Biztonságos és elegendő mennyiségben
rendelkezésre áll a csapvíz
A kialakult járványügyi helyzet az élet minden területére, így a vízfogyasztásra is hatással van. Mivel a
veszélyhelyzet miatt napról-napra többen dolgoznak otthonról, szabadságon vannak, vagy éppen
gyermekre vigyáznak, megnövekedett a vízfogyasztás és nagyobb teher hárul a szennyvízrendszerre is.

A KAVÍZ Kft. ezért ezúton tájékoztatja a fogyasztóit
arról, hogy szolgáltatási területén a csapvíz – mint a
hazánkban legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer kiváló minőségű és bátran fogyasztható.

A világ ivóvízellátásban érintett szakemberek egybehangzóan állítják: a közüzemben szolgáltatott
ivóvízre nézve nem jelent kockázatot az új típusú koronavírus.
A vízkezelés során alkalmazott fertőtlenítő módszerek megfelelőek a COVID-19 koronavírus
inaktívvá tételére, elpusztítására.

Ezek tekintetében a KAVÍZ Kft. üzemeltetői napi gyakorlata,
eszköztára, fertőtlenítési folyamatai garanciát jelentenek. A
víziközmű-hálózat kiemelt jelentőségű infrastruktúrának minősül,
a közegészségügyben kulcsszerepet tölt be, folyamatos
rendelkezésre állása a személyi higiénia fenntartásának alapvető
feltétele.

Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét arra, hogy az ivóvízbázisok többsége védett, amelyekből
járvány során is folyamatosan biztosítani tudjuk a jó minőségű ivóvízzel való biztonságos ellátást,
akárcsak a szennyvíz szakszerű, biztonságos elvezetését és megtisztítását.
A lakásokba érkező csapvíz vitathatatlan előnye, hogy a nap 24 órájában rendelkezésre áll és a vírus
terjedésének akadályozásában is nagy fontosságú mivel a higiénia szabályok, a tisztálkodás,
kézmosás fenntartásában garanciát jelent a fogyasztók számára.
Mindezeken felül arra kérjük fogyasztóinkat, hogy szíveskedjenek betartani az alábbi fontos
lépéseket a mosdó-, illetve csatornahasználat során:

Tilos a szennyvízcsatornába konyhai
maradékot,
nedves
törlőkendőt,
pelenkát,
egészségügyi
betétet,
tampont, oldószereket, ruhákat és
gyógyszereket,
gyógyszeripari
készítményeket,
benzint,
vegyi
anyagot,
robbanásveszélyes
folyadékot,
valamint
építési
törmeléket juttatni!

A csatornahálózat és saját életterük védelme érdekében kérjük tehát Önöket, hogy óvják
környezetüket. Tudatos odafigyeléssel nemcsak a helyi dugulásokat lehet megelőzni, de a
csatornahálózat állapotáért, a szennyvíztisztító telepek megfelelő működéséért is sokat lehet tenni. És
erre a jelenlegi helyzetben kiemelten szükség van.
Kérjük, hogy a kialakult helyzetre tekintettel legyenek körültekintőek Önök is, figyeljenek a
környezetükre és egymásra!
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