KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W dniu dzisiejszym 15.03.2019r o godz. 8:00 Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski
zwołał posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z pogorszeniem
parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia w Raciążu i okolicach. Zostało ono
stwierdzone rozszerzonymi badaniami kontrolnymi w punktach zgodności uzgodnionych z
PSSE w Płońsku w ramach harmonogramu monitoringu wody na rok 2019. Na posiedzeniu
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w
Raciążu Paweł Rybka przedstawił bieżącą sytuację oraz parametry wody oraz plan działań w
celu poprawy sytuacji.

Zgodnie z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Płońsku sytuacja nie zagraża dla zdrowia ludzi, zaś woda jest zdatna do
spożycia po jej uprzednim przegotowaniu.

Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Spółka
PGKiM podjęła następujące działania w celu poprawy jakości wody:


14.03.2019 — 18.03.2019 - płukanie sieci wodociągowej w miejscowościach: Raciąż,
Folwark Raciąż, Witkowo, Drozdowo, Ćwiersk, Pęsy, Kiniki, Sierakowo, Krajkowo,
Kruszenica, Kossobudy, Zychowo, Zdunówek, Łempin, Łempino, Cieciersk, Żukowo
Wawrzonki, Kraszewo Sławęcin, Kozolin, Strożęcin, Kaczorowy.



14.03.2019 - 18.03.2019 - dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu w studniach
głębinowych, rurociągach technologicznych, urządzeniach do uzdatniania wody z
jednoczesnym płukaniem.



14.03.2019 — 18.03.2019 - dezynfekcja studni głębinowych, rurociągów wody
surowej oraz urządzeń do uzdatniania wody z jednoczesnym płukaniem



do dnia 25.03.2019 - dozowanie podchlorynu sodu do wody uzdatnionej na wyjściu
do sieci wodociągowej.



do dnia 31.03.2019 - dezynfekcja ciągła promiennikiem UV na wyjściu do sieci
wodociągowej wody przeznaczonej do spożycia.



18.03.2019 — badania kontrolne parametrów mikrobiologicznych wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi.

W dniu 14.03.2019r. przeprowadzono już płukanie wodociągów na terenie miasta Raciąż.

Burmistrz Miasta Raciąża oraz PGKIM Sp. z o.o. są w stałym kontakcie z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płońsku. Podejmowane działania uzgadniane są z
Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Płońsku. Kolejne badania stanu wody
zostaną przeprowadzone poniedziałek 18.03.2019r., zaś kolejny komunikat Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w kwestii stanu wody może zostać
wydany w czwartek 21.03.2019 roku.
Do dnia wydania nowych zaleceń przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Płońsku należy przestrzegać wytycznych i przedstawionych zasad z
obowiązujących na dzień dzisiejszy zaleceń, t.j. nie należy używać wody pobieranej
bezpośrednio z kranu do: picia, przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia
owoców i warzyw, wytwarzania lodów oraz mycia zębów.
Woda nadaje się do mycia oraz kąpieli w ograniczonym zakresie tj. szczególną ostrożność
muszą zachować osoby z ograniczoną odpornością oraz opiekunowie niemowląt i małych
dzieci, którzy powinni używać wody po przegotowaniu..
Prosimy o zapoznawanie się z zamieszczanymi na facebooku czy stronie internetowej
Urzędu Miejskiego www.miastoraciaz.pl oraz miejscach publicznych informacjami.
Zachęcamy do zapisania się do systemu smsowego dla mieszkańców w Raciąskim
Urzędzie Miejskim. Bieżące informacje w kwestii stanu wody będą wysyłane także
właśnie przez smsowy system powiadamiania mieszkańców.
Przewodniczący Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
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