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Puławy, dn. 0I.04.2020 r.

l. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizac_ji .,Wodociągi
Pułarvskie" sp. z o.o,
24- l00 Puławy ul. Skowieszyńska 5 l

2. Miejski Zakład Wodociągórv iKanalizacji
24-140 Nałęczów ul. Spacerowa 66

3. Miejski Zakład Komunallly w Kazimierzu Dolnym sp. z o,o.

24-120 Kazimierz Dolny ul, Filtrowa 8

4. Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych
21-200 Bełżyce ul. Przemysłowa 48a

5, Wójt Gnrin,v Janorviec
24-123 Janowiec u1. Radomska 2

6. Z,aklad Usług Komunalnych sp. z o.o, w Kurow,ie
21-170 Kurów ul. Głorł,ackiego 43

1. \\ ojt Gminy Baranórł
24-105 Baranów ul. Rl,nek l,ł

8. Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji
24- 100 Góra Puławska ul. Kozięnicka l5

c). Wójt Gminy Markuszórł
24-173 Markuszów ul. Sobieskiego l

]0. Zakład Gospodarki Komunalnej
24-160 Wąwolnica ul. Rynek 32

l l . Zakłady Azotowe ,.Puławy" S.A.
2.ł- 1 l0 Puławy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego l3

!2. ..Biorvet Puławy" sp. z o,o.
24- l00 Puławy ul. Arciucha 2

l3. Młodziezowy Ośrodek Socjoterapii w Albręchtówce
21-120 Kazimięrz Dolny ul. Albrechtówka 5

| 4, S P Ps_vch i atry czny Zakład Opiekuńczo- Lęc zn i czv
21-120 Kazimierz Dolny Celejów 68

15. Zakład Leczniczy ,.Uzdrowisko Nałęczów" S.A.
24-140 Nałęczów Al. Małachowskiego 5

- poczta elektroniczna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach informuje, że Główny Inspektor

Sanitarny w piśmie z dnia 31 marca 2020 r. znak: HŚ.BW.552.1ż7.II.ż020.KK przedstawił

stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) która w publikacji z dnia 19 marca ż020 r.

,,Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19" zawatła informację, że

w chwili obecnej ryzyko dla zasobów wody z:łviązane z występowaniem choroby COVID-l9 jest

niskie. Niemniej jednak Światowa Orgarńzacja Zdrowia zunaczyŁa, że ,,standardowe,
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wykorzysĘwane w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych metody uzdatniania

wody, w szczególności z zastosowaniem chloru będą pomocnę przy ewentualnej dezaktywacji

wirusa SARS-CoV-2".

W zńązku z powyżsrym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach mając na

względzie ochronę zdrowia osób korzystających z wody zaleca przystąpić do prowadzenia

profilakĘcznego, ciągłego chlorowania wody podawanej do sieci wodociągowej we

wszystkich administrowanych wodociągach Zgodnie z rozpotządzeniem Ministra Zdrowia

7 grudnia ż0I7 r. w sprawie jakości wody ptzeznaczonej do spożycia ptzezhńzi(Dz.U. z2aI7

r., poz. 2294) za,wańośc chloru wolnego w kranie u konsumenta nie powinna przel<raczac 0,3

mg/l.

Chlorowanie nałeży prowadzić do odwołania.

Ponadto Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach przypomina, że w obecnej

sytuacji ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zawartość chloru

wolnego w wodzie naleĘ oznaczać (i prowadzić rejestr) w punkcie podawania wody do sieci

wodociągowej oraz w takich punktach na sieci aby maksymalnie ograniczyć kontakt

pracowników z innymi osobami. Nalezy również zvwócić uwagę na przestrzeganie przez

pracowników standardowych praktyk ochrony zdrowia i higieny osobistej.

Zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach za prowadzeniem

ciągłego chlorowania tozptowadzanej wody przemawia również fakt, że aktualnie w związku

zzaistniałą sytuacją nie są przeprowadzane badania wody pochodzącej ze studni, podawanej do

sieci jak też z sieci wodociągowej wykonywane zarówno w ramach kontroli wewnętrznej jak

i w ramach nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

O podjętych działarliach proszę powiadomió Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Puławach drogą elektroniczną na adres: hk@psse.pulawy.pl

Otrz1 rnują:

] . Adresaci.
2, Prezydent Miasta Puławy.
3. Burmistrz Kazilnierza Dolnego, Nałęczowa,
4. Wójtowie Grninr,,: Puławy. Żyrz5n- Końskowola, Kurów, Wal,yolnica,.
5. aa.
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