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Warmia i Mazury: ponad 60 miejscowości bez wody pitnej!
Autor: Anna Banaszkiewicz
Data: 8 sierpnia 2016

Coraz więcej wsi na Warmii i Mazurach pozbawionych jest wody
pitnej. Sanepid zamyka kolejne ujęcia z uwagi na wykrycie w wodzie
groźnych dla zdrowia bakterii z grupy coli.
– 5 sierpnia został stwierdzony brak przydatności do spożycia wody z wodociągu Jeziorany z uwagi
na obecność w wodzie bakterii grupy coli – informuje olsztyński Sanepid. – Wodociąg zaopatruje
w wodę 4474 osoby. Administrator wodociągu został zobowiązany do skutecznego
poinformowania mieszkańców o braku przydatności wody do spożycia oraz do zapewnienia
dobrej jakości wody z innego źródła.
Wodociąg Jeziorany to już 8 ujęcie wody zamknięte z powodu obecności w wodzie bakterii z grupy
coli. Pozostałe zamknięte wodociągi znajdują się w: Tęgutach, Grazymach, Świątkach,
Brzydowie, Krokowie, Łukcie oraz w miejscowości Surowe.
Z uwagi na utrzymujące się ponadnormatywne stężenia parametrów fizyko-chemicznych
w wodzie zakaz spożywania wody obowiązuje w Dzierzkach, Siemianowie i Gołębiewie oraz
w wodociągach Świerkocin oraz Gnojno.
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olsztyński Sanepid

Zakażona bateriami woda nie nadaje się do celów spożywczych, tylko sanitarnych. Nie można jej
pić nawet po przegotowaniu. Po wypiciu mogą pojawiać się dolegliwości ze strony układu
pokarmowego, bóle brzucha, wymioty czy ogólne osłabienie organizmu. Mieszkańcom miejscowości,
w których obowiązuje zakaz picia wody wodociągowej, dowożona jest woda pitna w beczkowozach.
Zakażenie bakteriami z grupy coli to jednak nie jedyny powód zakazu picia wody z kranu.
– Z uwagi na utrzymujące się ponadnormatywne stężenia parametrów fizyko-chemicznych
w wodzie zakaz spożywania wody obowiązuje w Dzierzkach, Siemianowie i Gołębiewie oraz
w wodociągach Świerkocin oraz Gnojno – podaje olsztyński Sanepid. – Woda nie nadaje się do
picia z powodu nadmiaru żelaza, manganu, jonu amonowego oraz mętności.
Aktualnie zakaz picia wody z kranu obowiązuje 62 miejscowości. Ponad 15 tys. mieszkańców
musi korzystać z beczkowozów lub zaopatrywać się w duże ilości wody mineralnej
w sklepach.

Jeśli przegapiliście pierwsze doniesienia o sprawie, znajdziecie je pod linkiem: 44 wsie na Warmii
i Mazurach bez wody pitnej
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