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BBÁÁCCSS--KKIISSKKUUNN  MMEEGGYYEEII  KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL    
NNÉÉPPEEGGÉÉSSZZSSÉÉGGÜÜGGYYII  SSZZAAKKIIGGAAZZGGAATTÁÁSSII  SSZZEERRVVEE  

 

 
FELHÍVÁS A LAKOSSÁGHOZ 

AZ ÁRVÍZZEL/BELVÍZZEL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEKEN 
 

 
 

Árvíz/belvíz idején a víztömeg szinte minden esetben szennyezıdik, az elöntött 
szennyvíztárolók, árnyékszékek, trágyatárolók révén emberi, és állati fekáliával 
egyaránt.  
A szennyezett víztömeg valamint az elöntött területek súlyos egészségkárosodást, 
fertızéseket okozhatnak még a víz visszahúzódása után is.  
 
A lakosság egészségének védelme, valamint a fertızések és járványos megbetegedések 
elkerülése érdekében: 

 

� Fokozott figyelmet kell fordítani a személyi higiéniára, gyakrabban kell kezet 
mosni, fertıtleníteni. 

� Csak ellenırzött, lehetıség szerint vezetékes ivóvizet igyanak, valamint 
használjanak tisztálkodásra, fızésre! 
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� A vezetékes ivóvíz ellátás bármilyen zavara esetén (átmeneti vízkimaradást, 
szokatlanul nagy nyomás csökkenést) azt azonnal jelentsék az Önkormányzatnak, 
további intézkedésig forralják a vizet, a gyermekek lehetıleg palackozott ivóvizet 
fogyasszanak! 

 

� A belvízzel/ árvízzel elöntött területeken az ásott kutak és kis mélységő fúrt kutak 
vize ivásra, háztartási célra még forralva sem használható! 

� Az áradó vizekben, a belvízzel/árvízzel elöntött kijelölt természetes viző 
fürdıhelyeken a fürdés tilos! 

� A belvízzel/ árvízzel elöntött területekrıl nyers élelmiszereket csak alapos 
hıkezelést követıen fogyasszanak. 

� Hasmenéses, lázas panaszok esetén AZONNAL forduljanak háziorvosukhoz! 
 
 

FERTİTLENÍTÉSI ELJÁRÁSOK: 
 

FIGYELEM!  
Az elöntött épületekben csak a víz visszahúzódása és az iszap eltávolítása után 
hatásos a fertıtlenítés. 
 
A fertıtlenítı oldatok készítését kizárólag gumikesztyőben, fokozott óvatossággal kell 
végezni.  
A bırre, szembe fröccsenésnél azonnal bı tiszta vizes öblítést kell alkalmazni, szükség 
esetén orvoshoz kell fordulni. 
Az elkészített oldatokat, vegyszereket élelmiszer/kozmetikum csomagoló anyagába 
(befıttesüveg, üdítıs flakon, boros üveg, tégely stb.) tölteni TILOS! 

 
Higiénés kézfertıtlenítés  
 
Minden olyan esetben, amikor a kéz/alkar bıre szennyezıdött, illetve szennyezıdhetett. 
Valamint szennyezett tárgyakkal, anyaggal történı munkavégzés után, illetve ételkészítés, 
étkezés elıtt, WC használata után kézfertıtlenítés szükséges. 
 
Fertıtlenítı oldat készítése:  
 
1 liter vízben 2 tabletta Neomagnol feloldva + egy evıkanál ecet.  
A kezet1 percig tartsuk benne! Az oldat 4 óráig használható!  
 
Kézfertıtlenítéshez bármely közforgalomban kapható kézfertıtlenítı is használható, a 
használati utasításuk szerint. 
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Lakásfertıtlenítés 
 

Egy átlagos szoba-konyha, mellékhelyiséggel rendelkezı lakás (50-60 m2) mosható 
felületeinek fertıtlenítésére 10 liter fertıtlenítı oldat szükséges. 
 
Az oldat készítése:  
 
50 m2-re: 
                 6 dl Háztartási Hypo + 9,4 liter víz 
100 m2-re: 
                1,2 liter Háztartási Hypo + 18,8 liter víz 
 
Talaj fertıtlenítése 

 
Átitatással 

1 m2 –re 5 liter 10 %-os klórmész oldat készítendı 

Törzsoldat készítése: 

½ kg klórmész + 2 liter víz = 2,5 liter 20 %-os mésztej 

2,5 liter 20 %-os mésztej + 2,5 liter víz = 5 liter 10 %-os klórmész oldat 

Figyelem! A klórmészpor használata fokozott elıvigyázatosságot igényel, belégzését, 
szembe, nyálkahártyára való jutását kerülni kell.  
A bırfelszínt védıkesztyő használatával, ill. testfelszínt takaró ruházattal védeni kell. 
Az oldáshoz szükséges vízmennyiséget a klórmészhez fokozatosan öntjük hozzá, állandó 
keverés mellett. A klórmész darabkákat keverıeszközzel (pl. fabottal) kell szétdörzsölni. 
A helyesen elkészített oldatban üledék nem lehet! 

A talaj fertıtlenítését úgy kell végrehajtani, hogy a fertızött talaj felületét 10 cm mélyen 
10 %-os klórmész oldattal, vagy 20 %-os mésztejjel átitatjuk, oly módon, hogy a talajt m2 - 
ként 5 liter fertıtlenítıoldattal belocsoljuk.  

Ezt követıen a talaj felszínét kézi úton ásóval, vagy gépi úton ekével átforgatjuk, majd ezt 
a fertıtlenítıszeres kezelést megismételjük, a már részletezett fertıtlenítıszerek egyikével. 

 
Ásott kút fertıtlenítése 
 
Kiszivattyúzás: a kút vizét a szokásos vízszint eléréséig kell szivattyúzni. 
 
Fertıtlenítés: háztartási Hypoval 

 
- 5 méteres vízoszlop esetén 1 kút kb. 4 m3 
  4 m3 –re 1,2 liter háztartási Hypo szükséges 
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A kimért háztartási Hypot 2 –3 vödör vízben szétosztjuk, majd ezt a frissen elkészített 
oldatot, a kút kávájára öntjük, így a beöntött víz a kút belsı bélésén végigfolyva jut be a 
kút vizébe. 

 
24 óra behatási idı után, ha klórszag nem érezhetı, kétszeres mennyiségő Hypoval a 
fertıtlenítést meg kell ismételni. 

 
Eredményes fertıtlenítés után a vizet ki kell szivattyúzni, viszont az így fertıtlenített 
kútban megjelenı víz fogyasztása továbbra is tiltott! 
 

Mivel az ásott- és a kismélységő fúrt kutak kizárólag a felsı talajvíz összegyőjtésére 
alkalmasak, vizük egyébként sem javasolt emberi fogyasztásra. 
 
Fúrt kutak fertıtlenítése 

 
Az anyacsıbe 3 dl Na-hipoklorit – 90-et öntünk Ezt követıen a kézi, vagy gépi 
szivattyút néhány percig járatjuk, majd újabb 3 dl Na-.hipoklorit 90 oldattal a mővelet 
megismételjük.  
 
Tárolóaknás rendszernél a 3 dl Na-hipoklorit – 90-nel kétszer megismételt kezelésen 
kívül a tárolóaknában levı víz mennyiségének megfelelıen minden köbméter vízbe 1 
dl Na-hipoklorit – 90 –et kell beönteni.  

Behatási idı: 24 óra.  

Ezt követıen a fertıtlenített kutat addig kell szivattyúzni, míg a klórszag már nem 
érezhetı.  
(Ez az eljárás csak 30-40 méter mélységig végezhetı. Ennél mélyebb kutak esetén a 
vízügyi hatóságot kell értesíteni!) 

 
Amennyiben a kút vizét korábban emberi fogyasztásra nem használták, fertıtlenítés után a 
víz tovább használható (locsolás, autómosás stb.). 
Ha korábban emberi fogyasztásra használták a vizet, fertıtlenítés után soron kívüli 
laboratóriumi vizsgálat végzése ajánlott. 

 
Szemétdomb, trágyadomb fertıtlenítése 
 
A fertıtlenítést úgy kell végrehajtani, hogy a szemétdomb, trágyadomb felületét 
klórmésszel vagy égetett mészporral összefüggı rétegben beszórjuk, vagy 10%-os 
klórmészoldattal illetve 20%-os mésztejjel bıségesen le kell önteni. 
Ezt követıen a szemétdomb, trágyadomb felszíni részét kb. 10 cm mélyen erre alkalmas 
eszközzel, átkeverjük. Egy négyzetméter felülethez 1 kg klórmészpor szükséges. 
Törzsoldat készítése: 

½ kg klórmész + 2 liter víz = 2,5 liter 20 %-os mésztej 

2,5 liter 20 %-os mésztej + 2,5 liter víz = 5 liter 10 %-os klórmész oldat 
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