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PREKUHAVANJE PITNE VODE V LUČAH

JP Komunala d.o.o. Mozirje obvešča vse uporabnike pitne vode v občini LUČE kateri se oskrbujejo
iz javnega vodovodnega sistema – VH Luče, da je zaradi posledic vetroloma prišlo do prekinitve
dobave električne energije na vodohranu, kar je povzročilo izpad kontinuirane priprave in
dezinfekcije pitne vode. Zaradi ne-priprave vode in verjetnosti, da bo zaradi obilnejših padavin in
taljenja snega prišlo do povečane motnosti vodnih virov, je vodo namenjeno za uporabo v
prehrani ljudi do preklica potrebno prekuhavati.
Obvestilo velja do preklica!

NAVODILA O PREKUHAVANJU VODE

(Pravilnik o pitni vodi. Ur.l.RS št.19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09 - 4. in 21. člen)
Vodo, ki jo nameravamo uporabiti za pitje, zavremo in jo pustimo burno vreti še eno minuto. Zaradi večje varnosti pa se svetuje,
da voda vre vsaj tri minute. Na ta način se uniči vegetativne oblike patogenih bakterij, virusov in cist parazitov. Tri minute vretja
zagotavljajo tako široko varnost, da lahko tako prekuhano pitno vodo uživajo tudi osebe z močno oslabljenim imunskim
sistemom.
Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane pitne vode je najbolje, da ostane v isti posodi kot smo jo prekuhali.
Prekuhano pitno vodo hranimo pokrito v hladilniku največ 24 ur oz. izjemoma 48 ur.
V primeru, da je pitna voda motna, moramo pred prekuhavanjem iz nje odstraniti čim več delcev. To dosežemo z usedanjem in
nato filtriranjem skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, filter za kavo).
POVZETEK
 Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda.
 3 minute vretja pomeni široko varnost.
 Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo.
 Preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaženja.
 Vodo shranimo na hladnem.
 Za pitje jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.

JP Komunala d.o.o Mozirje prosi uporabnike pitne vode za razumevanje in upoštevanje navodila…
Za vse ostale in podrobnejše informacije smo Vam na voljo:

Andrej KLADNIK Vodja vodooskrbe
Gsm:031-30-70-90
andrej@komunala-mozirje.si
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