v.M.-^ 2015

GLOWNY INSPEKTOR SANITARNY

^

GIS-BW-43230-56/KP/15/4
. SK.21288/201i_
Tto-Epid«miotoflic2na
lu
i Og6ina

Wafszawa, dnia

/

? t -06- 2015

Panstwowy Wojewodzki
Inspektor Sanitarny
-wszyscy-

L dz.

W z w i ^ k u z wptywaj^cymi do Glownego Inspektoratu

Sanitamego pytaniami

o bezpieczenstwo zdrowotne dzieci oraz osob korzystaj^cych z fontann ulicznych, ponizej
przekazuj? informacj^ w tej sprawie (w aspekcie wyst^powania potencjalnych zagrozeh
mikrobiologicznych w wodzie pozostaj^cej
podstawie

stanowiska uzyskanego

w obiegu takich obiektow) opracowanq na

od Narodowego

Instytutu

Zdrowia Publicznego —

Panstwowego Zakladu Higieny.
Jednoczesnie zwracam si? z uprzejm^ prosb:^^ aby w ramach dzialan organow
Panstwowej

Inspekcji

wynikaj^ce z

Sanitamej

zwrocona zostala szczegolna uwaga na zagrozenia

funkcjonowania fontann ulicznych w z w i ^ k u ze zblizajacym si? okresem

wakacyjnym.
1. Fontanny i podobne urz^dzenia wodne, instalowane poza budynkami (parki, ulice) mogg
czasami stwarzac zagrozenie dla zdrowia osob przebywaj^cych w ich s^siedztwie lub
korzystaj^cych z nich. Dzieje si? tak jednak przede wszystkim w przypadku ich
niewlasciwego zaprojektowania i utrzymania, a takze niezgodnego z przeznaczeniem
korzystania z nich, w tym np. picia wody lub kqpieli czy wr?cz ptywania w otwartym
zbiomiku fontanny.
2. Zagrozenie

dla

zdrowia mogg

wi^zac

si?

przede wszystkim

z

piciem wody

z fontanny/zbiomika, ale takze z k^piel^ lub zabaw^ w wodzie i zakazeniem drog^
doustn^ poprzez przeniesienie mikroorganizmow chorobotworczych z powlok ciata
poprzez r?ce lub trzymane w nich przedmioty do jamy ustnej. Ryzyko to jest mniejsze
gdy woda w fontarmie jest dezynfekowana, gdy nie podlega recyrkulacji oraz gdy odplyw
wody ze zbiomika nast?puje w krotkim czasie, maksymalnie kilku godzin. W przypadku
gdy zbiomik tego rodzaju wykorzystywany jest jako brodzik (co nie powinno miec
miejsca) do wody mog^ przenikac bakterie i grzyby b?d4ce skladnikami mikroflory
powlok ciala, w tym S. aureus i dermatofity.

3. Woda w fontannach zwykle charakteryzuje si? niskg barw^ i m?tnosci^, w zwiazku
z czym mylnie i bezzasadnie uwazana jest potocznie za wod? czyst^, o jakosci
bezpiecznej dla zdrowia, podczas gdy w rzeczywistosci nie jest ona intencjonalnie
przeznaczona do spozycia ani do k^pieli. Wykorzystywanie fontann z otwartymi
zbiomikami jako basenow czy brodzikow nie powinno miec miejsca, poniewaz woda
w tego typu urz^dzeniach nie jest uzdatniana

i dezynfekowana

analogicznie jak

w przypadku ptywalni, a jakosc jej nie podlega systematycznej kontroli.
4. Na czystosc mikrobiologicznq wody b?d^cej w obiegu tych obiektow wplywaj^ mi?dzy
innymi: jakosc materiatow instalacyjnych, ich podatnosc na tworzenie biofilmu, obecnosc
osadow, korozja, temperatura wody. Istotn^ rol? w zanieczyszczaniu wody w fontannach
odgrywaj^ rowniez zrodta zewn?trzne takie jak: zanieczyszczenia mikrobiologiczne
pochodz^ce od zwierz^t (ptaki, psy, koty itp.) oraz ludzi.
5. Innego typu zagrozenia mog^ w i ^ a c si? z fontannami, ktorych elementem jest
og61nodost?pny otwarty zbiomik wody, do ktorego powraca woda z wyrzuconego pod
cisnieniem strumienia. Pozostaj^c w otwartym zbiomiku, moze ona podlegac skazeniu
fekalnemu mikroorganizmami obecnymi w odchodach zwierz?cych miedzy innymi:
E. coll, enterokoki jak rowniez w wodzie mog^ bye obecne wirusy (enterowirusy.
norowirusy) oraz pierwotniaki pasozytnicze {Giardia, Cryptosporidium). W przypadku
fontanny z systemem recyrkulacji wody nie poddawanej jednoczesnie uzdatnianiu ani
dezynfekcji mogg one bye obecne rowniez w stmmieniu wody fontanny.
6. Fontarmy

zrodtem aerozolu wodnego, ktory moze niesc ze sob^ zanieczyszczenia

mikrobiologiczne. Istotnym zagrozeniem moze bye wyst?powanie w aerozolu bakterii
z rodzaju Legionella, ktore w przypadku inhalacji mog^ prowadzic do zachorowan na
legioneloz? (przebiegajqcej

jako zapalenie ptuc lub gor^czka Pontiac). Zakazenie

nast?puje drog^ wziewn^, zagrozenie stwarza wi?c samo przebywanie w poblizu zrodla
aerozolu. Skazenie

aerozolu wodnego jest wynikiem kolonizacji przez

bakterie

Legionella instalacji wodnej fontanny, czemu sprzyja temperatura wody wynosz^ca 2545°C, nie stosowanie dezynfekcji wody, brak kontroli narastania biofilmu na wewn?trznej
powierzchni instalacji. Czynnikiem sprzyjaj^cym zakazeniu jest aerozol wodny o srednicy
kropel 2.0 pm - 5.0 |im, ktore latwiej osi^gaj^ dystalne odcinki dolnych drog
oddechowych. Ryzyko zakazenia skutecznie minimalizuje okresowa kontrola stanu
instalacji wodnej, polqczona z usuwaniem

ewentualnego

biofilmu,

utrzymywanie

temperatury wody na poziomie ponizej 20°C, dezynfekcja wody ( z w i ^ k i chloru,
promieniowanie U V ) . Wlasciwe zaprojektowanie fontanny powinno zapewniac takze
laminamy (nie turbulentny) wyplyw wody.
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