
Załącznik nr 1 do decyzji PPIS w Mogilnie 

wydanej w dniu 16.08.2022r.  nr 258/22

Komunikat Nr 6 z dnia 16.08.2022r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie
w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia 

dostarczanej przez wodociąg w Mogilnie, gm. Mogilno

zaopatrujący odbiorców wody w miejscowości Skrzeszewo
na odcinku sieci – posesje nr 3 i 4 (końcówka sieci)

     
z powodu wykrycia Enterokoków w ilości 5 jtk/100ml

oraz bakterii grupy coli w ilości 29 jtk/100ml

WODA NIEPRZYDATNA DO SPOŻYCIA

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. Poz. 2294).

                
     Prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek:

 Woda z kranu nie może być przeznaczona do picia i przygotowywania posiłków.
 Woda z kranu nie może być przeznaczona do mycia zębów oraz przemywania otwarty zranień.
 Zagotowanie wody nie wystarczy.
 Woda z kranu może być używana do spłukiwania toalety i prac porządkowych bez ograniczeń.
 Woda z kranu może być używania do brania prysznica, kąpieli i mycia (za wyjątkiem niemowląt   

i małych dzieci)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie zobowiązał producenta do zapewnienia wody przydatnej 
do spożycia w czasie prowadzonych działań naprawczych, zmierzających do likwidacji zanieczyszczenia.

W momencie wyeliminowania zanieczyszczenia, zostanie przekazana informacja o odwołaniu ostrzeżenia.

Prosimy przekazać tę informację Państwa sąsiadom.
Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty.
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