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Wszyscy

W nawiązaniu do pisma Głównego lnspektora Sanitarnego z dnia 06.03,2020r.

znak:Hś.Bw.552.127.4.2020 w sprawie korzystania przez dzieci i młodzież ze źródełek

i fontann wody do picia znajdujących się w placówkach oświatowo - wychowawczych,

państwowy powiatowy lnspektor Sanitarny w Węgrowie przesyła zalecenia korzystania

z ww. ulządzeń.

W związku z potwierdzeniem pienłszego przypadku koronawirusa w Polsce oraz ewentualnym

ryzykiem przenoszenia infekcji wirusowych, bakteryjnych w wyniku niewłaściwego korzystania

przez dzieci i młodzież ze żródełek i fontann wody do picia znajdujących się w placówkach

oświatowo-wychowawczych, Główny lnspektorat Sanitarny zaleca rozważenie wyłączenia

uządzeń lub zaprzestania samodzielnego picia pzezdzieci z urządzeń/ lub wprowadzenia stałego

nadzoru nad pobieraniem wody z uządzeń. Zaleca się pozostawienie w użytkowaniu wyłącznie

tych form udostępniania wody do picia, które nie powodują styczności kranu z ustami, ale takźe

twauądziecka znajdującej się w bliskiej odległości od źródła wody oraz nalewanie wody wyłącznie

do czystych szklanek (każdorazowo umytych) lub pojemników jednorazowych. W pzypadku jeŚli

powyższe warunki nie mogą być spełnione należy rozważyć wprowadzenie zakazu korzystania

z u17ądzeń. W opinii Głównego lnspektora Sanitarnego w sytuacji podjęcia decyzji

o pozostawieniu w użytkowaniu źródełek, fontann wody do picia przez dzieci

i młodzież_najlepszym rozwiązaniem jest zapewnienie korzystania z dystrybutorów pod opieką

nauczyciela orazrozlewania wody do naczyń, taże przez osobę odpowiedzialną

(wyznaczoną).

Główny lnspektor Sanitarny przypomina o konieczności pzestrząania

podstawowych zasad zapobiegawczych, które mogą istotnie wpłynąć na ogianiczenie ryzyka

zakażenia w wyniku korzystania ze żródełek lub fontann:
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TOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA



' nie naleŻY dotYkaó rękami niczego poza pżeznaczonymi do tego pzyciskami,
zwłaszcza wylotu kran u;

o nie należy dotykać ustami i rękami końcówki kranu w fontannach;
o kubeczki w dYstrYbutorach powinny być właściwie pzechowywane i słuzyć wyłącznie

do picia wody;

o butelki do napełniania wodą powinny być czyste, umyte i podpisane;
l należy unikać pośpiechu podczas kozystania z dystrybutorów.

W PrzYPadku Podjęcia decyzji o pozostawieniu w uzytkowaniu źródełek, fontann wody do picia
Pzez dzieci i młodzieŻ, Głowny lnspektor Sanitarny zaleca prowadzenie edukacji uzytkowników
nad sPosobem kozYstania z uządzen, które należy uzupełniać demonstracjami praktycznymi
(najmłodsze dzieci). lnformacje należy pońarzać kilkakrotnie, pzypominać w razie potzeby.
Ponadto zaleca się Prowadzenie wzmozonego nadzoru nad biezącym stanem sanitarnym
uządzeń, okresowYch czYszczeń i sanityzacji/dezynfekcji łIrządzen w celu zabezpieczania
uzytkowników fontann i źródełek.

PzYPominam, iŻ szczegółowe zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom i młodziezy
w Placówkach oŚwiatowo-wYbhowawczych, w tym wytyczne do eksploatacji uządzeń dostępne
są na stronie internetowej Głównego tnspektoratu Sanitarnego pod adresem:
httPs://gis.gov.Pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w_placowkach-oswiatyfontanny_z_woda_

do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/.
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