מי שתייה בעת קורונה  -חזרה לשגרה
על מנת להמשיך ולקיים שגרה לצד נגיף הקורונה יש להמשיך ולהקפיד על כללי
משרד הבריאות המפורסמים באתר האינטרנט.
קישור להנחיות ,נהלים ומידע בנושא נגיף קורונה החדש לאנשי מקצוע ,בעלי
עסקים ,רשויות מקומיות ,צוותים רפואיים ואנשי מערכת הבריאות.
האם מי הברז בטוחים לשימוש גם בימי קורונה?
כן .משרד הבריאות ממליץ לציבור להמשיך לשתות מי ברז כרגיל.
על פי ארגון הבריאות העולמי ,נגיף קורונה לא התגלה במקורות מי שתייה ובמערכות האספקה.
הנגיף מושמד במהירות במגע עם חומרי חיטוי מחמצנים כגון כלור .מי השתיה בישראל מסופקים
לאחר הכלרה ועם חומר חיטוי שאריתי .מקורות המים מטופלים באופן שוטף כנגד חיידקים
ווירוסים ,והטיפול במים תקף עד הגעת המים לברז.
לשאלות ותשובות נוספות בתחום בריאות הסביבה בהקשר של וירוס הקורונה
לחץ כאן
המלצות לצריכת מים ממתקני שתיה ציבוריים בשגרה וב"שגרת הקורונה"
השימוש במתקני שתייה ציבוריים הוא חלק חשוב מניהול חיים שגרתיים בישראל במיוחד לנוכח
הקיץ החם.
המים המגיעים מהמערכות הציבוריות נמצאים תחת בקרה וחיטוי מתמיד ,ולכן אין כל חשש
לצרוך מי ברז ומים ממתקני שתייה ציבוריים .עם זאת ,חשוב למנוע ככל האפשר זיהום
ממשטחים כמו לחצנים ,ידיות הפעלה ופיית הברזים.
לכן ,בנוסף ל חוק בניינים ציבוריים (מתקני מי שתייה למים צוננים) ו להנחיות התקנה
ותחזוקה של ברזי ומתקני מי שתייה בפארקים ובמרחב הציבורי,
להלן הנחיות והמלצות לצריכת מים מושכלת ,כך שלצד שתייה מרובה תובטח בטיחותם
ובריאותם של המשתמשים:
•
•
•
•
•

לצרוך מים ממתקן שתיה נקי ומתוחזק ובמידת הצורך לנקות את ידית המילוי לפני
הפעלתה.
להקפיד על היגיינת ידיים לפני ולאחר השימוש בברזים.
לפני המילוי להזרים מים כ –  10שניות ,עד הגעת מים טריים ובטמפרטורה יציבה.
להימנע ככל שניתן ממגע של הפה בפיית ברז.
כאשר ממלאים בקבוק אישי רב פעמי מלאו את הבקבוק מתוך הזרם ללא מגע של
הבקבוק בפייה.
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