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Brežice, 23. 4. 2020
ZADEVA: Obvestilo o izpiranju notranjega vodovodnega omrežja javnih objektov zaradi zmanjšane ali
prekinjene porabe pitne vode (vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje)

Spoštovani,
zaradi trenutnih razmer, pojava nove koronavirusne bolezni (COVID-19), je poraba pitne vode v objektih,
ki so posledično zaprti, zmanjšana ali prekinjena, zato lahko pride do zastajanja in dviga temperature vode
v hišnem vodovodnem omrežju. Posledično tako v omrežju prihaja do razmnoževanja mikroorganizmov
ali izločanja nevarnih snovi iz omrežja v pitno vodo, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje.
Priporočamo vam, da poskrbite za intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja, ki se opravi tako, da se
poveča pretok pitne vode v vodovodnem omrežju na vseh pipah v objektu za najmanj 15 minut oz. do
stabilizacije temperature. Svetujemo, da redna preventivna izpiranja vodovodnega omrežja izvajate
skozi vse leto in s tem zagotavljate pretočnost na vseh pipah v objektu; izpiranje naj se opravi po vsakem
obdobju, ko voda v omrežju dlje časa stoji (npr. na začetku delovnega tedna, po praznikih ....).
Priporočamo tudi, da naj voda na vsaki pipi, vsak dan pred prvo uporabo, teče vsaj 2 minuti (curek naj bo
enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi
ustali (Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja). Predvsem je redno
točenje vode na pipi pomembno tam, kjer se voda uporablja za pripravo napitkov za otroke.
Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni
spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.
V kolikor potrebujete nasvet glede izvedbe omenjenih aktivnosti, smo z veseljem na voljo na telefonski
številki 07 62 09 254.
Lep pozdrav!
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