
KOMUNIKAT

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Gdrze

zdnia 24.11.2021 roku

w sprawie braku przvdatno^ci wodv do spozvcia w mieiscowo^ci Bogacz6w

i warunkowei przydatno^ci wodv w mieiscowosci: Sterkdw. Lagoda, Krzewinv, Podg6rzvce. Paieczno.

Wvsokie. Turow i Krzvwa oraz Zaklad Karnv w Krzvwaricu

zaopatrvwanvch z wodociagu publicznego Bogacz6w (gm. Bogacz6wl

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Zielonej G6rze, na podstawie sprawozdania z badari probek wody

pobranych z ww. wodociagu informuje, it jako^d wody w mieiscowosci Bogacz6w uleela pogorszeniu

i nie spehiia wymagah okre^lonych w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jako^ci wody przeznaczonej do spo2ycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z pozn. zm.) z uwagi

na obecno^^ Enterokokdw kalowych i bakterii grupy coll. Wla^ciciel wodociagu zostal zobowlazanv

do zapewnienia zastepczeeo ̂ rddla zaopatrzenia w wode mieszkanc6w Bogaczowa.

W zwigzku z powyiszym zaleca si? przestrzeganie ponitszych wskazbwek:

woda z kranu nie mo2e bv6 spozvwana ani u^wana do przygotowania positkdw,

woda nie moie byi u^ywana do mycia owocdw, war^w, naczyn kuchennych i prania,

woda nie nadaje si? do k^pieli, mycia z?b6w, przemywania otwartych zranieri,

woda moze byi wykorzystywana do urz^dzen sanitamych, tj. WC

wo

W mieiscowosci: Sterkdw. Lagoda. Krzewinv. Podgdrzvce. Paieczno. Wvsokie. Turdw i Krzvwa oraz

Zakiad Karnv w Krzvwancu do czasu zakonczenia badania jakosci wody w zakresie ogdlnej liczby

mikroorganizmdw w 22®C obowi^zuje warunkowa przydatno^d wody do spoiycia przez ludzi tj.: do picia,

przygotowywania positkbw i potraw, do mycia i phikania warzyw i owoc6w,

do produkcji iywno^ci, mycia naczyn i powierzchni maj^cych kontakt z iywnoscig, a takie do k^pieli dzieci

do lat 2 oraz os6b ze znacznie obni^on^ odpomo^ci^ oowinna bv6 uzvwana wviacznie po gotowaniu

przez minimum 2 minutv.

Woda moie by<5 wykorzystywana do innych cel6w socjaino - bytowych, higienicznych 1 domowych,
a takie do urzqdzen sanitamych (WC).

Administrator wodociagu publicznego Bogaczow zostal zobowiazany do podjecia dzialap naprawc^ch celem
.  1. .PANSTWO\#POWIAdoprowadzeniajakosci wody do obowi^jqcych wymagan. j|vgsp POWIATOW/

^ SANITARNY

Powyzsze informacje obowiqzujq do czasu wydania kolejnego komunfi^u
mgr inz. Dorbta Baranowska
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