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Stability of SARS-CoV-2 in different environmental 

conditions - how can this information help us 

Recently Lancet Microbe 2020 (April 2, 2020) published a very 

important experimental findings on “Stability of SARS-CoV-2 in 

different environmental conditions” is that the virus can survive 

at 22oC for more than 7 days, 37oC for more than 1 day and 

56oC for more than 10 minutes. The study also shows that on 

different surfaces on paper and tissue for 30 min, on wooden 

surfaces and on cloth for 1 day, on glass for 2 days, on banknote 

for 2 days, on steel and plastic surfaces for 4 days, or more. 

Interestingly on the inner surface of the mask for 4 days and on 

the outer surface for 7 days, or more.  The study also showed 

that the virus can be inactivated by 1:99 household bleach in 5 

minutes and by 1:49 hand soap solution in 15 minutes.  

It is now easily anticipated that the environmental spread from 

the contaminated surfaces in Bangladesh will be limited, 

compared to those of colder countries and territories, due to 

high temperature and relative  humidity; however, person to 

person transmission by close proximity or contact facilitating 

direct transmission or by infectious droplets will remain as the 

main way or disease transmission. Thus, everyone has to wear 

face masks, preferably cloth face masks, in public places where it 

is difficult to maintain a 6-foot distance from others. This will 

help slow the spread of the virus from asymptomatic people or 

people who do not know they have contracted the virus. Cloth 

face masks should be worn while continuing to practice social 

distancing. Instructions for making masks at home can be found 

here. It is critical that surgical masks and N95 respirators are 

reserved for healthcare workers. 

As it was experimentally established that 1:99 household bleach 

in 5 minutes can completely kill the virus, we can revise the SOP 

to minimize its use and we have no idea how long the COVID-19 

situation will persist. Most interestingly, as hand soap solution in 

15 minutes can kill the virus, we can confidently use the soap for 

detergent and disinfection action against SARS-CoV-2.  

The study also showed that the virus is more stable on surgical 

mask (4 to 7 days) than of cloth (1 day). So, using cloth mask is 

advisable for personal use as we can easily wash it at home with 

detergent and reuse. On the other hand, use of disposable 

surgical mask at home can create an environmental reservoir 

due to lack of its proper management at home and generations 

disposal of this huge infectious waste from a huge population.   

 

পরিয়বশগত পরিরিরতয়ত সাস স-করি-২ এি িার ত্ব - কীিায়ব এই তথ্য 

আম্ায়েি সহা তা কিয়ত পায়ি 

সম্প্রতি ল্যান্সেট মাইন্সরাব ২০২০ (এতিল্-২, ২০২০) "তবতিন্ন পতিন্সবন্সেি 

পতিতিতিন্সি সাস স-কতি-২ এি িাত়িত্ব" সম্পতকসি একটট অিযন্ত গুরুত্বপূর্ স 

পিীক্ষামূল্ক অনুসন্ধান িকাে কন্সিন্সে। এন্সি িকাতেি হ়ি যে িাইিাসটট ৭ 

তিন্সনি যবতে ২২ তিগ্রী, ১ তিন্সনি যবতে ৩৭ তিগ্রী এবং ১০ তমতনন্সটিও যবতে 

সম়ি ৫৬ তিগ্রী যসতিন্সগ্রন্সি িাপমাত্রা়ি যবেঁন্সে থাকন্সি পান্সি। জীবার্ুটট ৩০  

তমতনন্সটি যবতে সম়ি কাগজ এবং টটসুযন্সি, কান্সেি উপতিিান্সগ এবং কাপন্স়ে 

১ তিন্সনি যবতে, ২ তিন্সনি যবতে কা েঁন্সে এবং টাকাি যনান্সট, ৪ তিন্সনি বা িাি 

যবতে তিল্ এবং প্লাতিন্সকি পৃষ্ঠগুতল্ন্সি যবেঁন্সে থাকন্সি পান্সি। মজাি বযাপাি 

হন্সল্া মান্সেি অিযন্তন্সিি পৃন্সষ্ঠ ৪ তিন এবং বাইন্সিি পৃন্সষ্ঠ ৭ তিন বা িািও 

যবতে সম়ি যবেঁন্সে থাকন্সি পান্সি। সমীক্ষা়ি আিও যিখা যগন্সে যে ৫ তমতনন্সটি 

মন্সযয ১:৯৯ অনুপান্সি তমতিি ঘন্সি বযবহৃি তিন্সে এবং ১৫ তমতনন্সটি মন্সযয 

১:৪৯ অনুপান্সি তমতিি দ্রতবিুি হাি যযা়িাি সাবান দ্বািা িাইিাসটট তনষ্ক্রি়ি 

কিা যেন্সি পান্সি।  

উপন্সিি িথয গুতল্ যথন্সক সহন্সজই অনুমান কিা ো়ি যে েীিিযান যিে বা 

অঞ্চল্গুতল্ি িুল্না়ি বাংল্ান্সিন্সে সংরতমি পৃষ্ঠ সমূহ যথন্সক পতিন্সবন্সে 

যিান্সগি তবস্তাি উচ্চ িাপমাত্রা এবং আন্সপতক্ষক আদ্রসিাি কািন্সর্ সীতমি 

আকান্সি হন্সি পান্সি; িন্সব, বযাষ্ক্রি যথন্সক বযাষ্ক্রিন্সি িূিত্ব বজা়ি না িাখাি 

কািন্সর্ বা সিাসতি হা েঁতে বা কাতেি মাযযন্সম সংরমর্ই িযান কাির্ তহসান্সব 

তবন্সবেনা কিা যেন্সি পান্সি। িাই আমান্সিি মন্সন িাখন্সি হন্সব যে, যেখান্সন 

অন্সনযি যথন্সক ৬ ফুন্সটি যবতে িূিত্ব বজা়ি িাখা কটেন, যসখান্সন এবং িকােয 

িান্সন কাপন্স়েি মাে পন্সি থাকা জরুিী। আি এই সিকসিাি ফলে সংক্রমলের 

েক্ষে ছাড়াই যেসব সংক্রামমত বযক্তি যরাগ ছাড়ালেন বা োিা জান্সনন না যে 

িািা িাইিান্সস সংরাতমি হন্স়িন্সেন িান্সিি যথন্সক িাইিান্সসি তবস্তাি কতমন্স়ি 

আনন্সি সহা়িিা কিন্সব। সামাষ্ক্রজক িূিত্ব বজায় যিন্সখ কাপন্স়েি মাে পিা 

উতেি। এটা মন্সন িাখন্সি হন্সব যে সাষ্ক্রজসকযাল্ এবং N৯৫ মাে স্বািযন্সসবা 

কমীন্সিি বযবহাি কিাি জনযই সংিতক্ষি।  

যেমনটট পিীক্ষামূল্কিান্সব িতিটষ্ঠি হন্স়িন্সে যে ৫ তমতনন্সটি মন্সযয ১:৯৯ 

অনুপান্সি তমতিি ঘন্সি বযবহৃি তিে িাইিাসটটন্সক সমূ্পর্ সরূন্সপ যমন্সি যফল্ন্সি 

পান্সি, িাই আমিা স্বািযন্সসবা়ি বযবহৃি আিে স বযবহার মবমিলত তিে এি বযবহাি 

কমান্সি সংন্সোযন কিন্সি পাতি। সবন্সেন্স়ি মজাি তবষ়ি হল্ যেন্সহিু ১৫ তমতনন্সটি 

মন্সযয দ্রতবিুি হাি যযা়িাি সাবান িাইিাসটট মািন্সি পান্সি, আমিা সাস স-যকাতি-

২ এি তবরুন্সে তিটািন্সজি এবং জীবারু্নােক কান্সজি জনয তবশ্বান্সসি সান্সথ হাি 

যযা়িাি সাবান বযবহাি কিন্সি পাতি।  

গন্সবষর্া়ি আিও যিখা যগন্সে যে িাইিাসটট সাষ্ক্রজসকযাল্ মালে কাপন্স়েি মাে 

যথন্সক যবতে সম়ি যবেঁন্সে থান্সক। সুিিাং, সাযাির্ি কাপন্স়েি মাে বযবহাি কিাই 

উত্তম কাির্ সহন্সজই এটট তিটািন্সজি তিন্স়ি বাত়েন্সি যুন্স়ি পুনিা়ি বাবযহাি কিা 

ো়ি। অনযতিন্সক, বাত়েন্সি সটেক বযবিাপনাি অিান্সব সাযাির্ি সাষ্ক্রজসকযাল্ মাে 

বাবযহান্সি তবোল্ জনলগাষ্ঠী যথন্সক যে তবোল্ সংরামক বন্সজসযি স্তুপ তিিী হন্সব িা 

সটেক বযাবিাপনাি অিান্সব পতিন্সবেগি সংক্রমলের উৎসয হলত পালর।  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html

