy wyposażone w system
filtracji opisany powyżej.

Wydajność i czas pracy
1. Przyjmowanie próbek i ich opis w pomieszczeniach 62,64
i 54 są wąskim gardłem systemu w przypadku dostarczania
próbek nieustandaryzowanych i bez wcześniejszego
zaimplementowania
odpowiedniego
systemu
informatycznego do oznaczania, parowania i śledzenia
próbek i danych. Część prac związanych z opisem próbek
i wprowadzaniem danych powinna odbywać się zdalnie
z innego miejsca, a w wymienionych pomieszczeniach
powinno mieć miejsce tylko rozpakowywanie, sprawdzanie,
znakowanie i skanowanie.
2. Przelewanie próbek odbywa się w p. 42 w trzech lożach
laminarnych w obecności czwartej osoby, która wspiera
pozostałe trzy przy lożach. Zespół przelewa minimum 500
próbek w czasie 4 godzinnego cyklu pracy- jest to część
procedury stanowiąca najwyższy poziom zagrożenia.
Przy wymaganej pełnej wydajności laboratorium w trakcie
jednego cyklu pracy należy wykonywać wielokrotność
liczby 2x96 próbek, czyli 576 lub inną wielokrotność. Po
każdym cyklu pomieszczenie jest naświetlane promieniami
UV i sprzątane a pracownicy mają przerwę lub są
zastępowani. Cykl trwa do 4h.
3. Izolacja odbywa się w drugiej części pomieszczenia
przygotowania próbek (p.32) przez jedną osobę. Izolator
MGISP w cyklu 80 minutowym izoluje 2 płytki po 96 próbek
każda co daje w 4h cyklu pracy 6 płytek po 96 próbek
każda, czyli 576. Drugi mniejszy izolator dostosowany do
mniejszych płytek pozwala na wykonanie szybkich badań
bez konieczności czekania na zapełnienie całej płytki 96.
4. Badanie próbek odbywa się w pomieszczeniu badania
próbek (p.23) gdzie pracują dwie lub trzy osoby. Każdy z
trzech PCR-ów wykonuje badanie jednej płytki w półtorej
godziny co daje 6x96, czyli 576 próbek w trzygodzinnym
cyklu pracy urządzeń oraz ze wsparciem robota
pipetującego (apendorf), który przygotowuje próbki do
badania. Badanie w sekwenatorze nie jest przedmiotem
badania wydajności w przypadku Covid-19 i stanowi
uzupełnienie i rozszerzenie możliwości laboratorium.
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Instalacje dodatkowe
1. Interkom we wszystkich pomieszczeniach laboratorium
pozwalający na zachowanie komunikacji pomiędzy
pomieszczeniami.
2. System odprowadzania ścieków z części brudnej
laboratorium (myjka oczna, umywalka w dekontaminacji
p.25 oraz umywalka w pomieszczeniu nr 17 - śluza) do
zamkniętych pojemników. Pojemniki odbierane przez
wyspecjalizowane firmy i utylizowane.
3. System kontroli dostępu blokujący dostęp osobom
nieupoważnionym i pozwalający na zachowanie
odpowiednich dystansów czasowych między otwieraniem
drzwi tych samych pomieszczeń tak, aby powietrze w nich
zdążyło się wymienić. Dodatkowo system ten powinien być
źródłem informacji o kontaktach między pracownikami w
przypadku kontaminacji.
4. System kamer w pomieszczeniach zapewniający
możliwość sprawdzenia wstecznego ruchu próbek,
personelu i przedmiotów w przypadku kontaminacji.
5. W razie potrzeby rozbudowania Lab o dodatkową
powierzchnię magazynową na przebadane próbki
przewidziano możliwość dostawienia dowolnej ilości
modułów magazynowych pomiędzy modułami B i C.
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Załącznik:
+ koncepcja architektoniczna i technologia Laboratorium
mikrobiologiczne o standardzie zabezpieczeń BSL-3

Współpraca:

Wstępny harmonogram realizacji bez uzyskiwania pozwolenia na budowę
Czas realizacji (tydz.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Podpisanie umowy i harmonogramu prac
2. Uzgodnienie przyłączy i rozwiązań technicznych
Inwestor
3. Adaptacja projektu do zagospodarowania terenu
4. Prefabrykacja konstrukcji
5. Prefabrykacja przegód zewnętrznych i wewnętrznych
6. Prefabrykacja instalacji sanitarnych i elektrycznych
7. Prefabrykacja prac wykończeniowych
8. Prace fundamentowe, media, przygotowawcze
9. Pakowanie i transport
10. Montaż modułów i dżwig
11. Prace resztkowe budowlane
12. Prace resztkowe instalacyjne
13. Próby i uruchomienia, protokoły, sprzątanie budowy
14. Odbiory inwestora, szkolenie użytkownika
15. Przekazanie dokumentacji powykonawczej i serwisowej
Legenda

Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
Reguły, ul. Żytnia 6
05-816 Michałowice
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+48 22 753 27 00
climatic@climatic.pl

Projektowanie

Prefabrykacja

Prace na placu bud.

www.climatic.pl
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