Informacja O WODZIE DO PICIA dla powodzian

Fala powodziowa niesie ze sob¹ zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne groŸne dla zdrowia i ¿ycia cz³owieka.
Po ust¹pieniu powodzi woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje siê do picia. W celu uzyskania wody
bezpiecznej dla zdrowia nale¿y bezwzglêdnie wszystkie studnie doprowadziæ do odpowiedniego stanu technicznego
oraz oczyœciæ je i wydezynfekowaæ.
OCZYSZCZANIE l ODKA¯ANIE STUDNI KOPANEJ:
Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyœciæ dno ze szlamu i wszelkich nieczystoœci, wybraæ kilkudziesiêcio
-centymetrow¹ warstwê piasku i wype³niæ je warstw¹ przemytego ¿wiru lub gruboziarnistego piasku o
gruboœci ok. 10 cm, oczyœciæ cembrowinê oraz zabetonowaæ ubytki i szpary. Przed przyst¹pieniem do dezynfekcji
nale¿y zmierzyæ za pomoc¹ tyczki lub ciê¿arka na sznurku g³êbokoœæ wody w studni. Na ka¿dy metr g³êbokoœci wody
odmierzamy iloœæ wapna chlorowanego wg zasad podanych w tabelce.
ŒREDNICA STUDNI
W CM

80
90

POTRZEBNA ILOŒÆ WAPNA CHLOROWANEGO
NA KA¯DY METR G£ÊBOKOŒCI WODY

ILOŒÆ MONOCHLORAMINY
NA KA¯DY METR G£ÊBOKOŒCI WODY

200 g - 1 szklanka i æwieræ

165 g
220 g

100

250 g - pó³torej szklanki

270 g

120

350 g - 2 szklanki i æwieræ

380 g

150 g - 1 szklanka

W przypadku stosowania roztworu podchlorynu sodu nale¿y odmierzyæ szklankê takiej samej objêtoœci jak dla wapna
chlorowanego lub dawki wymienione w tabelce w gramach dwukrotnie zwiêkszyæ.
Aby prawid³owo przeprowadziæ dezynfekcjê, nale¿y:
- do wiadra z wod¹ dodaæ dwie p³askie ³y¿eczki od herbaty któregoœ z wymienionych œrodków dezynfekcyjnych
i wyszorowaæ tym cembrowinê,
- po ponownym nape³nieniu studni wod¹, rozmieszaæ w wiadrze z niewielk¹ iloœci¹ wody odmierzon¹ wed³ug tabeli
iloœæ œrodka dezynfekcyjnego, dope³niæ wiadro wod¹, zmieszaæ, po czym ca³¹ zawartoœæ wlaæ do studni,
- wodê w studni zamieszaæ tyczk¹ lub przez nabieranie wiadrem czerpanym i wlewanie z powrotem,
- po 24 godzinach wybieraæ wodê a¿ do zaniku zapachu chloru.
Uwaga: Œrodki dezynfekcyjne nale¿y przechowywaæ w suchym i ciemnym pomieszczeniu w naczyniu drewnianym
lub szklanym.
ODKA¯ANIE STUDZIEN WIERCONYCH I ABISYÑSKICH
W przypadku studni wierconej wymieszanie roztworu odka¿aj¹cego nastrêcza du¿e trudnoœci. Dlatego w wyj¹tkowych
wypadkach odka¿a siê je wprowadzaj¹c roztwór dezynfekcyjny za pomoc¹ specjalnej pompy. Zazwyczaj w przypadku
zanieczyszczenia studni dok³adnie siê j¹ przep³ukuje przez d³ugotrwa³e pompowanie.
ODKA¯ANIE WEWNÊTRZNEJ CZÊŒCI POMPY ABISYÑSKIEJ
Przeprowadza siê je w nastêpuj¹cy sposób: 4 gramy wapna chlorowanego (1 czubata ³y¿eczka) albo 7 ml roztworu
podchlorynu sodu (1,5 ³y¿eczki) rozpuœciæ w dwóch wiadrach wody. Zdj¹æ kolumienkê studni, nalaæ do rury
przygotowany roztwór, na³o¿yæ kolumienkê i pompowaæ a¿ do ukazania siê wody w wylocie pompy; pozostawiæ na
24 godziny, nastêpnie pompowaæ a¿ do zaniku zapachu chloru w wodzie.
Po wykonaniu czyszczenia i odka¿ania studni wodê powinna zbadaæ najbli¿sza Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
która wyda orzeczenie, czy woda mo¿e byæ u¿ywana do picia i potrzeb gospodarczych.
ODKA¯ANIE WODY
Ka¿d¹ niepewn¹ wodê przeznaczon¹ do picia nale¿y odkaziæ. Dziêki zniszczeniu bakterii, a w szczególnoœci zarazków
chorób zakaŸnych przewodu pokarmowego, staje siê ona bezpieczna dla zdrowia. Odka¿anie wody mo¿na
przeprowadziæ ró¿nymi œrodkami i sposobami:
- najprostszym i dobrym sposobem odka¿ania wody jest jej przegotowanie, doprowadzenie do wrzenia i gotowanie jej
ok. 10 minut w sposób tradycyjny, gdy¿ czajniki elektryczne zagotowuj¹ wodê zbyt krótko;
- mo¿na równie¿ dezynfekowaæ wodê za pomoc¹ specjalnych preparatów i pastylek pod ró¿nymi nazwami,
przeprowadzaj¹c ten zabieg œciœle wed³ug przepisów za³¹czonych do tych preparatów.
UWAGA: Odka¿anie nie usuwa zanieczyszczeñ chemicznych.
Informacja opracowana w WSSE Lublin w oparciu o opracowanie dr I. Chab³o

