COMUNICAT DE PRESA

INFORMATII CU PRIVIRE LA ACTIUNEA DE VERIFICARE
A CONFORMITATII APELOR DE IMBAIERE CUPRINSA IN
PLANUL NATIONAL DE ACTIUNI TEMATICE DE CONTROL IN
SANATATE PUBLICA PENTRU ANUL 2013 CARE SE DESFASURA
IN PERIOADA 01.07.2013 -15.09.2013.
In conformitate cu Planul national de actiuni tematice de control in
sanatate publica pentru anul 2013, Directia de Sanatate Publica a
Municipiului Bucuresti, Serviciul Control in Sanatate Publica, a demarat la
inceputul lunii iulie actiunea tematica de control pentru verificarea
conformitatii apelor de imbaiere.
Astfel, dupa reactualizarea bazei de date privind bazinele de inot,
piscinele si strandurile care se regasesc pe teritoriul Municipiului Bucuresti,
au fost verificate in luna iulie 36 obiective de acest gen, din punct de
vedere al respectarii normelor igienico-sanitare de functionare in fiecare
dintre acestea (organizarea si respectarea circuitelor functionale, starea
bazinelor de inot si modul de igienizare al acestora, realizarea dezinfectiei
apei de imbaiere si monitorizarii calitatii acesteia de catre operatorul
economic, starea igienico-sanitara a spatiilor anexe: grupuri sanitare,
vestiare, dusuri) si au fost recoltate un numar de 63 probe din apa de
imbaiere pentru analize de laborator fizico-chimice si bacteriologice.
In prezent va putem pune la dispozitie urmatoarele informatii asupra
rezultatelor necorespunzatoare:
- microbiologic
– 6 piscine;
- clor rezidual sub limita admisa - 8 piscine;
- clor rezidual peste limita admisa - 16 piscine
Pentru neconformitatile depistate au fost aplicate sanctiuni contraventionale
in valoare de 15.000 lei conform HG857/2011, au fost facute recomandari
(golirea bazinelor, spalarea, dezinfectia si reumplerea acestora) si s-au
acordat termene de remediere. La expirarea acestora se vor efectua
recontroale urmand a fi recoltate din nou probe de apa de imbaiere.
Probele de apa sunt recoltate de catre personalul de specialitate al institutiei
noastre, la inceputul fiecarei saptamani, in conditiile prevazute de legislatia
in vigoare, urmarind astfel ca rezultat prevenirea cazurilor de imbolnavire.

Au fost efectuate deasemenea determinari de laborator pentru probele
de apa recoltate de pe traseul raului Colentina insumand 7 puncte:
- Lac Baneasa,
- Lac Grivita,
- Complex Apa Nova,
- Complex Floreasca,
- Complex Radet,
- Strand Cutezatorii,
- Strand Studentesc.
Rezultatele de laborator au indicat o apa cu valori
necorespunzatoare limitelor stabilite de legislatia in vigoare pentru apa de
suprafata utilizata ca apa de imbaiere.
Au fost facute recomandari Administratiei Lacuri Parcuri si Agrement
Bucuresti, pentru afisarea in locuri vizibile a interdictiei scaldatului si
avertizarea populatiei asupra riscului la care se expune in cazul imbaierii,
prin amplasarea de panouri cu indicatiile: “Scaldatul interzis si Pericol de
imbolnavire”.
Monitorizarea apelor de imbaiere va avea un caracter permanent in toata
aceasta perioada si vom informa periodic asupra rezultatelor actiunilor
intreprinse

