KOMUNALA d.o.o. GORNJI GRAD

Kocbekova cesta 23, 3342 Gornji Grad

Datum: 12.01.2016

Uporabnikom javnih vodovodov GORNJI GRAD in NOVA ŠTIFTA
ZADEVA: Neskladnost pitne vode
Vse uporabnike javnih vodovodov Gornji Grad in Nova Štifta obveščamo, da je vodo namenjeno za
uporabo v prehrani ljudi zaradi motnosti do preklica potrebno prekuhavati.

Obrazložitev: V ponedeljek dne 11.01.2016 je zaradi močnega deževja ter taljenja snega vodostaj izvirov močno narastel. Iz
zajetij vodovodov Nova Štifta ter Gornji Grad je zato pričela dotekati izrazito motna voda. Voda se presvetljuje z UV žarnico,
prav tako se vodi dodaja natrijev hipoklorit vendar obstaja tveganje, da je zaradi motnosti učinkovitost dezinfekcije padla in da so
v vodi posledično prisotni mikroorganizmi.

V skladu s Pravilnikom o pitni vodi priporočamo

PREKUHAVANJE VODE, KI JE NAMENJENA PREHRANI LJUDI - DO PREKLICA.

NAVODILA O PREKUHAVANJU VODE

Potem ko voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še 1 minuto. Ker se pogoji delovanja na klice spreminjajo z
naraščajočo nadmorsko višino, je najbolje vretje podaljšati. Zaradi večje varnosti priporočamo naj voda vre tri
minute. Na ta način uničimo ali inaktiviramo vegetativne oblike patogenih bakterij, viruse ter tudi ciste giardiae in
kriptosporidijev. Tri minute vretja zagotavlja tako široko varnost, da to vodo lahko uživajo tudi osebe z močno
oslabljenim imunskim sistemom (npr. bolniki z AIDS-om).
Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo
prekuhali. Hranimo jo v hladilniku v čisti in pokriti posodi. Tako pripravljeno vodo lahko za pitje uporabljamo 24
ur, izjemoma do 48 ur.
Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To dosežemo z usedanjem in nato
filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, filter za kavo).
Ker je prekuhana voda lahko manj prijetnega okusa, za pitje priporočamo pripravo čaja oz. drugih napitkov, lahko
pa jo zaužijemo v obliki juhe ali kakšne druge jedi.
POVZETEK


Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda.



Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo.






3 minute vretja pomeni široko varnost.

Preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaženja.
Vodo shranimo na hladnem.

Za pitje jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.
Dodatne informacije na številko uprave 03/838-30-10.
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