PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Puławach
A.1. Królewska 19. tel.lfax (081) 886-48-91
24-100 Puławy

Puławy, dn. 07.05.2020 r.

Komunikat

nr 1

w sprawie jakości wody do spożycia
z wodociągu

Państwowy

Powiatowy

w badaniach

jakości

zaopatrującego

Inspektor
wody,

miejscowość

mikroorganizmów

zbiorowego

Sanitarny

pobranej
Góry

w dniu

stwierdzono

Puławach

04.05.2020

informuje,

że

r. z wodociągu

podwyższoną

ogólną

liczbę

zagrożenia zdrowia dla konsumentów.

Woda nadaje się do spożycia
prace

w

Góry

w temp. 22°C.

Bakterie te nie stwarzają istotnego

Trwają

zaopatrzenia

mające

z rozporządzeniem

na

celu

i na potrzeby gospodarcze.

przywrócenie

jakości

wody

zgodnej

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości

wody do spożycia przez ludzi

( Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ).

Uwaga: wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt
i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje,
chemioterapia,

chorych na AIDS) należy gotować

przez minimum

2 minuty,

a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
Z

UPOW"';nil.'llla

P'lńRtwowego Powi h, ,,,,T.

Inspektora San, tarn
w i·u l a~h
'"

mgr inż.

'0

J

PAŃSTWOWY' POWIATOwY
INSPEKTOR SANITARNY
w Puławach
~!.Królewska 19. tel.lfax (081) 886-48-91
24-100 Puławy

Puławy, dn. 07.05.2020 r.

Komunikat nr 1
w sprawie jakości wody do spożycia
z wodocląqu zbiorowego zaopatrzenia Markuszów

Państwowy

Powiatowy

w badaniach
zaopatrującego

jakości

Inspektor
wody,

miejscowość

liczbę mikroorganizmów

Sanitarny

pobranej

w dniu

Markuszów

w

Puławach

04.05.2020

stwierdzono

informuje,

że

r. z wodociągu

podwyższoną

ogólną

w temp. 22°C.

Bakterie te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.
Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.
Trwają

prace

mające

z rozporządzeniem

na

celu

przywrócenie

jakości

wody

zgodnej

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości

wody do spożycia przez ludzi

(Oz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uwaga: wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt
i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje,
chemioterapia,

chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty,

a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
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