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W swietle prowadzonych w chwili obecnej licznych kampanii promuj^cych picie 

wody bezposrednio z kranu, programow edukacyjnych zaktadaj^cych przq^rowadzenie 

kampanii promuj^cej bezposrednie spozywanie wody z kranu czy ze zroddek w szkoJach, 

w celu peinego zapewnienia bezpieczenstwa zdrowotnego spozywanej wody, Glowny 

Inspektorat Sanitamy zwrocil si? do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -

Paristwowego Zaktadu Higieny o opracowanie wytycznych dotycz^cych zasad udost^pniania 

wody wodocî gowej dzieciom w placowkach oswiatowych. 

Powszechnie wiadomo, ze zapewnienie odpowiedniej jakosci wody przeznaczonej 

do spozycia jest niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczenstwa konsumentow dlatego 

maj^c na uwadze potrzeb? upowszechnienia wiedzy na temat bezpieczenstwa spozywania 

wody wodocî gowej w placowkach szkolno-wychowawczych, niniejszym przedkladam 

opracowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Paristwowy Zaldad Higieny 

dokument pt.: .Xasady udost^pnianxa y\'ody wodociqgowej dzieciom vi- placowkach szkolno-

wychowawczych - bezpieczne formy i zalecenia higienicztio-sanitarne^\ 

Dokument zawiera informacje obejmujqce tematyk? dotycz^c^ sposobow zapewnienia 

odpowiedniej jakosci wody wodociqgowej do bezposredniego spozycia aby w sposob 

odpowiedzialny moc zach^cac dzieci do jej korzystania. W zaleceniach zawarte zostaty 

wazne zagadnienia z zakresu bezpieczenstwa zdrowotnego wody tj. m.in.: odpowiednia 

jakosc wody zasilajgcej urzqdzenia dystrybucyjne; wybor optymalnego rodzaju urzqdzeri 

dystrybucyjnych; lokalizacja, rozmieszczenie i ilosc urzqdzeh bezposrednio udost^pniajqcych 

wod? wodociqgowq do picia; facb.owp^gq,dl̂ ^ êĵ g.|̂ ^ z zastosowaniem materialow nie 
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wplywajqcych negatywnie na jakosc wody; staly nadzor nad biez^cym stanem higienicznym 

urz^dzeh, z okresowym czyszczeniem i sanityzacj^dezynfekcj^ urz^dzen; okresowa kontrola 

jakosci wody, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem jakosci mikrobiologicznej. 

Zalecenia wpisuj^ si? w populame obecnie kampanie spoleczne, ktorych celem jest: 

organizacja prawidtowego zywienia dzieci w placowkach oswiatowych, edukacja 

prozdrowotna dzieci i mlodziezy, a takze potrzeba rozpowszechnienia zasad dotycz^cych 

picia wody zamiast slodkich napojow i/oraz tworzenie bezpiecznych (pod k t̂em zdrowia) 

warunkow dla wdrozenia tej zasady. 

Z uwagi to, iz dokument stanowi wazny materia^ z punktu widzenia bezpieczeristwa 

zdrowotnego dzieci i wskazuje na istotne aspekty z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa 

wody wodocî gowej udost̂ pnianej dzieciom w trakcie ich przebywania w placowkach 

oswiatowo-wychowawczych uprzejmie informuj?, iz zostal on przekazany organom 

Panstwowej Inspekcji Sanitamej z prosb^ o rozpowszechnienie wsrod wszelkich potencjalnie 

zainteresowanych podmiotow, w tym w szczegolnosci dyrektorow placowek szkolno-

wychowawczych ale takze podmiotow podejmuj^cych dzialania montazu urz^dzen 

dystrybuuj^cych wod^ np. fontanny z wod^ do picia. 
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ZASADY UDOST^PNIANIA WODY WODOCIAGOWEJ D2IECI0M W PLACOWKACH 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH - BEZPIEC2NE FORMY I ZALECENIA HIGIENICZNO 

SANITARNE 

Umozliwienie dzieciom i mtodziezy bezposredniego korzystania z wody wodoci^gowej do 

picia podczas pobytu w placowkach szkolno-wychowawczych jest obecnie szeroko 

promowane w USA i wielu krajach europejskich. w ktorych organy zdrowia publicznego 

zwracaj^ uwag? na nast^pujqce korzysci takiego rozwi^zania: 

1. Utrzymanie optymalnego nawodnienia organizmu. Ocenia si^, ze przeci^tnie 

podczas kilkugodzinnego pobytu w szkole dziecko w wieku szkolnym powinno wypic 

od 3 do 4 szklanek wody, a w przypadku upalnej pogody lub udziatu w intensywnych 

dwiczeniach fizycznych nawet wi^cej [1]. Liczne i prowadzone w wielu krajach 

badania wykazafy, ie ilosc ptyn6w spozywanych przez dzieci i udzial w nich wody 

jest zroznicowana, ale przeci^tnie wyraznie nizsza od optymalnej. W niedawnym 

badaniu belgijskim z 2014 r. wykazano spozycie p+yn6w na zadowalaj^cym poziomie 

jedynie u 9,5% dzieci w wieku szkolnym [2]. Niedostateczne nawodnienie poza 

mog^cym z niego wynikac zm^czeniem i rozdraznieniem zmniejsza tez koncentracj^ 

i zdolnosci poznawcze, utrudniaj^c uczenie si^ [3], ponadto moze bye przyczyn^ 

niech^ci do wysifku fizycznego, bolu gtowy oraz zaburzen ze strony uWadu 

moczowego i pokarmowego. Umozliwienie dostosowanego do mozliwosci dzieci 

prostego dost^pu do wody do picia jest jednym za podstawowych srodkow mog^cych 

przeclwdziatac tym problemom [1, 4]. 

2. Ograniczenle spozycia sbdzonych napojow i w ten sposob zmniejszanie spozycia 

cukr6w prostych i przeciwdzia^anie pr6chnicy uz^bienia oraz nadwadze i otytosci. W 

badaniach obejmuj^cych kilkutysi^cznq grup^ dzieci wykazano, ze zast^powanie 

napojow sbdzonych cukrem wod^ do picia przyczynia si? do zmniejszenia 

catkowitego spozycia energii srednio o 235 kcal w ciqgu doby [11] Stwierdzono 

takze, ze rezygnacja z napojow siodzonych cukrem na rzecz wody przyczynia si? do 

znaczqcego spadku indeksu masy cia+a (body mass index, BMI) w grupie dzieci z 

najwi?ksz^ nadwag^. [12]. Post?powanie takie umozliwia takze ksztaHowanie od 

najmtodszych lat poz^danych ze wzgl?d6w zdrowotnych nawyk6w iywieniowych. 

3. Zmniejszenie iloSci odpadow, powstajqcych w wyniku korzystania przez dzieci z 

napojow stodzonych w opakowaniach jednostkowych [1]. 



Odpowiedzialne zach^canie dzieci do korzystania z wody wodoci^gowej do bezposredniego 

spozycia wymaga jednak zapewnienia odpowiedniej jakosci takiej wody. Powinna ona bye w 

peini bezpieczna dia zdrowia. a zarazem akceptowalna pod wzgl^dem sensorycznym (smak, 

zapach i wygl^d nie moze budzic zastrzezen czy niech^ci dzieci). Wymaga to zwrocenia 

uwagi na nast^puj^ce kwestie: 

1. odpowiednia jakoscwody zasilaj^cej urz^dzenia dystrybucyjne, 

2. wybor optymainego rodzaju urzqdzeri dystrybucyjnych, 

3. lokalizacja, rozmieszczenie i Mosc urz^dzeh bezpoSrednio udost^pniajqcych 

wod^ wodoci^gow^ do picia, 

4. fachowe podtqczenie urzqdzeh, z zastosowaniem materiafdw nie wptywajqcych 

negatywnie na jakosc wody, 

5. stafy nadzor nad biez^cym stanem higienicznym urzqdzeh, z okresowym 

czyszczeniem i sanityzacj^/dezynfekcj^ urzqdzeri, 

6. okresowa kontrola jakosci wody, ze szczegblnym uwzgl^dnieniem jakoSci 

mikrobiologicznej. . , 

1. ODPOWIEDNIA JAKO^C!: WODY ZASILAJACEJ URZADZENIA DYSTRYBUCYJNE 

Jako66 wody zasilaj^cej wewn^trzn^ instalacj^ wodociqgow^ powinna odpowiadac 

wymaganiom okre^lonym w rozporz^dzeniu Minlstra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r, w 

sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. z 2007 r., nr 61, poz.. 

417 z pozn. zm.). W wi^kszosci placowek szkoino-wychowawczych zaopatrywanych w wod^ 

za posrednictwem systemow wodoci^gowych duzych przedsi^biorstw wodoci^gowo-

kanallzacyjnych nie stanowi to problemu, wymagania te natomiast bywajq niekiedy nie w 

pe(ni dotrzymane w przypadku niektorycli obiektow majqcych wlasne zrodlo zaopatrzenia w 

wod?, jak rowniez zaopatrywanych w wod? przez mate, lokalne wodoci^gi. Najcz^stszymi 

przyczynami nieodpowiednlej jakosci wody w takich sytuacjach s^ ponadnormatywne 

wartosci st^zeh zelaza I manganu w wodzie oraz podwyzszona barwa I m^tnos6 wody. Nie 

wi^ze si^ z nimi zwykle zagrozenie dIa zdrowia konsumentow, mog^ jednak niekorzystnie 

wpfywac na ocen^ sensorycznq i akceptowalnosc wody i tym samym zniech^cac dzieci I 

miodziez do korzystania z urzqdzeri do dystrybucji wody. 

Zwr6cenia uwagi wymaga takze wplyw wewn^trznej instalacji wodociqgowej w 

budynku na jakoSc wody. Nieodpowiedni stan technlczny, korozja, nieprawidtowe 

pofqczenia przewodow, brak zabezpieczeri przed przeptywem wstecznym sprawlaj^, ze 

nawet jesli jakost wody doprowadzanej do budynku nie budzi zastrzezert, moze ona ulec 



znacznemu pogorszeniu w wyniku oddzialywania wewn^trznej instalacji wodociagowej w 

samym obiekcie. Zjawisku temu poza korozyjnosci^ wody moze sprzyjac wieloletni czas 

eksploatacji systemu (stare i wyeksploatowane systemy wodoci^gowe), niski rozbior wody i 

zwiqzany z nim diugotrwaty zastoj wody w instalacji, wyzsza temperatura wody w budynku 

oraz niekorzystny stosunek powierzchni etementow konstrukcyjnych instalacji do obj^to^ci 

kontaktuj^cej si? z ni^ wody, sprzyjaj^cy zjawisku migracji. 

Nieodpowiedni stan wewn^trznej instalacji wodociagowej w budynku moze 

powodowac pogorszenie jakosci wody - gtownie wskaznikow decyduj^cych o ocenie 

sensorycznej i akceptowalnosci, ate takze bezpieczenstwa dla zdrowia (skazenie 

mikrobiologiczne, otow). 

Moze to miec miejsce nawet wtedy, gdy jakos6 wody wodociagowej na wejSciu do 

budynku nie budzi zastrzezeh, diatego przed rozpocz^ciem w danym obiekcie 

programu udost^pniania wody wodociagowej do picia nalezy wykonac kontrolne 

badanie wody. Probka wody powinna bye pobrana z punktu czerpalnego w budynku, 

najlepiej maksymalnie oddalonego od przyt^cza. 

Przed przystJipieniem do montazu urzqdzeri dystrybuujqcych wod? nalezy zatem: 

• dokonac fachowej oceny stanu wewn^trznej instalacji wodociagowej w 

budynku z uwzgl^dnieniem wplywu na jakosc wody, ktora ma bye 

spozywana bez przegotowania, 

• dokonac naprawy ewidentnych usterek lub nieprawidlowosci, 

• w razie potrzeby rozwazyc szersze prace remontowe/modernizacyjne. 

• przeanalizowac ewentualnie wykonane w przeszlosci wyniki badan wody 

pobieranej w budynku w punktach czerpalnych, 

• wykonac kontrolne badanie wody, ktdrej probk? nalezy pobrac z punktu 

czerpalnego w budynku danej placowki oiwiatowo-wychowawczej. 

Badanie nalezy wykonad pobieraj^c po 1 probce wody z punktu 

czerpalnego z kazdego pionu, przy ktorym ma bye zainstalowane 

urzqdzenie do dystrybucji wody. 

Badanie wody powinno obejmowac podstawowe wskazniki mikrobiologiczne (E. coli, 

paciorkowce katowe), ponadto ogbln^ liczb^ mikroorganizmow w temp. 36 °C (w probce 

wody o obj^tosci 1 ml), P. aeruginosa (w probce wody o obj^tosci 100 ml), zapach, barw?, 



m^tno66, pH, jon amonowy, azotany, azotyny, zelazo oraz ol6w i kadm - najbardziej 

toksyczne metale ci^zkie, mog^ce przenikac do wody z elementow instalacji wodociqgowej, 

zarowno metalowych, jak i wykonanych z tworzyw sztucznych i gumy. Jesli planowane jest 

stosowanie w urzqdzeniach filtrow zmi^kczajqcych wod^. dodatkowo nalezy okreSlib poziom 

sodu i twardo^c wody. Zaiecane warto6ci wynoszq: ^ - . * " • , ' 

E. co//-0j tk/100mlwody "" . • 

paciorkowce katowe - 0 jtk/100 ml wody ' • 

P. aeruginosa - 0 jtk/100 ml wody ''" ' - • . -

ogolna llczba mikroorganizm6w w temp. 36 °C (w 1 ml wody) - do 100 jtk/1 ml 

zapach - akceptowalny ' • 

barwa - dopuszczalna wartosc do 15 mg/l Pt {akceptowalna ) 

m^tnosc - dopuszczalna wartosc do 1 NTU 

pH 6,5-9,5 • ' ' 

jon amonowy - dopuszczalna warto^6 st^zenia 0,5 mg/l . • 

azotany - najwyzsze dopuszczalne st^ienie 50 mg/l 

azotyny - najwyzsze dopuszczalne st^zenie 0,5 mg/l 

zelazo - dopuszczalna wartosc st^zenia do 0,200 mg/l 

otow - najwyzsze dopuszczalne st^ienie 0,010 mg/l 

kadm - najwyzsze dopuszczalne st^zenie 0.005 mg/l 

sod - dopuszczalna wartosc do 200 mg/l 

twardosc (w przeliczenlu na w^glan wapnia) - dopuszczalny zakres wartosci 60-

500 mg./l 

W razle nleprawidtowo6cl nalezy podjqc stosowne dziaiania naprawcze przed 

zainstalowaniem urzqdzeh udost^pniajqcych wod? wodociqgowq do picia. 

Analiza stanu instalacji wodociqgowej oraz kontrolne badanie jakoSci wody z punktu 

czerpalnego w budynku plac6wki oswiatowo wychowawczej sq wazne z uwagi na wlasciwy 

dob6r urzqdzeh dystrybucyjnych wody do picia I akceptacji przez dzieci i mtodziez tej formy 

korzystania z wody do picia. Niewfa^ciwy Stan techniczny instalacji wodociqgowej i 

nieodpowlednia jakoSc wody niezaleinle od je] przyczyn moze powodowad: 

• nieprawidlowe funkcjonowanie urzqdzeh dystrybucyjnych, w szczeg6lno6ci 

fontann z wodq do picia, w ktorych wyptyw strumlenia wody na odieglosc 



umozliwiaj^c^ swobodne korzystanie z nich wymaga odpowiednio duzego 

cisnlenia wody, 

• nieodpowiedni stan techniczny lub sanitarny urzqdzeri, w tym nieszczelnosc 

pol^czeh, wyciek wody, widoczne trwate przebarwienia i zacieki na ich 

powierzchni, sprawiajgce wrazenie zaniedbania, nasuwaj^ce obawy co do 

bezpieczehstwa wody dia zdrowia i zniech^caj^ce ze wzgl^dow estetycznych 

do korzystania z urzadzeri dystrybucyjnych, 

• nieakceptowalny zapach, smak i wyglad wody (podwyzszona barwa i 

m^tnosc) 1 w efekcie nlech^c lub odmowa korzystania z urz^dzert 

dystrybucyjnych. 

W przypadku nieodpowiedniej jakosci wody nalezy podj^c dziafania naprawcze 

zmierzajgce do poprawy sytuacji przed Instalacj^ urz^dzeh dystrybucyjnych. 

Zach^canie dzieci do korzystania z wody o nieprzyjemnym posmaku lub zapachu wzgl^dnie 

podwyzszonej barwie lub m?tnosci b?dzie mafo skuteczne, tym bardziej, ze zwykle zmiany 

tego rodzaju wplywaj^ takze niekorzystnie na stan samych urz^dzeh dystrybucyjnych. 

Ryzykowne jest rowniez oczekiwanie, ze problem rozwiqze zainstalowanie urzqdzeh 

wyposazonych w podzespoty do podczyszczania/ poprawy jakosci wody. Wymagajg one 

bardziej starannej i klopotliwej obstugi z uwagi na koniecznosc nadzoru i kontroli stanu zfoz 

filtracyjnych oraz scislego przestrzegania ich terminowej wymiany lub regeneracji. 

Stosowane w nich ztoza filtracyjne mogq paradoksalnie pod pewnymi wzgl?dami wptywad 

niekorzystnie na jakosc wody. zwtaszcza w przypadku wMadow filtracyjnych z w^glem 

aktywnym, w obr^bie ktorych z regu^y dochodzi do namnazania si? mikroorganizmow, a 

kontrola tego zjawiska wymaga stosowania dodatkowych rozwi^zah (impregancja ztoza 

srebrem, mog^cym przenikai do wody, co wymaga kontroli st?zenia lub instalowanie lamp 

UV, w przypadku ktorych konieczna jest kontroli sprawnosci i skutecznosci dziatania). 

Ponadto w urz^dzeniach tych rozpowszechnione jest stosowanie elementu zmi?kczaj^cego 

wod? (zywice jonowymienne lub membrany dzialaj^ce w systemie odwroconej osmozy). 

Chroniq one wprawdzie przed odktadaniem si? kamienia zarowno w instatacji wodnej 

urzgdzeh, jak i tworzeniem si? zaciekow i osad6w kamienia na zwilzanej powierzchni 

urz^dzeh, eliminuj^ jednak z wody prawie calkowicie lub w znacznym stopniu substancje 

mineralne, zwi?kszajg korozyjnosc wody i przenikanie do niej metali z elementow 

konstrukcyjnych dystrybutorow wody, a zywice jonowymienne przyczyniaj^ si? ponadto do 

niepoz^danego wzrostu poziomu sodu w wodzie. Eksploatacja takich urz^dzeh jest takze 

bardziej kosztowna. 



Powyzszej uwagi nie nalezy traktowac jako zakazu takiego rozwi^zania. jednak decyduj^c 

si^ na nie nalezy bye swiadomym dodatkowyeh obowi^zkow i kosztow, jakie z niego 

wynikaj^. Nalezy takze paml^tac, ze dzialanle wszelkiego rodzaju filtrow do wody 

Instaiowanych w dystrybutorach wody, jak rowniez niekiedy w fontannach z wodq do picia 

nie jest kontrolowane w sposob analogiczny jak na stacjaeh uzdatniania wody i nie ma 

stuzyc gruntowanemu uzdatnianiu wody, lecz ma przede wszystkim poprawic jej smak 1 

zapach, zwtaszeza jesli zwl^zane z tymi wskaznikami problemy spowodowane s^ 

zawartosci^ uboeznych produktow dezynfekeji wody. Zdecydowanie nalezy natomiast 

odradzac wyposazanie dystrybutorow wody w urz^dzenia podgrzewajqce wod^ oraz 

nasycajqce dwutlenkiem w^gla. 

2. WYBOR OPTYMALNEGO RODZAJU URZADZEN DYSTRYBUCYJNYCH 

Najcz^^ciej stosowane rozwi^zania udost^pniaj^ce dzieciom i mtodziezy w placowkach 

oswiatowo-wyehowawczych wod? wodoci^gowq do bezposredniego spozycia obejmujq; 

• fontanny z wod^ do picia, 

• dystrybutory wody, 

• urz^dzenia do napetniania buteiek, z ktorych uczniowie korzystaj^ w ci^gu 

dnia, takze podczas zaj^c szkolnyeh, 

• pojemniki/ dzbanki z wodq. 

W wyborze urz^dzeh do udost^pniania wody do picia w placowkach szkolno-

wyehowawczych nalezy wziqc pod uwag^ nast^puj^ce kwestie: 

• dost^pnosc 1 tatwosc samodzielnej obstugi dIa dzieci, takze dIa najnizszej 

kategorii wiekowej obj^tej opiek^ danej placowki, 

• wydajnosc odpowiednia do przewidywanej liczby korzystajqcych zn ich os6b, 

• mozliwosc optymainego rozmieszczenia w warunkaeh konkretnego oblektu; 

np. dystrybutory maj^ee mo±liwos6 schiadzania wody oprocz podigczenia do 

instalacji wodnej wymagaj^ zasilania elektrycznego, 

• tatwosc utrzymania w czysto6ci 1 odpowiednim stanie sanitarnym, 

• odpornos6 na uszkodzenia, 

• preferencje dzieci i rodzicow, 

• aspekty finansowe - koszty urz^dzen wzgl^dnie ich leasingu i ich 

eksploatacji. 



Fontanny z woda do picia: urzqdzenia ktore w najbardziej typowej formie maj^ ksztart misy 

osadzonej na postumencie, wyposazonej w rodzaj kranu/zaworu, w ktorych po nacisni^ciu 

odpowiedniego przycisku nast^puje wyrzut strumienia wody pod kqtem i pod cisnieniem 

umozliwiajqcym bezposrednie skierowanie go do usl osoby lekko pochylonej nad fontanny. 

W dnie misy znajduje si? odptyw nadmiaru wody. Bywaj^ tez fontanny, ktdrych konstrukcja 

jest zakryta przegrodg budowlanq. a widocznym elementem jest jedynie zawor oraz misa 

odptywowa z przycisklem. Nowsze modele fontann niekiedy mogq bye wyposazone w opcj? 

filtracji i/lub schfadzania wody. Ich zewn^trzne elementy wykonane przewaznie ze stali 

nierdzewnej. rzadziej z innych materiat6w. 

Zaietami tych urz^dzeri s^: 

• prostota obslugi, sprowadzajqca si? do nacisni?cia przycisku i przyj?cia 

pozycji umozliwtaj^cej picie wody. Obstuga urz^dzeh jest tak prosta, ze mogq 

z nich korzystac juz kilkuletnie dzieci, nawet w wieku przedszkolnym 

(niezb?dne jest dostosowanie urz^dzeh do wzrostu dzieci), 

• minimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia wody - nie ma koniecznosci 

dotykania okolicy zaworu/ wypfywu wody ani korzystania 2 kubk6w, 

• prosta forma zewn?trzna utatwia biez^ce czyszczenie i dezynfekc]?, 

• ograniczone zar6wno narazenie na uraz, jak i ryzyko aktow wandalizmu. 

Pewne problemy mog^ si? natomiast wi^za6 z nieprawldtowosciami w konstrukcji fontann, 

do kt6rych nalezy przede wszystkim pionowy uklad sztorcowo osadzonego zaworu. UMad 

taki sprawia, ze osoby korzystaj^ce z fontanny, zwiaszcza dzieci, majg sWonnosc do 

wktadania kohcowki kranu bezposrednio do ust, zwteszcza jeSli cisnienie wyptywu wody jest 

zbyt niskie, w zwi^zku z czym strumieh wody nie jest wyrzucany na wystarczaj^c^ odlegto§6. 

Inne problemy to turbulentny (nie laminamy) wyplyw wody, czego efektem jest 

rozpryskiwanie si? wody, ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni misy 

oraz zwi^zane 2 rozlan^ w okolicy urz^dzenla woda ryzyko poslizgni?cia si? i urazu. 

Fontanny tego typu jako zrodio wody do picia byfy cz?sto wykorzystywane w placowkach 

oswiatowo-wychowawczych w USA, jednak badania przeprowadzone w Kalifornii w liczqcej 

3211 osob grupie uczniow w wieku gimnazjalnym (srednia wieku 12,3 lat) wykazaty, ze 

wi?kszosc z nich (59%) negatywnie ocenia jakosc wody z tego typu urzgdzert oraz ich stan 

sanitarny i niech?tnie zapatruje si? na korzystanie z nich, a okolo 30% nie czyni tego wcaie 

[5]. Duze znaczenie dla przeciwdziafania temu ma utrzymywanie urz^dzeh w czystosci i 

odpowiednim stanie higienicznym. 



Dystrybutory wody: urzqdzenia w formie szafkowej, stojqce na pod^odze, zawierajqce we 

wn^trzu przewody doprowadzajqce wod? i zbiorniki, opcjonalnie mogq bye wyposaione w 

zestawy filtr6w do wody o roznej konfiguracji, urzqdzenia schladzajqce lub podgrzewajqce 

wod? oraz nasycajqce jq dwutlenkiem w^gla (chod moiliwoSci te - poza schladzaniem 

wody- nie sq szczegblnie polecane w przypadku urzqdzeh instalowanych w placbwkach 

szkolno-wychowawczych). Na zewnqtrz obudowy, wykonanej przewaznie z tworzywa, 

rzadziej ze stall nierdzewnej, wyprowadzone sq kraniki do wody, z kt6rych po ich 

nacisni^ciu uwalniany jest strumieh wody. Urzqdzenie wymaga korzystania z kubeczk6w 

(najcz^sciej jednorazowych), ktore nalezy r^cznie podstawi6 pod wylot kranika na 

podstawce nad zbiornikiem, gromadzqcym nadmiar wody (ociekacz). Dystrybutory wody 

mogq bye zasilane wodq z instalacji wodociqgowej, do ktorej sq pod^qczane lub wodq z 

wymiennych 18,9 litrowych butli. 

Obstuga tych urzqdzeh w por6wnaniu z fontannami jest o tyle bardziej skomplikowana, ze 

wymaga samodzielnego si^gni^cia przez dzieci po kubek do napetniania wody i wtaSciwego 

umiejscowienia go pod wylotem kranu, co dia najmtodszyeh dzieci moze stanowi6 pewnq 

trudnoSc. Konieczne jest dodatkowo zapewnienie wlasciwych warunk6w przechowywania 

kubeczk6w i zabezpieezenie ich przed przypadkowym lub zamierzonym zanieczyszczeniem. 

Miodsze dzieci mogq mie6 takze problemy z okreslaniem w+asciwej ilosci wody nalewanej do 

kubeczkow, w zwiqzku z czym cz^sto napetniajq je nadmlernie, co prowadzi do rozlewania 

wody - zbiornik na wylanq wod^ musi bye systematyczne i cz^sto (kilkakrotnie w ciqgu 

dnia) oprozniany i osuszany, natomiast aby uniknqc rozlewania wody w trakcie jej 

przenoszenia w kubeczku zaieea si§ stosowanie speejalnych pokrywek. Powstaje takze 

problem zagospodarowania odpadow, jakie stanowiq zuzyte jednorazowe kubeczki na wod? 

oraz opakowania wody w przypadku dystrybutor6w zasilanyeh z wymiennych butli. Ten 

ostatni rodzaj urzqdzeh bywa popularny z uwagi na fakt, ze nie wymagajq one podtqezenia 

do instalacji wodociqgowej, pozwalajqc uniknqc prac montaiowych, nie wymagajq one 

takze ewentualnej korekty nieodpowiedniej jakoSci wody w instalacji. Ich obstuga jest jednak 

bardziej skomplikowana i pracoehlonna, wymagajq bowiem systematyczne] wymiany i 

zaktadania butli z wodq, magazynowania butli zar6wno petnych, jak i zuzytych oraz 

wtasclwej gospodarki odpadami. 

Mimo tych zastrzeieh i wi^kszej uwagi, jakiej wymaga korzystanie z nich, dystrybutory wody 

podlqczone do instalacji bywajq polecanq formq urzqdzeh udost^pniajqcych wod^ 

wodociqgowq w szkotach, zwiaszcza w Wielkiej Brytanii. Uwaza si?, te fontanny z wodq do 

picia sq trudnlejsze do utrzymania w naleiytym stanie higienicznym (z uwagi na odmienny 

sposob uzytkowania), nie zach^cajq dzieci do spozywania wystarezajqcej ilosci wody i z 



reguty nie sq wyposazone w opcj? schtadzania wody (ma to duze znaczenle dIa akceptacji 

smakowej wody). 

Urzadzenia do napetniania butelek. z ktdrvch uczniowie korzvstaia w ciaau dnla. takze 

podczas zaiec szkolnych: mog^ to byd samodzielne urzadzenia, cho6 w opcj? napetniania 

wod^ butelek wyposazone bywajg zarowno fontanny z wod^ do picia, jak 1 (rzadziej) 

dystrybutory wody. W przeciwiehstwie do fontann z wodq do picia, ktore pozwalaj^ na 

dorazne zaspokojenie pragnienia i picie wody tyiko podczas korzystania z urzadzenia 

(dystrybutory wody zwi?kszaj^ ten czas tyIko nieznacznie) umozliwiajg one dzieciom 

korzystanie z wody zaczerpni?tej do butelek praktycznie w dowolnym momencie, poniewaz 

w niektbrych krajach (choc nie we wszystkich szkotach) pozwala si? uczniom na korzystanie 

2 nich takze podczas lekcji. Nalezy stwierdzic, ze rozwl^zanie takie zwykle budzi obawy 

nauczycieli i wychowawcow, zarowno ze wzgl?d6w porz^dkowych, jak i z uwagi na mozliwe 

zagrozenia sanitame, jednak znacz^cych problemow nie potwierdzaj^ obserwacje 

zgromadzone przez pahstwowe instytucje nadzoruj^ce tego rodzaju programy [4]. Wykazaty 

one, ze: 

• traktowanie butelek z wod^ jako zabawek dotyczy jedynie niewielkiej grupy uczni6w i 

obsenwowane bywa jedynie przez krotki czas po wprowadzeniu tego rozwigzania, 

• cz?stsze korzystanie z toalety rowniez moze wyst?powac tyIko w pocz^tkowym 

okresie, p?cherz moczowy przystosowuje si? do wi?kszej obj?tosci piynu w ci^gu 

kilku tygodni, w zwiqzku z czym kwestia ta nie dezorganizuje zaj?c, 

• rozlewaniu wody, w tym na ks i ^k i 1 zeszyty zapobiega stosowanie butelek 

przeznaczonych wy^cznie do picia wody i wyposazonych w korek chroni£|cy przed 

przypadkowym rozlaniem wody. Ponadto dzieci szybko uczq si? zwracac uwag?, aby 

nie dochodzito do wylewania wody z butelek, 

• niektore dzieci mogq „bawi6 si?" butelkq wody podczas lekcji. trzymaj^c lub 

obracajqc w dtoniach. Dotyczy to niewielu dzieci i zwykle nie utrudnia prowadzenia 

zaj?d. Wed+ug psychologow, niektorym dzieciom moze to utatwiac nauk? [4], 

• zamianie butelek mi?dzy dziecmi zapobiega ich czytelne i trwate podpisanie, 

• napetnianiu butelek innymi napojami zapobiega uzywanie wyt^cznie butelek z 

przezroczystego maleriatu oraz regularne przypominanie o korzysciach dIa zdrowia 

pfyn^cych z unikania stodzonych napojow i zast?powania ich wodq. Infonnacje te 

powinny bye przekazywane wielokrotnie przy roznych okazjach zarbwno dzieciom, 

jak i rodzicom. 



Pojemniki lub dzbanki z woda: jedno z najprostszych do zastosowania rozwigzah, 

wymagajqce w praktyce jedynie zadbania o staranne umycie i codzienne (w miar^ potrzeby 

wielokrotne w ci^gu dnia) napelnienie swiezq wod^. Nalezy zwrocic uwag?, aby dzbanek 

lub pojemnik wykonany byt z materiatu dopuszczonego do kontaktu z zywnosciq, uzywany 

byl wyt^cznie do wody do picia, opr6zniany i starannie myty i suszony codziennie po 

zakohczeniu uiytkowania. Nie powinien sluzyc do dtugotrwafego {dtuzszego niz klika godzin) 

przechowywania wody. Rozwi^zanie takie moze by6 wystarezajgee w matych plac6wkach, 

ewentualnie stosowane jako uzupetnienie w wi^kszych oblektach, na przyktad w miejseach 

znacznie oddalonych od innych urzqdzeh udost^pniajgcych wod^ wodoei^gowq do picia. 

Woda z pojemnikow lub dzbankow musi bye nalana do kubeczk6w. co w przypadku maiyeh 

dzieci mote wymagac pomoey opiekunow, a ponadto podobnie jak w przypadku 

dystrybutor6w wymaga zapewnienia dost^pu do odpowiednich naczyh (jednorazowych lub 

wielokrotnego uzytku) i zadbania o ich wiaseiwy stan sanitarny. 

Wszystkie wymienione wyzej urzqdzenia Sc) mozliwe do zastosowania w obiektach 

oswiatowo-wyehowawczych, a wybor okreslonego rozwi^zania powinien bye z 

dokonany zgodnle ze specyfik^ danej plac6wki, z uwzgl^dnieniem wymagah 

technicznych dotycz^cych instalacji i eksploatacji urz^dzenia oraz obowi£|zk6w 

zwiqzanych z ich utrzymaniem we wtasciwym stanie sanitarnym, oczekiwaniami 

personelu, jak r6wniez dzieci i rodzic6w. 

Uwaga: urzqdzenia udost^pniaj^ce wod^ wodoci^gow^ do picia w plac6wkach 

szkoino-wychowawczych powinny w chwili zakupu i montazu posiadac aktualny Atest 

Higieniczny lub Swiadectwo Jakosci Zdrowotnej NIZP-PZH. 

Przed podj^eiem deeyzji nalezy wnikliwie zapoznac si^ ze szczegotowq ofert^ produeent6w 

lub dystrybutor6w urz^dzeh, uwzgl^dniaj^e^ kluczowe wymagania dotyezqee instalacji 

urz^dzenia, warunkujgee jego sprawne funkcjonowanie. Powinny one obejmowac: 

• dane dotycz^ee wielkosd i wymiarow urz^dzenia, 

• wymagania eo do jego bezposredniego otoczenia, w tym temperatury, w ktorej moze 

ono byt uzytkowane, 

• wymagah dotycz^eych zasilajqcej instalacji wodnej (eisnienie wody, ^redniea rur), 

• wymagah dotycz^cyeh dost^pu do innych instalacji, np. instalacji elektryeznej lub 

kanalizacyjnej. 
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• zakres i cz?stosc operacji niezb?dnych do sprawnego dzialania urz^dzenia. jak np. 

czestosc wymiany iub regeneracji wktadow filtracyjnych, ewentualna zwiazana z tym 

koniecznosc udost?pnlania urz^dzenia firmie zewn?trznej. (uwaga; w przypadku 

wkladow filtracyjnych szczegolnie wazne jest nie przekraczanie zaiecanego przez 

producenta czasu ich uzytkowania, moze to bowiem grozic nie tyiko nieskutecznosci^ 

dzialania, ale wr?cz pogorszeniem jakoSci wody). 

Nie wystarezy sam zakup i montaz urz^dzeh - niezb?dne jest wzt?cie pod uwag? 

powyzszych czynnikow, aby mogty one dziatac sprawnie i spetniac swoje zadanie. 

Wszystkie te informacje powinny bye udost?pnione i przeanalizowane przed podj?ciem 

decyzji o wyborze rodzaju i konkretnego typu urz^dzeh. Urz^dzenia dystrybucyjne 

podtaczane do instalacji wodociagowej mogq bye zakupione lub przekazane w leasing. W 

kazdym przypadku nalezy zwrocid uwag?, aby byty do nich dol^czone dokumenty, 

zawieraj^ce wydrukowane w j?zyku polskim niezb?dne informacje, dotyczace instalacji, 

obstugi i biez^cej konserwacji Jesli zakup urz^dzeri obejmuje takze ieh serwis, prace 

naprawcze oraz obs*ug?, powinno to bye wyraznie zaznaczone w stosownej umowie, 

wraz z doWadnym okresleniem zakresu prae i czynnosei, wchodz^eych w zakres tej 

ustugl. 

3. LOKALIZACJA. WARUNKI R0ZMIES2CZENIA I \LO^t URZADZEN 

UDOSTEPNIAJACYCH WODE W BUDYNKU 

Podstawowe wymagania obejmujq w tym przypadku; 

• latwy i szybki dost?p do urzqdzeh dla wszystkich dzieci, znajdujqcych si? w 

plaeowce, 

• szczegolnie wazne jest zainstalowanie urz^dzeh w stotowce/ jadaini /miejscu 

spozywania wi?kszych positkow, zwtaszcza obiadow, oraz w miejscach, w ktorych z 

uwagi na wi?ksz^ aktywnosc fizyezn^ dzieci zapotrzebowanie na wod? moze bye 

wi?ksze, 

• miejsce widne, dobrze oswietlone, takze po zapadni?ciu zmroku, przestronne, w 

miar? mozliwosei bez znajduj^eych si? w bezposrednim s^siedztwie schodow, 

podestow, mebli, ro6lin ozdobnych, 

• miejsce powinno miec zapewnion^ dobr^ wentylacj?, leez bye wolne od przeci^gow, 

znacznego zapylenia, nawet wyst?puj4cego tyIko okresowo. 
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• miejsce umozliwiaj^ce state zamontowanie urzqdzen, podt^czenie do instalacji 

wodoci^gowej i tnvafe ich umocowanie, tak. aby nie stwarzaty ryzyka przewrocenia 

si?, 

• materiaty wykohczenlowe w bezposrednim otoczeniu powinny bye zmywalne, 

nienasi^kliwe, antyposlizgowe, "• . - . 

• szybkie odprowadzanie/usuwanie rozlanej wody, • ' • 

• mozliwo&c prowadzenia prac zwiqzanych z utrzymaniem urz^dzen w odpowiednim 

stanie technicznym i sanitarnym, • , . 

• umozliwienie biez^cej obserwacji i statego nadzoru nad stanem urz^dzeh w ci^gu 

catego dnia (=cz?stej obserwacji przez personel). 

Urzadzenia nie powinny bvc montowane: 

• w toaletach oraz w ich bezposrednim s^sledztwie. Pomijaj^c wzgl?dy estetyczne, 

stwarza to ryzyko korzystania przez dzieci z wymienionych urzqdzeh bezposrednio 

po uzyciu toalety bez umycia r^k i tym samym mikrobiologicznego zanieczyszczenia 

powierzchni urz^dzeh, a w konsekwencji skazenia czerpanej wody, 

• w bezposrednim poblizu zrodet ciepta (grzejniki, przewody grzewcze i wodoci^gowe z 

ciept^ wod^), 

• w laboratoriach chemicznych, fizycznych i pracowniach komputerowych, 

• w sposob mog^cy utrudniac przemieszczanie si? osob ci^gami komunikacyjnymi/ 

kolidujqcy z drogami ewakuacyjnymi, 

• w bezposrednim s^siedztwie drzwi wej^ciowych, w miejscach narazonych na 

znaczne wahania temperatury, zwtaszcza jej spadek ponizej 0°C, miejsc narazonych 

na przeci^gi i znaczne zapylenie powietrza, 

• w miejscu, w kt6rym urz^dzenie b?dzie narazone na bezposrednie dziatanie 

promieni stonecznych. Jest to szczegolnie wazne w przypadku dystrybutorow 

butlowych, 

• we wszelkich miejscach, kt6rych utrzymanie urz^dzeh we wtasciwym stanie 

sanitarnym i ich czyszczenie jest utrudnione, na przyklad ze wzgl?du na brak 

wystarczaj^cej przestrzeni wok6t nich. Ponadto miejsca wokot urz^dzen nie powinny 

bye wykorzystywane nawet czasowo do sktadowania jakichkolwiek przedmiotow czy 

odpad6w, leez zawsze utrzymane w ezystosci. 

Za miejsca najbardziej odpowiednie do lokalizacji urz<|dzeri udost?pniajacych 

wod? wodociqgow^ do picia uwaza si?: 
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• szerokie korytarze, 

• pomieszczenia wspolnego uzytkowania, 

• stotowkl/jadalnie, 

• miejsca w sqsiedztwie pomieszczeh dIa personelu i administracjl, 

• w poblizu sal gimnastycznych /treningowych. 

W ustalaniu miejsc, w ktorych majq bye rozmieszezone punkty czerpania wody do picia 

celowe moze bye wzi^cie pod uwag? opinii uczniow, rodzicow lub personelu placowki. 

Niektore opracowania wskazujq na celowosc oznakowania piktogramem miejsc, w 

ktorych znajdujq si? urzqdzenia udost^pniajqce wod? wodociqgowq do picia. 

Z zagadnieniem wtaseiwego rozmieszezenia punktow czerpania wody do picia wiqze si? 

kwestia odpowiedniej ich ilosci, warunkujqcej swobodny dost?p do nich wszystkich dzieci 

przebywajqcych w danej placowce. Ilosc ta zaiezy po cz?sci od rodzaju urzqdzeh -

fontanny pozwalajq na chwilowe zaspokojenie pragnienia. lecz czas korzystania z nich 

przez 1 osob? jest d^uzszy. podczas gdy dystrybutory wody dostarczajq jednorazowo 

wi?kszej jej ilosci. Najrzadziej natomiast uzywane sq urzqdzenia do napetniania buteiek 

na wod?, z ktorych pozniej uczniowie mogq korzystac podczas wielu godzin pobytu w 

placowce. Zalecenia dotyczqce optymalnej iloSci punktow bezposredniego udost?pniania 

wody wodociqgowej do picia r6zniq si? znacznie i wynoszq od 1 urzqdzenia na 30 

uczniow w przypadku fontann do wody [1] do minimum 1 dystrybutora wody (water 

coooler) na 200 uczniow, z zastrzezeniem, ze ilosc ta moze okazac si? 

niewystarczajqca, jesli dost?p do powyzszych urzqdzeh jest ograniczony w czasie np. 

tyiko do przerw mt?dzy lekcjami lub gdy pomieszczenie/przestrzeh wok6l urzqdzenia nie 

pozwala na skorzystanie z niego wszystkim ch?tnym w danym czasie. [4]. 

Rozsqdne jest przyj?cle posrednlch wartosci - w przypadku fontann do wody 1 

urzqdzenie na 50 osob, a dystrybutorow wody 1 na 100 os6b. 

Wartosci te, traktowane jako optymalne, nie zawsze sq mozllwe do dotrzymania. 

Jesli ze wzgl?d6w technicznych lub ekonomicznych nie jest to mozliwe, nalezy rozwazyc 

rozwiqzania uzupetniajqce (na przyklad dodatkowe udost?pnienie wody w dzbanku w 

jadaini) lub posuni?cia organizacyjne zapewniajqce mozliwosc korzystania z urzqdzeh 

wi?kszej liczbie osob (rotacja czasowa). 
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4. FACHOWE PODLACZENIE URZADZEN. Z ZASTOSOWANIEM MATERIAtOW 

NIE WPtYWAJACYCH NEGATYWNIE NA J A K 0 S 6 WODY 

Urzqdzenia udost^pniaj^ce wod? wodoci^gow^ do picia w plac6wkach szkolno-

wychowawczych wymagaj^ wJasciwego pod^^czenia do instalacji wodoci^gowej w 

sposob zapewniaj^cy ich sprawne dziatanie, a zarazem zapobiegaj^cy wtornemu 

zanieczyszczeniu wody. Nalezy powierzyc t? czynno§6 fachowemu pracownikowi. Moze 

to bye osoba z firmy dostarczaj^cej urz^dzenie, bqdz osoba ze specjalistycznej firmy 

zewn^trznej, maj^ca odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje ;. ' , . 

Niekiedy elementy stuz^ce do montazu urzgdzenia i jego podt^czenia do instalacji 

wodnej sq dostarczane wraz z nim przez producenta lub dystrybutora urz^dzen. 

Uwzgl^dniajg one wtedy wymagania techniczne urz^dzenia, a ponadto wykonane z 

materiatow, ktore kontaktujqc si? z woda do picia nie wptywaj^ negatywnie na jej jako§c i 

bezpieczehstwo dia zdrowia. Jesli natomiast tego rodzaju wyroby instalacyjne 

zakupywane 1 dostarczane odr^bnie przez osob? dokonujqca montazu urzqdzenia, musi 

ona zwrocic uwag?, aby odpowladaty one powyzszym wymaganiom. Prace montazowe 

nalezy wykonywac zgodnie z zaieceniami producenta/ dystrybutora urzqdzeh. . 

W przypadku instalacji, w ktorej cisnienie wody przewyzsza maksymaln^ wartosc 

cisnienia roboczego w urz^dzeniu dystrybucyjnym, zaieca si? monta:z reduktora lub 

ogranicznika cisnienia. Rozwi^zanie takie jest takze wskazane w razie instalacji pomp 

podnosz^cych cisnienie wody w instalacji. 

W miejscu podf^czenia dystrybutora wody lub fontanny do przewodu wodoci^gowego 

nalezy zainstalowac zawor antyskazeniowy - jednokierunkowy, zabezpieczaj^cy przed 

przepiywem wstecznym, Konieczne jest ponadto zamontowanie w tym miejscu zaworu 

odcinaj^cego i zapewnlenie w ten sposob mozliwo^ci odcinania doplywu wody do 

urzqdzeh, zarowno w celu prac konserwacyjnych, jak i ochrony konsument6w, gdy w 

wyniku pogorszenia jako^ci wody w sieci wodoci^gowej woda jest niezdatna do 

spozycla. Samo umieszczenie pisemnego komunikatu i piktogramu (ma^e dzieci) 

ostrzegaj^cych przed spo^yciem wody, choc konieczne, nie jest wystarczaj^ce - mog^ 

by6 one przypadkowo lub celowo usuni^te albo zignorowane. Po potwierdzeniu 

odpowiedniej jako^ci wody i przed przywroceniem urz^dzenia do uzytkowania powinno 

bye ono poddane gruntownemu czyszczeniu i p+ukaniu, a w przypadku, gdy powodem 
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nieodpowiedniej jakosci wody bylo skazenie mikrobiologiczne, ptukanie nalezy 

poprzedzic dezynfekciq. Jesli w urz^dzeniu wykorzystywane jakiekolwiek wWady 

filtracyjne, przed przyst^pieniem do czyszczenia nalezy je usun^c, a po czyszczeniu, 

dezynfekcji i koficowym ptukaniu nalezy je zast^pic nowymi wktadami. 

Wszelkie elementy osprz^tu wymagajqce okresowej rewizji (jak wodomierze, 

manometry, zawory zwrotne, przerwa powietrzna i inne) powinny bye ^atwo dost^pne do 

kontroli lub wymiany. 

Urz^dzenia dystrybucyjne, w kt6rych istnieje koniecznosc odprowadzania 

niewykorzystanej wody lub sciekow (np. powstaj^cych w wyniku filtracji wody w 

urzgdzeniach wyposazonych w modut odwroconej osmozy) wymagaja. pod^czenia do 

instalacji kanalizacyjnej, koniecznie poprzez zawor antyskazeniowy, zabezpieczaj^cy 

przed przeptywem wstecznym. . 

5. STAtY NADZOR NAD STANEM HIGIENICZNO-SANITARNYW URZADZEN 

Niezaleznie od tego w jaki sposob rozwi^zana zostanie kwestia serwisowania i 

okresowego przegl^du technicznego urz^dzeri i czy czynnosci te b?d^ realizowane 

przez producenta lub dystrybutora, przez przedsi^biorstwo wodociqgowe czy przez inn^ 

firm^ zewn^trzn^, ze strony placowki oswiatowo-wychowawczej czynnosci te powinna 

zgfaszac, uzgadniac 1 koordynowac oraz dbac o ich w+asciwe dokumentowanie 

wyznaczona przez dyrektora do tych zadah osoba. Podobnie za state codzienne 

utrzymanie urz^dzeri w nalezytym stanie sanitarnym i jego systematyczn^ kontro!^ 

odpowiedzialna powinna bye jedna osoba, imiennie wyznaczona przez dyrektora 

placowki, a na czas jej nieobecnosci wskazany powinien bye zast^pca. Caty personel 

powinien byd natomiast systematycznie informowany, aby zwracal uwag^ na stan tych 

urz^dzeh, sygnalizowat ewentualne nieprawidlowoSci i reagowat na akty wandalizmu. 

Jest to jeden z powodow, dia ktorych warto rozwazyc instalacji takieh urzadzeri w 

poblizu pomleszczeh przeznaczonych dIa pracownik6w placowki lub w miejscach, w 

ktorych cz^sto oni przebywaj^. 

Utrzymywanie urzadzeri w odpowiednim stanie sanitarnym jest niezb^dne nie tyiko z 

uwagi na zdrowie korzystaj^cych z nich dzieci, ale takze jednym z warunkow 

skutecznosci programow, maj^cych zach^cac do korzystania z wody wodoci^gowej do 

picia. 
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Szczegoln^ uwag^ nalezy poswi^cic przygotowaniu urz^dzeti do uzytku po ich 

podlqczeniu do instalacji wodnej oraz po d^u^szej przerwie w uzytkowaniu (okres 

wakacji). 

• podczas montazu urz^dzert nalezy poddac dezynfekcji wszystkie powierzchnie 

instancyjne, kontaktujgoe si§ z wodq (czynnoS6 powinna przeprowadzic strona 

odpowiedzialna za montaz urz^dzenia), 

• po zakonczeniu prac montazowych panele i wszelkie zewn^trzne powierzchnie 

urz^dzeh oraz krany i ociekacze w dystrybutorach nalezy starannie umyc wod^ z 

dodatkiem srodka myj^cego, przeznaczonego do naczyn kuchennych, 

przeprowadzic ich sanityzacj^ z zastosowaniem 6rodka antybakteryjnego do 

powierzchni maj^cych kontakt z zywno§ci^, spJukac je i osuszy6, 

• nalezy nast^pnie starannie przeptuka6 urzqdzenie wod^, usuwaj^c z jego 

Instalacji pozostatosci ferodka dezynfekcyjnego i ewentualnie innych substancji 

uzywanych przy montazu, 

• w dalszym etapie nalezy skontrolowat sprawno^c urz^dzenia, w tym dziatanie 

filtr6w oraz podzespotu schtadzajqcego wod^, jeSli jest ono w nig wyposaione, 

• w fontannach z wodg do picia nalezy sprawdzi6, czy zapewniajg one wyplyw 

strumienia wody na wysokoSc umozliwiajgc^ korzystanie z nich dzieciom bez 

brania do ust kohcowki kranu. ' • ^ ' 

W ci^gu tygodnia po zamontowaniu urzqdzenia t na ok. 7-10 dni przed jego 

udost^pnieniem dzieciom nalezy wykonac kontrolne badanie wody o zakresie: £ coli, 

paciorkowce katowe, P. aeruginosa (w probce wody o obj. 100 ml^. og6lna liczb^ 

mikroorganizmow w temp. 36 °C (w probce wody o obj^tosci 1 ml), zapach, barwa, 

m^tnos6. pH, jon amonowy, azotany. azotyny. zeiazo). O\6VJ, kadm; je^li urz^dzenie ma 

sluzyc do zmi^kczania wody takze twardosc i s6d. (Uwaga - obowiqzek wykonania 

tego badania nie dotyczy dystrybutorow wody zasilanych wodg zrodlang z butii 

18,9 litrowych). Urzgdzenie nie powinno bye oddane do uzytku, jeSli badanie wody 

wykazuje nieprawidtowosci. 

• • » • 

Zaiecane warto^ci wynoszsi; 

• E. coli - 0 jtk/100 mt wody 

• paciorkowce k a t a e - 0 jtk/100 ml wody 

• P. aeruginosa - 0 jtk/100 ml wody 
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• ogolna liczba mikroorganizmow w temp. 36 °C - dopuszczalna liczba dolOO jtk/1 

ml wody 

zapach - akceptowalny 

barwa - dopuszczalna wartosc do 15 mg/l Pt (akceptowalna ) 

m^tno66 - dopuszczalna wartosc do 1 NTU 

pH 6,5-9,5 

jon amonowy - dopuszczalna wartosc st^zenia 0,5 mg/l 

azotany - najwyzsze dopuszczalne st^zenie 50 mg/l 

azotyny - najwyzsze dopuszczalne st^zenie 0,5 mg/l 

zelazo - dopuszczalna wartosc st^zenia do 0,200 mg/l 

o^ow - najwyzsze dopuszczalne st^zenie 0,010 mg/l 

kadm - najwyzsze dopuszczalne st^zenie 0,005 mg/l 

s6d - dopuszczalna wartosc do 200 mg/l 

twardosc (w przeliczeniu na w^glan wapnia) - dopuszczalny zakres wartosci 60-

500 mg./l 

Nalezy przygotowac dzieci do wiasciwego korzystania z urz^dzeri dystrybucyjnych -

wyjasniajqc zasady post^powania I prezentuj^c je w praktyce dzieciom majacym z nimi 

stycznosc po raz pierwszy, daj^c mozliwosc wtasnor^cznej obsfugi urz^dzenia. 

Niezb^dne jest podkre^lanle. ze: 

• przy korzystaniu z fontanny trzeba unikac dotykania kranu ustami I r^kami, 

• w dystrybutorach wody rowniez unikac dotykania jakichkolwiek elementow poza 

przyciskiem kranika, a ponadto korzystac wyt^cznie z przeznaczonych do tego 

celow kubeczkow, ktore nie stuz^ do zabawy i powinny bye wfasciwie 

przechowywane. Jesli s^ to naczynia jednorazowego uzytku, nalezy wyznaczyc 

pojemnik na Ich sktadowanie, w miejscu wyraznie oznakowanym i oddalonym od 

punktu, w ktorym udost^pniane s^ nowe nieu2ywane kubeczki, 

• kubeczki nalezy napetniac, unikaj^c rozlewania wody, 

• w urz^dzeniach do nape^niania buteiek korzystac wyl^cznie z wlasnej buteiki, 

przeznaczonej tyiko do tego celu, przezroczystej, podpisanej lub oznakowanej. 

Informacje te mog^ wymagac powtorzenia w przypadku najmlodszych dzieci, jesli 

obserwacja wskazuje, ze majq one trudnosci w korzystaniu z powyzszych urzadzeri. 

Polecane bywa zamieszczanie ich w klasach lub w poblizu urz^dzenia w formie 

graficznej (plakat), zrozumialej dia dzieci. Wielokrotnie powinny bye takze przypominane 
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korzysci dIa zdrowia ptyn^ce z odpowiedniego nawodnienia organizmu i 

wykorzystywania do tego wody o odpowiedniej jako^ci zamlast sbdzonych napoj6w 

gazowanych, ; . 

Biezacy nadz6r nad stanem urzadzeri obeimuje: 

• kazdego dnia nauki szkolnej rano przed przybyciem uczniow nalezy sprawdzi6 

Stan urzqdzenia i jego bezpo^redniego otoczenia, zwracaj^c uwag^ na obecnosc 

wszelklch zanieczyszczeh, w tym napisow, zaciekow, odpad6w, kurzu, owad6w, 

gryzoni i ich odchodow, na wyciekaj^c^ wod^, w przypadku dystrybutorow takze 

dost^pnosc I Stan kubeczk6w na wod^. Wszelkie nieprawidtawosci i zabrudzenia 

powinny bye niezwtocznie usuni^te, 

• nalezy sprawdzic dziatanie urzqdzenia oraz przeptukac go, usuwajgc wod? 

pozostaj^c^ w urz^dzeniu w zastoju podczas nocy. Jest to szczeg6lnie wazne po 

przenwie weekendowej lub Swi^tecznej, 

• w fontannach z wodg do picia nale±y dodatkowo sprawdzic, czy strumieh wody 

wyplywa na wysoko^c pozwalajqc^ na swobodne korzystanie z wody przez 

dzieci, bez dotykania ustami kranu, 

• w dystrybutorach wody i fontannach zaopatrzonych w ociekacz nalezy go 

opr6iniac i osuszac co najmniej 1 raz dziennie. Co najmniej raz w tygodniu 

ociekacz powinien by6 umyty z zastosowaniem ptynu do mycia naczyti 

kuchennych i 6rodka antybakteryjnego przeznaczonego do powierzchni 

kontaktuj^cych si^ z zywno^ciq, 

• zewn^trzne powierzchnie fontann, dystrybutorow wody oraz urz^dzeh do 

napelniania buteiek, w tym takze krany, powinny bye codziennie myte z 

zastosowaniem tagodnego srodka myj^cego do naczyh kuchennych, a nast^pnie 

sptukiwane i osuszane. Co najmniej raz w tygodniu mycie i czyszczenie naleiy 

pol^czyc z sanityzacj^ przy uzyciu Srodka antybakteryjnego. przeznaczonego do 

powierzchni kontaktuj^cych si^ z iywnosci^ (naleiy unika6 6rodk6w na bazie 

chloru). W fontannach z wod^ do picia sanityzacja powinna by6 

przeprowadzana codziennie, 

• w dystrybutorach wody nalezy co najmniej 1 x w tygodniu usuwa6 kurz 

gromadz^cy si^ na kratee wentylacyjnej. Nalezy tez sprawdzad, czy zachowana 

jest wymaga odlegtos6 urz^dzenia od sciany, 

• nalezy prowadzic dokumentacj? wykonywanych kazdego dnia czynnoSci 

porzqdkowyeh, 
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rutynowe, codzienne czynnosci porz^dkowe mogq wymagac powtorzenia w ci^gu 

dnia w razie stwierdzenla zanieczyszczenia urz^dzenia lub w jego poblizu. 

personel, do ktorego obowi^zkow nalezq powyzsze czynnosci, powinien 

przeprowadzac je po uprzednim umyeiu r^k, korzystaj^c z r^kawiczek 

jednorazowyeh i fartucha/ubioru ochronnego, jednorazowego lub 

przeznaczonego wyl^cznie do tego eelu, Wykluczone jest wykonywanie tych prac 

w ubraniu ochronnym, w ktorym przeprowadzane jest na przyklad sprz^tanie 

toalet, czyszczenie podlogi w korytarzach lub prace porz^dkowe na podworzu. 

Powyzszych czynnosci nie powinny wykonywac osoby uskariaj^ce s i^ na zte 

samopoczucie, w tym zwlaszcza na dolegliwosci sugeruj^ce infekcj^ przewodu 

pokarmowego - nudnosci, wymioty, biegunk^. 

W przypadku dystrybutorow zasilanych wod^ z butii 18,9 litrowych dodatkowo nalezy 

zwrocic uwag? na nast^pujace kwestie: 

• Woda z butIi nadaje si? do wykorzystania najwyze] przez 2 tygodnie od czasu jej 

zamontowania w dystrybutorze. Po tym czasie nale2y bezwzgl^dnie dokonac 

wymiany butIi, nawet jesli woda z niej nie zostaia calkowicle zuzyta, 

• Przy kazdej wymianie butIi nalezy dokonac czyszczenia i sanityzacjl urz^dzenia 

(jesli wymiana butIi nast^puje bardzo cz^sto, np. kilka razy w tygodniu, 

wystarczaj^ce jest przeprowadzanie tej czynnosci okresowo, nie rzadziej jednak 

niz CO 2 tygodnie, 

• Przeprowadzanie zabiegu czyszczenia i sanityzacjl urz^dzenia moze bye 

przedmiotem umowy z firmg dystrybuuj^c^ urz^dzenia - w takim przypadku 

nalezy sprawdzad, czy wywi^zuje si? ona z tego zobowi^zania. Jesli zabieg ten 

ma bye wykonany przez plac6wke szkolno-wychowawcz^ we wtasnym zakresie, 

powinien on obejmowac nast?puj^ce dziatania: 

• Po usuni^ciu zuzytej butIi nalezy eafkowieie oproznic urzqdzenie z wody, 

odprowadzaj^c jej pozostatosci ze zbiornika i przewodow, 

• Wszelkie usuwalne elementy zewn?trzne wyjgc i poddac osobno myeiu 

(mozna wykorzystac zmywark? do naczyrt), a nast?pnie sanityzacji z 

zastosowaniem srodka antybakteryjnego do powierzchni kontaktuj^cyeh si? z 

zywnosei^, nast?pnie optukac i osuszyd, 
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• Zbiornik urzqdzenia napetnii roztworem dezynfektanta, wn^trze zbiornika 

umy6 osadzong na d+ugiej r^czce mi^kk^ szczotkg, 

• Pozostawic roztwor srodka dezynfekcyjnego w urz^dzeniu na czas okreslony 

w instrukcji stosowania srodka (r6zne srodki wymagajq stosowania 

odmlennych st^zen roboczych i rbznego czasu kontaktu), po czym 

odprowadzic go przez kranik do wiadra, 

• Napetnic zbiornik w urzgdzeniu czystg wodg wodociqgowg, po czym 

catkowicie opr62nic przez kranik, Procedure powtorzyc jeszcze 2x w celu 

ca^kowitego usuni^cia pozostaioSci srodka dezynfekcyjnego. 

• Zamocowac wyj^te uprzednio elementy usuwalne po ich umyciu, czyszczeniu 

i sanityzacji, • ' • ' • • 

• Przed zamocowaniem nowej butIi w dystrybutorze powinna by6 ona umyta 

(agodnym 6rodkiem myjgcym, korek takze zdezynfekowany 

• Zamocowad buti? i sprawdzic poprawne dzla+anle urzqdzenia. 
•>• . 

Scisle przestrzeganie powyzszych zasad nie jest jednak wystarczaj^ce, aby stan 

higieniczny urzgdzeh bŷ  nienaganny - niezb^dne jest okresowe czyszczenie i 

dezynfekcja wn^trza urzqdzen, w tym instalacji wodnej. Na koniecznosc takiego 

post^powania wskazujq wyniki wielu badart, analizuj^cych jakoSc mikrobiologiczng wody 

z dystrybutorow. Potwierdzaj^ one wyraznie wi^kszy stopiert mikrobiologicznego 

zanieczyszczenia wody czerpanej z urzgdzeri udost^pniajgcych wod? wodoci^gowg 

(gl6wnie z dystrybutorow wody) niz wody pobieranej z instalacji poprzez bateri^. 

• Wtoscy badacze, por6wnuj^c wskazniki mikrobiologiczne wody wodociggowej 

czerpanej z kranu i z dystrybutor6w podtgczonych do instalacji wodociqgowej 

stwierdzili podwyzszonq ogoing liczb^ mikroorganizmdw w temperaturze 22 '̂C 

w 71% probek wody niegazowanej z dystrybutorow, a w temperaturze 37 °C - w 

8 1 % takich pr6bek. W przypadku wody gazowanej z dystrybutorow 

podwyzszone wartosci dotyczyty odpowiednio w 86% i 88% pr6bek. Nie 

stwierdzono zalezno^ci mi^dzy uzyskanym wynikiem a czasem, jaki dzlelif 

pobranie probki od ostatniej wymiany filtrow w urz^dzeniu. 

• Podobnie P. aeruginosa wykryto tyiko w jednej probce wody pobranej z kranu i w 
blisko 30% probek wody z dystrybutor6w [6]. 

• W innym badaniu P. aeruginosa obecny byt w 2 1 % ze 162 zbadanych w tym 

kierunku probek wody (100 ml) z dystrybutor6w. Zabieg czyszczenia i 

dezynfekcji tych urz^dzen pozwolH na skuteczn^ eliminacj§ tego mikroorganizmu, 
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kt6rego poza 1 przypadkiem nie wykryto w badaniu kontrolnym, 

przeprowadzonym 2 tygodnie po tej procedurze. [7]. 

• Ocena mikrobiologicznej jakosci wody do picia z 47 fontann szkolnych w 17 

szkolach w Wielkiej Brytanii wykazala wysokq og6lna liczb? mikroorganizmow w 

temp. 36 °C. Najwi^cej zastrzezen budzif stan sanitarny fontann zainstalowanych 

w toaletach [10] 

• Kolejna podobna analiza porownawcza jakosci mikrobiologicznej wody z 

dystrybutorow i wody z instalacji wodociqgowej, obejmuj^ca szerszy zakres 

wskaznikow (ogolna liczba bakterii tienowych i fakultatywnych beztlenowych, 

bakterie grupy coli, E. coli, paciorkowce katowe, S. aureus, P. aeruginosa. 

Aeromonas ssp.) rowniez wykazate, ze w zaieznosci od rodzaju instytucji, w 

ktorej dystrybutory byly zainstalowane i ich lokalizacji w 36% - 28% probek 

wody z takich urzqdzen stwierdzono obecnosc bakterii grupy coli lub jednej z 

bakterii potencjalnie patogennych (S. aureus. P. aeruginosa, Aeromonas ssp) lub 

wskaznika skazenia kalowego {E. coli, paciorkowce katowe - pojedyncze 

przypadki). W wodzie wodoci^gowej pobranej z kranow co najmniej jeden z 

wymienionych mikroorganizmow stwierdzono w 18-22 % probek [8]. 

• W celu przeciwdziatania pogorszeniu jakosci wody autorzy zalecaj^ 

przeprowadzanie gruntownego czyszczenia i dezynfekcji instalacji wodnej i 

wewn?trznych powierzchni dystrybutorow wody co 2 miesi^ce [8]. 

• Doswiadczalnie wykazano, ze juz dezynfekcja instalacji dystrybutor6w wody z 

zastosowaniem 3% nadtlenku wodoru skutecznie zmniejsza liczb? P. aeroginosa 

izolowanych z wody z dystrybutorow do kiiku jtk/100ml lub nawet umozliwia ich 

przejsciowe calkowite wyeliminowanie [9]. 

Biorqc pod uwag? powyzsze dane nalezy przyjqc, ze przed rozpocz^ciem roku 

szkolnego, a nast^pnie co 2 miesi^ce w czasie jego trwania nalezy przeprowadzac 

gruntowne mycie, czyszczenie I dezynfekcj? catosci urz^dzeh dystrybuuj^cych 

wod?, obejmuj^ce takze Ich wewn^trzne powierzchnle oraz ich instalacj? wodne). 

Przestrzeganie tej cz^stosci czyszczenia zapewnia takze ochron? przed tworzeniem si? 

biofilmu oraz osad6w kamienia. Czynnosci te najlepiej powierzyc firmie, ktora dostarczy+a 

urz^dzenia lub wyspecjalizowanej firmie zewn?trznej, nadzoruj^c z ramienia danej 

placowki wykonanie prac i dbajqc o ich wtasciw^ dokumentacj?. 

W przypadku urz^dzeh wyposazonych w flltry do wody niezb?dne jest scisle 

przestrzeganie okreslonego przez producenta zaiecanego czasu ich uzytkowania, 

ktorego w zadnym razie nie nalezy przekraczac, Zwykle czas ten uzalezniony jest od 
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intensywnosci uzytkowania urz^dzeh (obj?tosci fiitrowanej wody) i wynosi od 3 do 6 

miesi?cy. 

W przypadku gdy dzieci korzystaj^ z buteiek napelnianych wodq z urz^dzen 

dystrybuuj^cyeh wazne jest utrzymanie ich w nalezytym stanie higienicznym. Zadanie to 

moze spoczywac na dzieciach i rodzicach (optymalne rozwi^zanie) lub tez moze si? go 

podj^c placowka szkolno-wychowawcza. Nalezy pami?ta6, aby: 

• buteiki byty stosowane wyl^eznie do wody do picia, nigdy do innych cel6w, takie 

nie do przechowywania innych napojow, 

• powinny byt wykonane z przezroczystych materiat6w, najlepiej zaopatrzone w 

korek umozliwiaj^cy pieie wody bez jej rozlewania, 

• powinny bye tHA/ale (wodoodpornie) i czytelnie podpisane, 

• buteiki nalezy codziennie myc w roztworze tagodnego srodka myj^cego, 

przeznaczonego do mycia naczyri kuchennyeh, a korek szorowac szczotk^. 

nast?pnie butelk? I korek nalezy optukac i pozostawic do wysehni?cia, ustawiaj^c 

butelk? dnem do gory. 

• raz w tygodniu butelk? i korek naleiy namoczyd w roztworze lagodnego Srodka 

dezynfekeyjnego, po czym starannie kilkakrotnie wyptuka6 w czystej wodzie 

wodociggowej 1 pozostawii do osuszenia. • • 

6. KONTROLNE BADANIE JAKOSCI WODY Z URZADZEN UDOSTEPNIAJACYCH 

WODE WODOCIAGOWA DO PICIA 

Kontrolne badanle jakosci wody ma s\uzyt jedynie potwierdzeniu, ze og6\ czynnosci 

maj^cych utrzymac urz^dzenla we wtasclwym stanie sanitarnym realizowany jest 

wiasclwie i skutecznie. Nalezy je przeprowadzac tyIko w akredytowanych laboratoriach, a 

pobranie probki wody powierzy6 certyfikowanemu probkobiorcy. Badanie uwzgl?dniaj^ce 

pelny zakres parametrow mikrobiologicznych i fizykochemicznych, taki jak w badaniu 

poprzedzaj^cym oddanie urz^dzenia do uzytku (str. 12.) powinno obejmowad parametry: 

E. CO//, paciorkowee kafowe, P. aeruginosa, ogolna liezb? mikroorganizmbw w temp. 36 

°C, zapach, barwa, m?tnosc, pH, jon amonowy, azotany, azotyny, zelazo (takze w 

wodzie z uj?c powlerzchniowych z uwagi na ryzyko wtornego zanieczyszczenia wody z 

elementow konstrukcyjnych instalacji wodnej), olow, kadm; jeSli urz^dzenie ma siuzyc 

do zmi?kczania wody takze twardosc i sod.. Nalezy je wykonac po przygotowaniu 

urz^dzenia do pracy po przerwte wakacyjnej (po czyszczeniu, dezynfekcji i ptukaniu), ale 

na CO najmniej 7-10 dni przed rozpocz?ciem roku szkolnego, aby w razie 
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nieprawidtowego wyniku byt czas na podj^cie dziatah naprawczych.. W przypadku 

dystrybutorow zasilanych woda zrodtan^ z butii 18,9 litrowych wystarczaj^ce jest 

ograniczenie tych badari wy^cznie do wskaznikow mikrobiologicznych. 

Jesli badanie to nie wykaze nieprawidtowosci, kolejne badania mog^ obejmowad 

wy^cznie wskazniki mikrobiologiczne: E. coli, paciorkowce katowe, ogoln^ liczb? 

mikroorganizmow w temp. 36 °C (w 1 ml wody), P. aeruginosa (w 100 ml wody). 

Wskazane jest wykonanie Ich 2x w ciqgu roku szkolnego, w trakcle zwykfego ich 

uzytkowania, nie bezposrednio po gruntownym czyszczeniu i dezynfekcji 

urzc|dzenia. 

Zaiecane wartosci wynosz^: 

• E. coli - 0 jtk/100 ml wody 

• paciorkowce kalowe - 0 jtk/100 ml wody 

• P. aeruginosa - do 10 jtk/100 ml wody 

• ogolna liczba mikroorganizmow w temp. 36 "̂ C {w 1 ml wody) - dopuszczalna 

liczba do 3x przewyzszaj^ca wartosc stwierdzon^ w probce wody pobranej z 

punktu czerpalnego w instalacji wodoci^gowej w budynku w pionie, w ktorym 

zainstalowane jest dane urz^dzenie. 

Dodatkowe badanie moze bye konieczne w szczegolnych sytuacjach, jak podejrzenie 

choroby wodozaleznej wsrod dzieci przebywajacych w placowce, zanieczyszczenie wody 

zasilaj^cej budynek (wody w sieci wodoci^gowej), awaria lub prace remontowe 

dotycz^ce instalacji wodoci^gowej w budynku. Pobranie kontrolnej probki wody do badah 

w takich sytuacjach przed ponownym oddaniem urz^dzenia do uzytku zawsze powinno 

bye poprzedzone czyszczeniem, myciem i dezynfekcji calosci urz^dzenia z jego 

nast^powym obfitym przep+ukaniem wod^. 

Inaczej przedstawia si^ sytuacja w przypadku, gdy kontrolne badanie wody wykaze 

nieprawidtowosci. Zwykle sytuacja ta wymaga wyjasnienia i podj^cia dziatari 

naprawczych, po kt6rych przeprowadzeniu niezb^dne jest kontrolne badanie wody w 

celu oceny ich skutecznosci. Zaieznie od rodzaju parametru, ktorego dotyezy problem i 

jego skali, kolejne badanie moze ograniczyc si^ do wybranego parametru lub ich grupy 

lub w razie koniecznosci zostac poszerzone. 
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W przypadku nieprawidiowego wyniku badania niezb^dne jest ustalenie, czy do czasu 

potwierdzenia skutecznej korekty jakosci wody moze ona bye udost^pniana dzieciom. 

Jest to wykluczone gdy wyniki badania wskazujg na skazenie katowe wody. 

Badanie mikrobiologiczne wody ma najwi^ksze znaczenia dia biezgcej oceny 

bezpieczeristwa wody dIa zdrowla os6b z niej korzystajgcych. Nieprawidtowosci w tym 

zakresie mog^ by6 spowodowane nast^pujgcymi przyczynami: 

• niew^asciwe podl^czenie urzqdzenia do instalacji wodnej (do niewtaSciwych 

przewodow wodociggowych), 

• niewtasciwa lokalizacja urzgdzeh i ich narazenie na zanieczyszczenia (toalety, 

zapylenie pomieszczert, biisko§6 urz^dzeh grzewczych, ekspozycja na 6wiatlo 

sbneczne). 

• niedostateczne czyszczenie i stan sanitarny instalacji wodnej urzqdzenia, 

• zbyt dtugi czas eksploatacji zf6z filtracyjnych 

• zanieczyszczenie mikrobiologiczne szerzqce si^ przez kontakt, przeniesione na 

skutek nie zachowania nalezytej higieny osobistej przez osoby korzystajgce z 

urz^dzeri lub personel odpowiedzialny za jego utrzymanie w czystosci (brudne 

r^ce, odziez ochronna, sprz^t uzywany do mycia) 

• niewystarczajqce czyszczenie i dezynfekcja kran6w, ociekacza i obudowy 

urzgdzeh, 

• niewla^ciwe korzystanie z urzqdzeh - picie bezposrednio z kranu, kontakt ze 

Sling, ustami, diohmi. 

UWAGI KONCOWE 

Wprowadzajgc program udost^pniania w plac6wkach oswiatowo-wychowawczych wody 

wodociggowej do picia, zakiadajgcy zwi^kszenie iloSci wody spozywanej przez dzieci trzeba 

wz\^^ pod uwag? cz^stsze korzystanie przez dzieci z toalet i zadbanie o ich odpowiedni stan 

sanitarny. 

Udost^pnianie dzieciom wody wodoclggowej do picia podczas ich przebywanla w 

placowkach oswiatowo-wychowawczych powinno bye przedmiotem statej troski kierownictwa 

i personelu plae6wki, ktdry nie powinien poprzestawac na samym instalowaniu urzgdzert 

dystrybucyjnych, ale stale nadzorowac ich dziatanie i stan sanitarny, analizowac korzystanie 

z nich przez dzieci i sposoby jego poprawy, oeenid potrzeb§ wprowadzenia daiszych 
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rozwi^zah poprawiajqcych dost?pnosc wody wodociagowej do picia lub zwi?kszajacych jej 

atrakcyjnosc, Wazne jest systematyczne i przy wielu okazjach przekazywanie 

nauczycielom, dzieciom i rodzicom informacji o korzysciach dIa zdrowia ptyn^cych z 

wlasciwego stanu nawodnienia organizmu i zast?powania stodzonych napojow odpowiedniej 

jakosci wod^. Celowa jest takze analiza opinii dzieci na temat dziatajqcych w placowce 

urz^dzeh udost?pniaj^cych wod? wodoci^gow^ do picia i wyciagni?cie wnioskow z 

ewentualnych krytycznych uwag, ze szczegolnym zwroceniem uwagi na rzeczywist^ 

mozliwosc korzystania z urz^dzeh (dost?pnosc) oraz ich stan higieniczny. 

Zawsze alternatywa dIa instalowania urzadzeh udost?pniaj^cych dzieciom bezpo§rednio 

wod? wodoci^gowg do picia jest dostarczanie do placowek szkolno-wychowawczych wody 

butelkowanej -zrodlanej lub mineralnej. 
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