
Informacja MPWIS o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce  

wg stanu na 5.11.2020 r., godzina 8:00  

1. Od początku epidemii łącznie: 53 157 zakażonych (nowych 2 342, w tym: dzieci 0-18 r.ż. –  

61 i dorośli powyżej 18 r.ż. – 2 281)  

(powiat bocheński: 1 675, powiat brzeski: 957, powiat chrzanowski: 1 112, powiat 

dąbrowski: 681, powiat gorlicki: 1 261, powiat krakowski: 3 687, m. Kraków: 14 655 

powiat limanowski: 2 540, powiat miechowski: 971, powiat myślenicki: 2 864, powiat 

nowosądecki: 3 789, m. Nowy Sącz: 1 731, powiat nowotarski: 2 981, powiat olkuski:  

1 292, powiat oświęcimski: 1 583,  powiat proszowicki: 623, powiat suski: 2 053, powiat 

tarnowski: 1 734, m. Tarnów: 1 439, powiat tatrzański: 1 519, powiat wadowicki: 2 638, 

powiat wielicki: 1 372), w tym:  

a) aktywnych zakażeń (przypadki jeszcze niewyleczone): 24 418 w tym: dzieci 0-18 

r.ż. – 974 i dorośli powyżej 18 r.ż. – 23 444 

b) wyleczeni: 27891 (nowych 1518) 

(powiat bocheński: 866, powiat brzeski: 364, powiat chrzanowski: 414 powiat dąbrowski: 

257, powiat gorlicki: 402, powiat krakowski: 2 275 (usunięto 1 pozycję z uwagi na 

niezależne od WSSE niewłaściwe przekazanie danych przez osoby sprawozdające), 

m. Kraków: 8 927 (usunięto 1 pozycję z uwagi na niezależne od WSSE niewłaściwe 

przekazanie danych przez osoby sprawozdające), powiat limanowski: 1 235, powiat 

miechowski: 141, powiat myślenicki: 1 929, powiat nowosądecki: 1 961, m. Nowy Sącz: 834, 

powiat nowotarski: 1 517, powiat olkuski: 856, powiat oświęcimski: 605, powiat proszowicki: 

254, powiat suski: 1 270, powiat tarnowski: 741, m. Tarnów: 444, powiat tatrzański: 832, 

powiat wadowicki: 625, powiat wielicki: 1142) 

2. Zgony:  

 COVID-19: 785 (COVID-19/współistnienie COVID-19 z innymi schorzeniami – 

193/592):  

(powiat bocheński: 2/40, powiat brzeski: 2/7, powiat chrzanowski: 6/7, powiat dąbrowski: 

0/15, powiat gorlicki: 1/6, powiat krakowski: 32/16, m. Kraków: 109/66, powiat 

limanowski: 8/22, powiat miechowski: 4/7, powiat myślenicki: 0/19, powiat nowosądecki: 

13/88, m. Nowy Sącz: 6/44, powiat nowotarski: 3/35, powiat olkuski: 0/25, powiat 

oświęcimski: 1/35, powiat proszowicki: 0/9, powiat suski: 1/16, powiat tarnowski: 0/33, 

m. Tarnów: 0/28, powiat tatrzański: 2/35, powiat wadowicki: 0/25, powiat wielicki: 3/14)  

 zgony w szpitalach: 709 

 zgony poza szpitalami: 76 

 zgony zakażonych SARS - CoV-2 z innych przyczyn niż COVID-19: 63 

(powiat bocheński: 8, powiat brzeski: 2, powiat gorlicki: 16, powiat krakowski: 1,  

m. Kraków: 4, powiat limanowski: 1, powiat nowotarski: 21, powiat suski: 1, powiat 

tarnowski: 1, powiat tatrzański: 5, powiat wadowicki: 1, powiat wielicki: 2) 

3. Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną): 43 522  
4. Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 36 930  

5. Liczba badań w kierunku SARS-CoV-2 wykonanych w WSSE w Krakowie i laboratoriach  

z nią współpracujących w ostatnich 24 godzinach: 3 466 (poprzednia doba: 3 434 badań). 

Laboratoria wykonujące badania w kierunku obecności SARS-CoV-2 RNA w Małopolsce:  

https://wsse.krakow.pl/page/laboratoria-w-malopolsce-wykazane-przez-mpwis-jako-

wykonujace-badania-w-kierunku-sars-cov-2/  
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