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W ciągu ostatnich siedmiu dni, między 14 a 20 listopada, w całej Polsce odnotowano średnio 57,21
zakażeń koronawirusem na 100 tysięcymieszkańców.

Granica, której przekroczenie może oznaczać wprowadzenie lockdownu, to 70 zakażeń na 100 tysięcy
mieszkańców.

W ciągu ostatnich siedmiu dni (między 14 a 20 listopada) w całej Polsce odnotowano średnio 57,21 infekcji na 100
tysięcy mieszkańców. Wczoraj średnia tygodniowawynosiła 57,8.

W ciągu tygodnia (14-20 listopada) granicę 70 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców przekroczyły dwa
województwa. Obecnie najgorzej sytuacja wygląda w województwie opolskim, gdzie w ciągu siedmiu kolejnych dni
odnotowano średnio 73,08 przypadków koronawirusa na 100 tysięcy mieszkańców. Próg 70 zakażeń przekroczony
został także na Dolnym Śląsku, gdzie tygodniowa średnia zakażeń na 100 tysięcy mieszkańcówwynosi dokładnie 71,61.

Najniższy wskaźnik odnotowano w województwie podkarpackim, gdzie w ciągu ostatnich siedmiu dni było to
średnio 41,6 nowych zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Drugie od końca jest województwo mazowieckie, gdzie
liczba tawyniosław tym tygodniu 46,97. Tuż za nim plasuje się województwo podlaskie z 50,17 zakażeń na 100 tysięcy.
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Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 22 464 nowych przypadkach
koronawirusa w Polsce. Przekazano też informację o śmierci 626 osób, u których
stwierdzono infekcję SARS-CoV-2.

Najwięcej zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, o których poinformowano w
piątek, dotyczy województwa mazowieckiego, gdzie odnotowano 2679 infekcji.

Pozostałe przypadki dotyczą województw: śląskiego (2666), wielkopolskiego
(2258), małopolskiego (1999), dolnośląskiego (1626), pomorskiego (1551),
łódzkiego (1472), kujawsko-pomorskiego (1431), zachodniopomorskiego (1276),
warmińsko-mazurskiego (1055), świętokrzyskiego (860), podkarpackiego (840),
opolskiego (792), podlaskiego (722), lubelskiego (675) i lubuskiego (562).





https://www.gov.pl/web/gis/oswiadczenie-glownego-
inspektora-sanitarnego2

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/koronawirus-
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https://www.hhs.gov/coronavirus/explaining-operation-
warp-speed/index.html

https://www.sciencemag.org/news/2020/11/fever-aches-
pfizer-moderna-jabs-aren-t-dangerous-may-be-intense-
some

https://abcnews.go.com/Health/pfizer-moderna-
companies-developed-covid-vaccine/story?id=74291125

https://www.foxbusiness.com/markets/pfizer-covid-
november-20-2020

„Pfizer and partner BioNTech confirmed they will seek
approval from the Food and Drug Administration on Friday
20.11.2020 for emergency usage of their new COVID-19
vaccines, a major step forward in a fight against a pandemic
that has killed more people in the U.S. than any other nation”
https://www.businessinsider.com/operation-warp-speed-us-
coronavirus-vaccine-program-pfizer-moderna-2020-11?IR=T
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https://www.defense.gov/Explore/Spotlight/Coronavirus/Operation-
Warp-Speed/Operation-Warp-Speed-Timeline/
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https://www.espn.com/nba/story/_/id/30055011/e
verything-happened-nba-bubble

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-11-
17/komisja-europejska-zatwierdzila-umowe-z-curevac-
przewidziano-zakup-225-mln-dawek-szczepionki-
przeciwko-koronawirusowi/
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W piątek resort zdrowia opublikował codzienny raport z danymi epidemiologicznymi. Wynika z niego, że:

- 37 558 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+210 w stosunku do dnia poprzedniego),
- z tego 22 643 łóżka dla pacjentów z COVID-19 są zajęte (+107),
- 2 936 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+48),
- z tego 2 135 respiratorów jest wykorzystywanych (+55),
- 408 567 osób jest objętych kwarantanną (-25 467),
- 23 153 osoby są objęte nadzorem epidemiologicznym (-1564),
- 381 800 osób wyzdrowiało (+19 914).
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