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Airborne Infections
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H1N1(2009) Influenza

How did these doctors and nurses 
get influenza?

Airborne transmission???

Contact transmission????
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Transmission of 
Respiratory Infections: 

How?

Possible Modes of  Spread

Hand-to-hand transmission of rhinovirus 
colds. Gwaltney JM Jr et al.  Ann Intern Med 1978 Apr;88(4):463-7

Virus on donors' hands was transferred to 
recipients' fingers during 20 of 28 (71%) 10-
second hand-contact exposures. These 
findings support the concept that hand 
contact/self-inoculation may be an important 
natural route of rhinovirus transmission.

Aerosol transmission of rhinovirus colds.
Dick EC et al. J Infect Dis 1987; 156:442-448

“(donors) and susceptible men (recipients) who played cards 
together for 12 hr. In three experiments the infection rate of 
restrained recipients (10 [56%] of 18), who could not touch 
their faces and could only have been infected by aerosols, 
and that of unrestrained recipients (12[67%] of 18), who could 
have been infected by aerosol, by direct contact, or by 
indirect fomite contact, was not significantly different (chi 2 = 
0.468, P = .494). …These results suggest that contrary to 
current opinion, rhinovirus transmission, at least in adults, 
occurs chiefly by the aerosol route.”

Modes of transmission of respiratory 
syncytial virus. Hall C:J. Pediatr 1981;99:100-103

The first group, called "cuddlers".These staff wore gowns but 
no mask or gloves. The second group, called "touchers,"
touched with ungloved hand surfaces likely to be 
contaminated with the baby's secretions when the infant was
out of the room. They then gently rubbed the mucous 
membranes of their nose or eye, The third group, called 
"sitters," was exposed to an infected baby by sitting at a
distance of >1.8 m from the bed. They wore gowns and 
gloves, but no masks. Only the cuddlers and touchers 
became infected, which suggests that routes that require 
close or direct contact with infectious secretions and self-
inoculation were the major or most effective means of 
transmission.

Daniel M. Musher. N Engl J Med 2003;348:1256-66

Standard Precaution
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Particle Size

> 50 microns   : are not incorporated into suspended aerosols
20-50 microns : may be incorporated into aerosols but are

generally filtered by the nose.
5-20 microns   : deposited in the ciliated bronchus and 

bronchioles, cleared by mucociliary actions
1-5 microns    : may reach the nonciliated alveoli

Size of M.Tbc.  = 0.5 -2 microns

Pathogens: Size

M tuberculosis        =  0.3 to 0.6 x1 to 4 µm
L. Pneumophila       =  0.3 to 0.90 x2.0 to 20 µm
Aspergillus spores  = 2.5 to 3.0 µm 
Influenza virus         = 0.09 to 0.12 µm

Cole EC, Cook CE. Characterization of infectious aerosols in 
health care facilities: an aid to effective engineering controls 
and preventive strategies. Am J Infect Control. 1998 
Aug;26(4):453-64.

Time for aerosol particle to settle

Particles       Time to fall the height of 3 meters 
size

1-3µm                      “almost indefinitely”
10 µm                            17 min
20 µm                            4 min

100 µm                           10 s

Knight V. Viruses as agents of airborne contagion. 
Ann NY Acad Sci 1980;353:147e156. 

Transmission of 
Respiratory Infections: 

How?

Possible Modes of  Spread
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3 possible mechanisms

1. Contacts (Direct or Indirect via fomites)
self-inoculation after touching 

contaminated objects

2. Droplets or large particles
close person-to-person contact 

at a distance of  < 0.9 m



3. Small-particle aerosols

(Droplet nuclei)

<10 m mass median diameter

generated by coughing or sneezing

traverse distances > 1.8 m

such as occur with measles, varicella, 

and sometimes influenza

Terminology: Droplet vs Droplet nuclei

Droplets = Inspirable particles larger than 5 
μm in diameter, which can be deposited on 
upper respiratory tract levels and mucosa. 

Droplets are generated from an infected 
(source) person primarily during coughing, 
sneezing and talking.Transmission occurs 
when these droplets, containing 
microorganisms, are propelled a short 
distance (usually <1 m).

(Ref: Atkinson J et al: Natural Ventilation for Infection Control 
in Health-Care Settings WHO Publication/Guidelines 2009)

Droplet nuclei:
Currently, this term refers to dried-out 
residuals of droplets ≤5 μm in diameter that 
can remain suspended in air for significant 
periods of time, allowing them to be 
transmitted over distances >1 m (Stetzenbach, 
Buttner & Cruz, 2004; Wong & Leung,2004). 

Daniel M. Musher. N Engl J Med 2003;348:1256-66

Other examples of the agents 
causing droplet transmission.

Adenovirus

Influenza 

SARS Coronavirus

(Ref: Atkinson J et al: Natural Ventilation for Infection Control 
in Health-Care Settings WHO Publication/Guidelines 2009)
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Sneezing Pronouncung the letter “ P”

Nos. of particles generated by the patients:

Sneezing:~40,000 droplets between 0.5–12 μm 
in diameter expelled. 

Coughing, 5 minutes talking: Up to 3000 
droplet nuclei produced.

(Wells, 1955, Cole & Cook, 1998; Fitzgerald & Haas, 2005 Tang 
et al., 2006) 

How far can a droplet goes???

Wells found that droplets could transform into 
droplet nuclei by evaporation, and under 
normal air conditions, droplets smaller than 
100 μm in diameter would completely dry out 
before falling approximately 2 m to the 
ground.

Wells WF. On air-borne infection. Study II. Droplets and 
droplet nuclei. American Journalof Hygiene, 1934, 20:611–
618.

Figure C.2 The Wells evaporation-falling curve of 
droplets

Standard droplet precautions

Wearing masks, gloves, and gowns 
when within 3 feet of the patient.

Garner JS, Hospital Infection Control Practices 
Advisory Committee. Guideline for isolation 
precautions in hospitals. Infect Control Hosp 
Epidemiol 1996;17:53–80.
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Can droplet transmission prevented by 
increased room ventilation????

Velocity of particles generated by 
the patients:

Sneezing:~40,000 droplets between 0.5–12 μm 
in diameter, expelled at speeds up to 100 m/s. 

(Wells, 1955, Cole & Cook, 1998; Fitzgerald & Haas, 2005 Tang 
et al., 2006) 

Velocity of particles generated by 
the patients:

Coughing: the peak expiratory velocity during 
coughing is approximately 15 m/second [55 
km/hour] in men and 11 m/second [38 km/hour 
] in women.

(Kwon S-Bet al. Study on the initial velocity distribution 
ofexhaled air from coughing and speaking. Chemosphere 
2012; 87:1260–4.) 

Can droplet transmission prevented 
by increased room ventilation????

“No information exists on the impact of 
ventilation rate on transmission of droplet 
transmitted diseases. This agrees with the 
physics of droplet transmission, which shows 
that general ventilation should not affect large 
droplet transmission.”
(Ref: Atkinson J et al: Natural Ventilation for Infection Control in Health-
Care Settings WHO Publication/Guidelines 2009)

Can droplet transmission prevented by UV ? Can droplet transmission prevented by 
patient’s mask????
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Measuring the speed of the wind from the mouth 
with an ultrasonic anemometer.

Compared with the 
airspeed without 
masks, all three masks 
reduced the speed to 
less than 1/10.

Cases demonstration

Terminology: Airborne Transmission

Dissemination of droplet nuclei that remain 
infectious when suspended in air over long 
distance (>1 m) and time.

(Ref: Atkinson J et al: Natural Ventilation for Infection Control 
in Health-Care Settings WHO Publication/Guidelines 2009)

Airborne Infections: Which diseases???

Infectious agents that may be dispersed over 
long distances by air currents and infect other 
susceptible individuals include: 

Mycobacterium tuberculosis
Riley RL et al. Aerial dissemination of pulmonary tuberculosis. American Journal 
of Hygiene, 1959, 70:185–196.

Rubeola virus (measles)
Bloch AB et al. Measles outbreak in a pediatric practice: airborne transmission in  
an office setting. Pediatrics, 1985, 75(4):676–683. 

Varicella-zoster virus (chickenpox)
Gustafson et al. An outbreak of airborne nosocomial varicella. Pediatrics, 1982,  
70 (4) :550–556.
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What is the most fearful 
airborne disease???

Smallpox
Wehrle PF et al. An airborne outbreak of smallpox in a 
German hospital and its significance with respect to other 
recent outbreaks in Europe. Bull WHO , 1970, 43:669–679.

NEJM 2003;348;439-446

Between 1907- 1975,there were at least 12 
reports of nosocomial smallpox. 
Nine (11%) of the 85 secondary cases died. 
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TB???????

Is it also easy to get TB ??

In 1996, a 32-year-old Korean woman 
with pulmonary  TB x 2 but on no current 
meds took a number of commercial 
airplane flights…
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Passengers seated within two rows of the 
index patient were more likely to have positive 
tuberculin skin tests than those in the rest of 
the section

(4 /13 or  30.8 %, vs. 2 /55, or 3.6 %; rate ratio= 
8.5; 95 %CI= 1.7 to 41.3).

Only 6 (0.5%) of 1297 passengers / 
aircrews who were exposed to 6 index 
patients with smear positive cavitary TB 
had definite evidences of TB infection.

All were seated in the same section of 
the aircraft as the index passenger.

“THE BYRD INCIDENT”

One unsuspected tuberculosis soldier infected 139   
of 308 Byrd submarine crews.

 7 developed T.B. ;
 6 of 7 shared the same room with the index case

(Houk VN et al : Arch Environ Health 1968 ; 16 : 26)
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Clinical Infectious Diseases 1999;28:52–6

Of the 240 persons who completed 
screening, 4 (2%) had a documented TST 
conversion. Of these fours, 2 had  no 
other risk factors for a conversion other 
than exposure to the ill passenger. One 
was seated at table near the index 
passenger but did not speak with him. 
The other had face-to-face contact with 
the ill passenger during a conversation.

Particle Size

> 50 microns    : are not incorporated into suspended aerosols
20-50 microns  : may be incorporated into aerosols but are

generally filtered by the nose.
5-20 microns    : deposited in the ciliated bronchus and 

bronchioles, cleared by mucociliary actions
1-5 microns     : may reach the nonciliated alveoli

Size of M.Tbc.  = 0.5 -2 microns

T.B. Lymph Node : ? Infectious

Persons with extrapulmonary T.B. usually are not infectious      
unless they have

A. Concomittant pulmonary disease
B. Disease located in which the concentration of  organisms 
is high, especially if  drainage from the abscess is extensive.

Source : CDC : MMWR 1994 ; 43 (RR-13) 57

How to prevent getting respiratory 
diseases from the patients ????

Respiratory  Infections: Pure air-borne???
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Darin Areechokchai, C. Jiraphongsa, Y. 
Laosiritaworn, W. Hanshaoworakul, M. O'Reilly  

Investigation of Avian Influenza (H5N1) 
Outbreak in Humans --- Thailand, 2004

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2006;55 (Suppl 1):3-6. 

OR   (95% CI)

Dead poultry around the house           5.6   (1.5-20.7)

Being =< 1m. away from dead poutry 13.0 (1.6-19.3)

Direct Touching of sick poultry           5.6   (1.5-20.7)

Direct Touching of dead poultry         29.0  (2.7-306.2)

Plucking poultry                                   14.0  (1.3-152.5)

Hx of contact with H5N1 patients        0.9   (0.2-4.4)

EID 2006; 12:795-799

8(8.5%) of 94 participants had fluorescent contamination

Transmission of H5N1 viruses from 
infected individuals, if it does happen, 
could occur through the spread of large 
respiratory droplets, which usually 
requires close contact (<3 feet) with an 
infected person or contact with 
contaminated hands or inanimate 
objects. Therefore, standard and droplet 
precautions are appropriate, and hand 
hygiene remains the focus of infection 
control.

Patients      H5N1       HCWs       Infection      Disease         Death

1y 2y 3y

Screening

Handwashing
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Published: 9 February 2007

BMC Infectious Diseases 2007, 7:5 doi:10.1186/1471-2334-7-5
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Nos. of particles generated by the patients:

Sneezing:~40,000 droplets between 0.5–12 μm 
in diameter, expelled at speeds up to 100 m/s. 

Coughing, 5 minutes talking: Up to 3000 
droplet nuclei produced.

(Wells, 1955, Cole & Cook, 1998; Fitzgerald & Haas, 2005 Tang 
et al., 2006) 

Aerosol transmission: Is 
everyone in the room unsafe ???

J Occup Environ Hyg. 2012 ; 9(12): 681–690.
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1

23

Patients      H5N1       HCWs       Infection      Disease         Death

1y 2y 3y

Screening

Handwashing

Mask for the patient



งานประชุมวชิาการ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ครังท ี

26  ระหว่างวนัที 24-26 ม.ค. พ.ศ.2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.

เชียงใหม่

25/01/2561

งานประชุมวชิาการ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ครังท ี

26  ระหว่างวนัที 24-26 ม.ค. พ.ศ.2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.

เชียงใหม่ 16

Efficiency of surgical masks in ‘sneezing’
experiments*. Madsen PO & Madsen RE. AJS 1967;114:41

Type of  masks                                          Efficiency

Polypropylene                                               98.8%

Polyester & Rayon                                        98.4%

Glass fibers                                                    97.3%

* Using aerosol of Bacillus stearothermophilus spores 
(size=1-2 µm)

Milton D et al., PLoS Pathog 2013; 9(3): e1003205. 
doi:10.1371/journal.ppat.1003205 >5 µm < 5µm

Surgical masks nearly 
eliminated viral RNA detection 
in the coarse (>5µm) aerosol 
fraction with a 25 fold 
reduction in the number of 
viral copies to 0.5 copies per 
30 min sample.

>5 µm < 5µm
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The median number of viral copies 
in the fine particle fraction was 250 
with masks and 560 without masks 
and the facemasks produced a 2.8 
fold reduction in copy number.

Combining the coarse and fine 
fractions, we detected viral RNA 
in 29 (78%) subjects when 
wearing facemasks and 35 (95%) 
when not wearing facemasks 
(McNemar’s test p= 0.01). 

Surgical masks produced a 3.4 
(95% CI 1.8 to 6.3) fold reduction 
in viral copies in exhaled breath.

“ We recovered infectious virus 
from fine particle samples (with
and without mask) produced by 2 
of 38 subjects with the highest
numbers of viral RNA copies in 
the fine particle fraction after
blind passage on MDCK cells.”

Measuring the speed of the wind from the mouth 
with an ultrasonic anemometer.

Compared with the 
airspeed without 
masks, all three masks 
reduced the speed to 
less than 1/10.
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Patients      H5N1       HCWs       Infection      Disease         Death

1y 2y 3y

Screening

Handwashing

Mask for the patient

Mask for the patients: ??? N95

Clinical Infectious Diseases 2009; 49:275–7

Patients      H5N1       HCWs       Infection      Disease         Death

1y 2y 3y

Screening

Handwashing

Mask for the patient

Mask for HCW

Mask for the Healthcare Workers:
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% spore  recovered

No mask (n=8)                                           24.6%

American Hospital masks (n=8)

-conventionally worn 24.2%

-taped masks 0.00%

3M masks (n=8)

-conventionally worn 30.9%

-taped masks 0.00%

Ref.:Pippin DJ et al. J Oral Maxillofac Surg 1987;45:319

“Masks for the patient are more important
than masks  for healthcare personnels.”

Mask for the Healthcare 
workers: ??? N95

Is wearing a surgical mask  acceptable?

Answer: No. Recent research has shown that many 
surgical masks do not do a good job of removing all 
TB bacteria. Some surgical masks fit so poorly that 
they provide very little protection from any 
airborne hazard.
Only NIOSH-certified respirators should be worn 
for TB protection. A surgical mask is not a 
respirator.

NIOSH. A respiratory protection guide for heathcare workers  1995 pp.5
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Mean Eficiency of Masks Against M. chelonei
(Chen SK et al AJIC 1994 ; 22 :65)

Submicron surgical mask        97.5 + 0.47  %
Dust Mist Respirator A            97.5 + 0.22 %
Dust Mist Respirator B            97.5 + 1.64  %
Dust Mist Fume Respirator      97.5 + 0.02 %
HEPA Respirator                 > 99.99 + < 0.01% .
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The researcher sprayed a KCl-
Fluorescein  solution on to the 
masks weared by volunteers  
twice at a distance of 100 cm 
every 10 min. After completing 
the wear trial, the masks were 
separated into layers and 
analysed for Kcl contents

N95 respirators filtered out 97% 
of KCl solution while surgical 
masks filtered out 95% of KCl 
solution. 

Mask for the Healthcare 
workers: ??? N95
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Compliance of  HCWs in this study:

A 2 week audit found that all 11 participants 
(100%) allocated to surgical masks and 6 of 7 
participants (85.7%) allocated to N95 
respirators were wearing the device to which
they had been assigned.

Am J Respir Crit Care Med 2013;187:pp 960–966 

68 ERs & resp. wards in 19 
Hospitals in Beijing.
1669 HCWs were followed up 
daily for respiratory illness with 
daily record of  mask use and 
patient contacts

“all the 
time” 
Surgical 
mask.

“all 
the 
time” 
N 95

N95 prn

End points:
1. Clinical resp. illness. (CRI)
2. Influenza-like illness (ILI)
3. Lab confirmed viral resp

illness (17 viruses tested)
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Compliance of  HCWs in this study:

Targeted N95 arm (82%; 422 of 516) 
Medical mask arm (66%;380 of 572)
N95 arm (57%; 333 of 581) (P <0.001).

Influenza and Other Respiratory Viruses 2011;5,:170–179

Surgical 
mask

N95 fitted 
test N95 non 

fitted test

End points:
1. Clinical resp. illness. (CRI)
2. Influenza-like illness (ILI)
3. Lab confirmed viral resp

illness (17 viruses tested)
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After adjustment for clustering,
non-fit-tested N95 masks were 
significantly protective
compared to medical masks 
against CRI, but other outcomes
were not significantly different.

For all outcomes, non-fit-tested 
N95 respirators had lower rates 
of infections compared to fit-
tested N95s but these differences 
were not significant. 

Fit-testing failure rate was very 
low (5 ⁄ 461, 1.08%).

Compliance with mask wearing in 
this study:

Compliance with handwashing in 
this study:

Surgical mask: 88.6%
N 95 fitted test: 83%
N95 not fitted test: 87.8%

Clinical Infectious Diseases 2012;54:1569–77
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Unsealed mask = “attached 
using the tie straps or elastic 
headbands of the masks.”

only 11.6% of the total 
infectious virus was
blocked

66.5% was blocked
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An unsealed  surgical mask blocked 
entry of 56.6% of infectious virus.

An unsealed N95 blocked 66.5% of 
infectious virus.

99.6% of  infectious virus
was blocked by the sealed N95

94.8% of infectious
virus was blocked

Tightly sealed N95 blocked entry 
of 99.6% of infectious virus 
compared with 94.8% by a  
surgical mask. 

Tightly- sealed Mask = “sealed 
over the mouth of the breathing 
simulator using silicone sealant.”

Fit factors of masks:

=2.3-4.6 for unsealed surgical 
&N95 masks
= 135 for the sealed surgical 
masks and 
= 200+ for the sealed N95 masks.

(100 = considered passing).
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Makarak Hospital

? SIMPLE ISOLATION  MASK ?

“The National Jewish Center for Immunology and 
Respiratory Medicine in Denver documented only two 
PPD conversions in the decade after 1983.  There, 
employees use simple isolation masks.....”
(NEJM 1994 ; 331 : 172)

Mask for HCWs:?? Cloth mask

BMJ Open 2015;5: e006577.doi:10.1136/bmjopen-2014-006577

74 wards in 14 Hospitals in Vietnam.
1607 HCWs  were followed up daily for 
respiratory illness with daily record of  
mask use and patient contacts. 
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supplied with 
two masks daily

supplied with 
five self -
washed cloth 
masks.

ad lib mask

End points:
1. Clinical resp. illness. (CRI)
2. Influenza-like illness (ILI)
3. Lab confirmed viral resp

illness (17 viruses tested)

Intention to treat analysis

A post-hoc analysis adjusted for 
compliance and other potential 
confounders showed that the 
rate of ILI was significantly
higher in the cloth mask arm 
(RR=13.00, 95% CI 1.69 to
100.07), compared with the 
medical masks arm.

NaCl particle filtration tests 
showed the penetration of 
particles through the cloth masks 
to be very high (97%) compared
with medical masks (44%) and 
3M N95 masks (<0.01%-0.1%).
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Microbial Filtration By Cloth Masks
(Dineen P : SG & O 1971 ; 133 : 812)

No. of experiments   % Eficiency   Range

New Masks                  20                    50.2 %              1-81 %
Used masks (1-8 hr.)   10                    60.0 %            41-80 %

supplied with 
two masks daily

supplied with 
five self –daily 
washed 
masks.

Used mask 
ad lib

Can M tbc. survive on the mask 
and re-airborne ???

It has been estimated that the 
maximum generation rate of M 
tuberculosis is only 249 bacteria 
per hour during intubation and 
bronchoscopy.
Barnhart S et al. Tuberculosis in health care settings and the 
estimated benefits of engineering controls and respiratory 
protection. J Occup Environ Med 1997;39:849-854.

Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:237-241

“The culturable bacteria 
concentration was < 0.08% 
immediately after aerosolised on 
the mask and decreased to a 
value below the detection limit (8 
cfu/cm2) within 3 days when 
stored at 37ºC and 85% relative 
humidity.”
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Can influenza virus survive on 
the mask and how long???

Persistence of the 2009 Pandemic 
Influenza A (H1N1) Virus (pH1N1) on 
N95 Respirators (Coulliette AD et al. Appl Environ 

Microbiol  18 January 2013, doi: 10.1128/AEM.03850-12 )

“H1N1 remained infectious for 6 days...”

Q: HOW long can I use my respirator before I 
must discard it? 

A: a respirator classified as disposable may be 
reused by the same health-care worker as long as it 
remains functional. Before each use, the outside of 
the filter material should be inspected. If the filter 
material is physically damaged or soiled, the filter 
should be discarded.

NIOSH. A respiratory protection guide for heathcare workers  1995 pp.20

Microbial Filtration By Cloth Masks
(Dineen P : SG & O 1971 ; 133 : 812)

No. of experiments   % Eficiency   Range

New Masks                  20          50.2 %              1-81 %
Used masks (1-8 hr.)   10          60.0 %            41-80 %
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N95 mask for health personnels: 
??? For how long can I use it???

“Even in Singapore, N95 masks were of 
limited supply therefore HCWs wore 
them throughout the hospital and re-
used them for about a week. Thus far, 
this behaviour did not result in further 
SARS infectionใ”. James L et al. Publ Health 
2006;120:20-26

“if an individual user needs to 
reuse his or her own disposable 
N95 respirator, it should be done 
in the following manner:

1. Place a medical mask or 
cleanable faceshield over the 
respirator so as to prevent 
surface contamination. ……

3. Practice appropriate hand-hygiene 
before and after removal of both the 
respirator and, if necessary and 
possible, appropriately disinfect the 
object used to shield it..”

Q: HOW do I store my respirator? 

A: Storing the respirator in a plastic sealable bag 
after use is not considered a good practice. The 
respirator may be damp after use and sealing 
prevents drying and encourages microbial growth. 

A good method is to stored them on pegs outside 
the TB isolation room door. 

NIOSH. A respiratory protection guide for heathcare workers  1995 pp.20
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to patients and health care workers. Annals of Internal 
Medicine, 1995, 122(2):90–95.

Organisms Infection         Disease           Death
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1 2 3

Mask?

Gown?

Gloves?

Goggles?

Handwashing?

Klein BS, Perloff WH, Maki DG. Reduction of nosocomial 
infection during pediatric intensive care by protective 
isolation. New England Journal of Medicine, 1989,320:1714–
1721.

Standard droplet precautions

Wearing masks, gloves, and gowns when 
within 3 feet of the patient.

Garner JS, Hospital Infection Control Practices Advisory 
Committee.Guidelinefor isolation precautions in hospitals. 
Infect Control Hosp Epidemiol 1996;17:53–80.

Gloving
• Wear gloves when contact with blood 

or other potentially infectious 
materials is possible 

• Remove gloves after caring for a 
patient

• Do not wear the same pair of gloves 
for the care of more than one patient

• Do not wash gloves

CDC. Guideline for Hand Hygiene in Health-care Settings.  
MMWR 2002; vol. 51, no. RR-16.
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Specific Indications for 
Hand Hygiene

• Before:
– Donning gloves when inserting a CVC

• After:
– Removing gloves

Guideline for Hand Hygiene in Health-care Settings.  MMWR 2002; 
vol. 51, no. RR-16.

Transmission of H5N1 viruses from 
infected individuals, if it does happen, 
could occur through the spread of large 
respiratory droplets, which usually 
requires close contact (<3 feet) with an 
infected person or contact with 
contaminated hands or inanimate 
objects. Therefore, standard and droplet 
precautions are appropriate, and hand 
hygiene remains the focus of infection 
control.

Goggles ?

Avian influenza viruses of the H7 
subtype have been isolated from eye 
swabs of human beings in two cases of 
clinical conjunctivitis.

Ref.: Kurtz J, et al. Lancet 1996; 348:901–02.

Use the new non-suction oxygen mask with highly 
efficient Virus Filters attached

Intubation:  ?When?

if an oxygen flow over 15Liter/min or a 
frequency of over 30 breaths/min is still not  
able to maintain oxygen saturation. 

Is wearing a surgical mask  acceptable?

Answer: No. Recent research has shown that many 
surgical masks do not do a good job of removing all 
TB bacteria. Some surgical masks fit so poorly that 
they provide very little protection from any 
airborne hazard.
Only NIOSH-certified respirators should be worn 
for TB protection. A surgical mask is not a 
respirator.

NIOSH. A respiratory protection guide for heathcare workers  1995 pp.5
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Is it safe wearing an N 95 
mask during intubation ????

SARS among protected healthcare workers (MMWR 
2003;52:433)

54 year old Canadian doctor

Apr.1-2,2003:     Examined 3 SARS  patients

Apr. 4:                  Fever, cough, normal CXR

Apr. 8:                           LUL infiltrate

Apr. 12:        Received oxygen & nebulized bronchodilator

SARS among protected healthcare workers 
(MMWR 2003;52:433)

April 13,2003:                Admitted  into ICU

Rx with BiPAP for 2 hrs,”he removed the mask repeatedly”

intubated, “had copious sputum”

April 15-21,2003: 9 HCWs  had SARS,  all had worn the 
recommended protective  eqipments including gowns,gloves  
PCM2000 duckbill masks and goggles. 

6 of these 11 HCWs  had been present  during the intubation 
period.

PCM 2000 Duckbill Mask

% spore  recovered

No mask (n=8)                                           24.6%

American Hospital masks (n=8)

-conventionally worn 24.2%

-taped masks 0.00%

3M masks (n=8)

-conventionally worn 30.9%

-taped masks 0.00%

Ref.:Pippin DJ et al. J Oral Maxillofac Surg 1987;45:319
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Can droplet transmission prevented 
by increased room ventilation????

“No information exists on the impact of 
ventilation rate on transmission of droplet 
transmitted diseases. This agrees with the 
physics of droplet transmission, which shows 
that general ventilation should not affect large 
droplet transmission.”
(Ref: Atkinson J et al: Natural Ventilation for Infection Control in Health-
Care Settings WHO Publication/Guidelines 2009)

Powered Air Purifying Respirators (PAPRs) Powered Air Purifying Respirators (PAPRs)

PAPRs with loose-fitting facepieces, hoods, or 
helmets have <4% inward leakage under 
routine conditions. Therefore, a PAPR might 
offer lower levels of face-seal leakage than 
nonpowered, half-mask respirators.

European Committee for Standardization. Respiratory protective 
devices: filtering half masks to protect against particles—
Requirements,testing, marking. Europaishe Norm 2001;149.

Filter
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Beware! :The filter on the expiratory end should be 
changed if its flow resistance has increased > 
3cmH2O. 

Caution!: Pay attention to filters which may have 
an influence on the function of some ventilators. 

In the inspiratory limb of 
the circuit the Virus filter 
is placed on the entrance 
of Humidifier.

In the expiratory limb of 
the circuit the Virus filter 
is placed on the exit of the 
isolation system. 
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Patients      H5N1       HCWs       Infection      Disease         Death

1y 2y 3y

Screening

Handwashing

Mask for the patient

Mask for personnel
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Effectiveness of measures to 
prevent SARS

A case-control study in 5 Hong 
Kong hospitals 

241 non-infected and 13 
infected staffs 

about use of mask, gloves, 
gowns, and hand-washing 

Ref. : Seto WH et al.Lancet2003;361:1519-20

Effectiveness of measures to 
prevent SARS

Results:
69 staffs who reported use of all four 
measures were not infected. Fewer staff 
who wore masks (p=0·0001), gowns 
(p=0·006), and washed their hands (p=0·047) 
became infected compared with those who 
didn't, but stepwise logistic regression was 
significant only for masks(p=0·011).

Ref. : Seto WH et al.Lancet2003;361:1519-20

Viral Shedding in Man
Influenza infection generally results in viral 
shedding for <7 days.

Frank Let al.. Patterns of shedding of myxoviruses and 
paramyxoviruses in children. J Infect Dis1981;144:433–41.
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Infectious period. 

An H5N1-infected patient was considered to be 
potentially infectious to HCWs from the day of 
admission through 14 days after illness onset or 
until a repeat viral culture was negative.

Frank Let al.. Patterns of shedding of myxoviruses and 
paramyxoviruses in children. J Infect Dis1981;144:433–41.

In 1997,H5N1 virus could be detected in
nasopharyngeal isolates for a median of 
6.5 days (range, 1 to 16).

In Thailand, the interval from
the onset of illness to the first positive 
culture ranged from 3 to 16 days.

The duration of viral shedding in 
children younger than 12 years of age 
who have human influenza can last up to 
21 days and also may be protracted in 
children and adults with avian influenza 
A (H5N1), so that infection-control 
precautions should be maintained for at 
least 7 days after the resolution of fever 
or possibly up to 21 days.

Studies have shown that infected birds can shed large 
amounts of the virus in their faeces. The virus can survive 
for long periods in the tissues and faeces of diseased birds 
and in water, especially when temperatures are low. In 
water, the virus can survive for up to four days at 22oC and 
more than 30 days at 0oC. The virus survives in frozen 
material indefinitely..

WHO: Avian influenza H5N1 infection in humans: urgent need 
to eliminate the animal reservoir - update 5
22 January 2004

The virus is killed by heat (56 degrees C 
for 3 hours or 60 degrees C for 30 
minutes) --------WHO Organisms Infection         Disease           Death

.                          .                     .
1 2 3
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