G L O W N Y INSPEKTOR SANITARNY
Warszawa, dnia
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- wg rozdzielnika -

s
Majqc na uwadze zblizaj^cy si? termin rozpocz^cia obchodow X X X I Swiatowych Dni
Mtodziei^y krak6w 2016, Gl6wny Inspektorat Sanitamy zwrbcil si§ do Narodowego Instytutu
Zdrowia

Publicznego

dotycz^cych

- Panstwowego Zakladu Higieny

warunkow udost^niania

wody

do

o opracowanie

picia pielgrzymom

wytycznych

uczestniczqcym

w Swiatowych Dniach Mfodziezy.
Powszechnie wiadomo, ze zapewnienie odpowiedniej jakoici wody przeznaczonej
do spozycia Jest niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczenstwa konsumentow dlatego
majgc na uwadze potrzeb? zwr6cenia uwagi na mozliwosc zaopatrzcnia piclgrzyni6w w wod^
do picia z r62nych zr6dcl, niniejszym w zal^czcniu przedkladam opracowany przez
Narodowy Inslytul Zdrowia Publicznego - Paiistwowy Zakfad Higieny materia pomocniczy
dotycz^cy ogolnych zalecch i warunkow udost^pniania wody do picia pielgrzymom
uczesiniczgcyin w Swiatowych Dniach Mtodzieiy do sh:2bowego wykorzystania.
Rownoczcsnic proszij o przekazanie niniejszego dokumentu wlaiciwym panstwowym
powiatowym

inspektorom

sanitamym

oraz

wszelkim

potencjalnie

zainteresowanym

podmiotom, podejmujqcym dziatania w zakresie zapewnienia bezpicczcnstwa zdrowotnego
wody w przypadku organizacji imprez masowych lub innych tego lypu wydarzeh.

Zat. 1
GWwny Tnsnektor Sanitamy

ZnsLcpea Gliwiicco Inspefeora Snniiiuncgo

RPU/10785/2816 P
0313:2016-08-15

Rozdzielnik:
1. Pan Jacek KlakoCar, Dolno^l?|ski Paiistwowy Wojewodzki fnspektor Sanitamy
we Wroclawiu;
2. Pan Jerzy Kasprzak, Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitamy w Bydgoszczy;
3. Pan Miroslaw Starzyriski, Lubelski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitamy
w Lublinie;
{?) Pani Dorota Konaszczuk, Lubuski Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitamy
w Gorzowic Wlkp.;
5. Pani Urszula Sztuka-Polihska, Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitamy w Lodzi;
6. Pani Maria Pawlak, Paristwowy Wojew6d2ki Inspektor Sanitamy w Warszawie;
7. Pani Anna Matejuk, Opolski Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitamy w Opolu;
8. Pani Katarzyna Siekicrzynska-Zapala, Podkarpacki PaAstwowy Wojewodzki Inspektor
Sanitamy w Rzeszowie;
9. Pani Elibieta Abramowicz, Podlaski PaAstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitamy
w;Biaiymstoku;
10. Pah Tomasz Augustyniak, Pomorski Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitamy
w Gdansku;
11. Pani Elibiela Socba-Stolarska, Swi^tokrzyski Panstwowy Wojew6dzki Inspektor
Sanitamy w Kielcach;
! 2. Pan Janusz Dzisko, Warmirisko-Mazurski Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitamy
w Olsztynie;
13. Pan Andrzej Trybusz, Wiclkopolski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitamy
w Poznaniu;
14. Pani Matgorzata Domagala-Dobrzycka, Zachodnioponiorski Panstwowy Wojewodzki
Inspektor Sanitamy w Szczecinie.

ZalqcTiiik do pisma G1S-BW-43230-146/ICP/16/I SK 21373/2016
W zaleinosci od miejsca zakwaterowania pielgrzym6w, kt6rzy pr7yb?dg na Swiatowe Dni
Mlodzieiy, bijdq oni zaopatrywani w wod^ z roznych zrodei. Naleiy wskazad, ii. w zwi^zku
zTozponcqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spo^ycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989), wyniagania jakoSci wody
przeznaczonej

do

przedsi^biorstwa

spozycia

przez ludzi

wodoci^gowe

powinny

ale rowmez

przez

bye

spelnione

podmioty

nie

tyiko przez

wykorzystujqce

wod?

pochodz^cg z indywidulanego uj?c)a, jako cz?s6 dziaJalnosci handlowcj lub w budynkacli
uiytecznosci publicznej. Kluczowe zmiany w zakresie przepisow nowclizowancgo w 2015 r:
rozporzgdzcnia Ministra Zdrowia w systemic kontroli, jakie zostaly poczynione w systemic
zaopatrzenia w wod? i to przede wszystkim zwi^kszenie/zintcnsyfikowanie nadzoru organ6w
PIS nad jako^ciq wody przeznaczonq do spoiycia przez ludzi polcgajgcego m.in. na obj?ciu
nadzorem ww. podmiotdw.

J. W przypadku

goszczenia

wifkszych

grup

pielgrzymoyv

i

udost^pniania

im

instytucjonalnych miejsc zakwaterowania lub prywatnych pdl biwakowych post^powanie
zalezy od rodzaju zaopatrzenia w wodf danego obiektu.
- Jezelijest to prywatna studnia, na terenie pola lub w sqsiadujqcej posesji. z ktdrej woda hie
jesi objfta nadzorem sanitarnym, niezb^dne Jest wykonanie badania

mikrobiohgicznego

wody, obejmujqcego wskainiki skazenia kahwego wody tj. £ coli i enterokoki. Z uwagi na
krotki czas korzysiania z wody przez pielgrzymtiw (kilka dni) nie jest konieczne wykonywanie
oznaczen parametrdw fizykochemicznych. Badanie powinno bye wykonane ze stosownym
wyprzedzeniem

(3-4 tygodnie). ahy w razie

negatywnego

wyniku moiliwe

hylo

zorganizowanie innego frodla zaopatrzenia w wod^ lub innego miejsca zakwaterowania.
- Za ryzykowne i niepozqdanc nalezy uznac zakwaterowanie wi^kszej grupy pielgrzymdw na
polu biwakowy/namiolowym, pozbawionym Jakiegokolwiek zrodla zaopatrzenia w wodf.
Dowiezienie

wody

beczkowozem jest

rozwiqzaniem,

klore

moze

bye

stosowane

w oslatecznoici, ale nie moze bye rekomendowane bez zaslrzezen, poniewaz woda taka
z reguiy wymaga przegotowania bezposrednio przed spoiyciem, co w warunkach polowych
moze bye trudne.
- Flacowki oswiafowo-wychowawcze i internaty, w klorych rowniez mogq bye kwaterowane
grupy pielgrzymdw. z reguiy zapewniajq dosl^pnosc wody ze zbiorowych systemow

zaopatrzenia. ktdra jest objgta kontrolq saniiarnq. Nie wymagajq one specjalnych
przygolowan, wyjqtkiem Jest jedynie syluacja, gdy przed zakwaterowaniem pielgrzymAw
dokonywana byla wymiana tub remoni instalacji wodnej w budynku, ewenlualnie dokonano
montazu nowego punktu czerpalnego. W takim przypadktt celowe jest kotiirolne badanie
mikrohiohgiczne

wody (E. coli i enterokoki). podobnie jak

wtedy. gdy placdwka

zaopatrywana jest w wod^ z wlasnej studni, z ktorej woda nie byia oslatnio poddawana
hadaniqm i aktualna jakosc mikrobiologiczna wody nie jest znana.
2. Przed przybyciem pielgrzymow nalety ponadlo sprawdzid cisnienie wody w instalacji,
sprawnosd

piinktow

czerpalnych,

drozno.ic

odpfywow

i

usunqc

ewentualne

riieprawidlowo.ici. Punkty czerpalne na polach biwakowych i namiotowych powinny bye
czytelnie oznakowane, tatwo dost^pne. mozliwe do jednoczesnego wykorzystania przez
grupf usob,. ich bezposrednie otoczenie powinno zapewniac odprowadzenic rozlanej wody
(unikanie zastoju wody i zwiqzanego z lym ryzyka poslizgnifcia sif i wypadku), korzystne
jest let ich zadaszenie i moztiwoit oswietlenia po zmroku.
3. Sposob korzystania z wody udost^pnianej pielgrzymom w punklach

czerpalnych

w miejscach noclegowych nie odbiega od ogolnie przyjgtego. nie majq tu uzasadnienia
specjalne zalecenia, odmienhe od obowiqzujqcych wszystkich uzytkownikdw takze
w innych ukoliczhosciach. Nalezy unikac dotykania punktu wylolu wody r^kami,
wkiadanid kranu do ust. W przypadku utywania naczyn jednorazowych do czerpania
i picia wody waine jest, aby nie pomylid naczyn nowych z jut wykorzystanymi i wyrainie
oznakowac i rozdzielid miejsca ich przechowywania. Administrator lub zarzqdca obiektu
tub osoba przez niego wyznaczona powinna co najmniej kilkakrotnie w ciqgu dnia
okresowo sprawdzac czystosi i slan urzqdzen czerpalnych i ich otoczenia, wykonujqc
w razie potrzcby niezb^dne prace porzqdkowe. Za minimum nalezy uznac kontrolq ich
stanu rano i wieczorem, zarowno przed, jak i po korzystaniu z nich przez wi^kszq grup^
zakwaterowanych gosci.
4. Szczegolne problemy mogq wiqzai si? z zaopatrzeniem pielgrzymdw w wodg do picia
poza miejscem zakwalerowania. Opiymalnym rozwiqzaniem jest woda butelkowana,
jednak z uwagi na mozliwq znacznq liczb§ pielgrzymdw mote sig ana okazac trudna do
zapewnienia
zachfcanie

wszystkim uczestnikom.

Mozliwym do przyjgcia

rozwiqzaniem

uczestnikow do ponownego wykorzystania butelki po zuiyciu

jest
wody

i napelniania jcj wodq z kranu. Zabieg taki motna powfarzac kilkakrotnie. Nalety jedynie
przestrzec przed wykorzystaniem do tego celu wody o niekontrolowanej jako.ici, na

przykiad wody z fontann - dopuszczalne jest wyiqcznie uzycie wody zdatnej do spotycla.
Wody w hutelce nie nalety przechowywac dluiej nit 24 godziny. Jednnczesnie dostfpne na
ulicach putikty czerpalne i zrddia wody niezdatnej do spozycia, na klare mogq nalrafic
ucze.stnicy, naleiy wyraznie oznaczyc. najlepiej piktogramami, w sposob jednoznaczny
przestrzegajqc przedjej spotyciem.

