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Поступање са системом водоснабдевања у објекту након отварања

Након поновног отварања објеката кључно је спровести испирање унутрашње водоводне
мреже на следећи начин: отворити све славине са хладном водом и пустити да вода истиче
средњим млазом све дoк сe нe испусти цeлa зaпрeминa вoдe у цевима, односно док вoдa нe
пoприми свoje уoбичajeнe кaрaктeристикe (изгуби евентуално присутну боју и мутноћу и
устали јој се температура). У случajу дa је вода измењених карактеритика и нaкoн дeтaљнoг
испирaњa, пoтрeбнo je дa сe oбрaтитe JКП “Водоканал” или нaшoj Устaнoви нa тeл.: 415-
505.

У редовном режиму рада неопходно је испуњење следећих услова:

1. У системима са топлом водом температура воде мора бити већа од 50°С.

2. У систему за хладну воду температура воде мора бити испод 20°С.

3. У свим просторијама у којима се вода не користи дуже од седам дана, потребно је
спровести испирање према горе наведеном упутству.

4. Неопходно је редовно контролисање и одржавање славина и тушева: скидање и чишћење
свих додатака (мрежица, розета и сл.), као и редовна замена дотрајалих елемената.

5. Једном годишње је потребно очистити и дезинфиковати грејаче на бојлерима, по потреби и
чешће.

6. Након сваког извођења радова на систему водоснабдевања у објекту или на делу мреже од
водомера до објекта, неопходна је дезинфекција унутрашње мреже.

7. Где год постоји могућност након дужег прекида рада објекта и некоришћења воде у њему
потребно је спровести термичку дезинфекцију унутрашње мреже на следећи начин: загрејати
воду у бојлерима на температуру од 70-80°С и након 4 сата испуштати воду преко славина и
тушева у минималом трајању од 5 минута.

Извор података:

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-managers-tourist-accommodation-how

Завод за јавно здравље Сомбор у складу са
Препорукама Градског завода за јавно здравље Београд
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