
Zásady ochrany zdravia pri povodniach 
 

1. Na pitné účely používať vodu z verejného vodovodu, pretože jej kvalita je 
sledovaná prevádzkovateľom a monitorovaná príslušným úradom 
verejného zdravotníctva.  

2. Vodu z vlastných studní nepoužívať na pitie, varenie, umývanie riadu 
a ani na vykonávanie osobnej hygieny, ak okolie studne bolo zaplavené 
vodou pri povodni. 

3. Vodu z vlastných studní bude možné používať na pitné účely až po ich 
vyčistení, vyčerpaní a vydezinfikovaní a overení kvality vody 
laboratórnym rozborom.  

4. Dovtedy na pitie, varenie, umývanie riadu a na osobnú hygienu používať 
len z náhradných zdrojov vody (dovoz cisternami, balená pitná voda alebo 
minerálna voda).  

5. Nezbierať a nekonzumovať ovocie a zeleninu, ktoré bolo zaplavené 
vodou pri povodni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Keď voda opadne 

 
1. Sanačné práce je možné začať až po opadnutí záplavovej vody. 
2. Základnou zásadou je starostlivé a časté umývanie rúk.  
3. Zasiahnuté územie a objekty treba čo najskôr odvodniť a mechanicky 

očistiť.  
4. Pri sanačných prácach je potrebné sa chrániť pred kontamináciou 

ochranným odevom, použitím gumových rukavíc a gumových čižiem.  
5. Obytné a skladové priestory po ich mechanickom očistení dezinfikovať. 

Po vykonanej dezinfekcii predmety, plochy, podlahy umyť čistou vodou. 
Predmety a plochy prichádzajúce do kontaktu s potravinami a hračky je 
nutné opláchnuť pitnou vodou.  

6. Na dezinfekciu nábytku, stien, riadu, dopravných prostriedkov je možné 
použiť dezinfekčný prostriedok „SAVO“ (na 10 litrov vody 1 liter 
SAVA). Ďalšie dezinfekčné prípravky pre použitie v domácností sú 
SAVO-WC, SAVO PRIM, FOGIT.  

7. Zabezpečiť vetranie a vysušenie miestností.  
8. Pre zlepšenie stavu pôdy v okolí budov, zníženie zápachu a pre 

dezinfekciu je možné plošne použiť nehasené vápno.  
9. Silne znečistenú bielizeň namočte na 4 hodiny do 3% roztoku Chloraminu 

T (2 vrchovatých polievkových lyžíc na 1 liter studenej vody) alebo na 8 
hodín do 10% roztoku SAVO ORIGINAL (1 liter SAVO ORIGINAL na 
9 litrov vody) alebo na 30 minút do 5% roztoku SAVO PRIM (1,5 
uzáveru SAVA PRIM na 1 liter vody). U prípravku DOMESTOS sa 
použije 10 ml na 5 litrov vody.   

10.  Menej znečistenú bielizeň namočte na 1 hodinu do 1% roztoku 
Chloraminu T (1 vrchovatá polievková lyžica na 2 litre vody), alebo do 
roztoku SAVO ORIGINAL  (3 uzávery SAVA ORIGINAL na 1 liter 
vody). 

11.  Bielizeň po dezinfekcii vyperte obvyklým spôsobom za použitia pracieho 
prášku. 

12. Chlórované prípravky nie sú vhodné na vlnu, hodváb, kožu. 
13. Šatstvo, ktoré znesie vyvárku, dezinfikujte za použitia programu vyvárka 

v automatickej práčke.  
14. Obuv mechanicky vyčistite minimálne pomocou saponátu s prídavkom 

dezinfekčného prostriedku a po jeho vysušení aplikujte protiplesňový 
prípravok na obuv.  

15. Na dezinfekciu obsahu žúmp možno použiť chlórové vápno (1 kg na 1 m3 
obsahu žumpy). 

16. Zaplavené konzervy na povrchu dôkladne vyčistiť – odstrániť papierové 
nálepky, umyť v pitnej vode so saponátom, potom v roztoku 
dezinfekčného prostriedku a opláchnuť pitnou vodou. Silne znečistené 



konzervy a konzervy s poškodeným obalom alebo poškodeným uzáverom 
zlikvidovať.  

17. Nekonzumovať potraviny, pri skladovaní ktorých došlo k poruche 
chladiaceho alebo mraziaceho zariadenia, resp. sa začala meniť farba, 
konzistencia, vôňa. Zlikvidovať všetky chladené a rozmrazené potraviny, 
ktoré boli viac ako 2 hodiny pri teplote vyššej ako 6 °C. Rozmrazené 
potraviny späť nezamrazovať.  

18. Zaplavené poľnohospodárske plodiny sa neodporúča konzumovať. 
Koreňová zelenina a zemiaky sa môžu použiť po dôkladnom očistení, 
umytí a varení (pri teplote 70 °C po dobu 15-20 minút), najskôr však po 
zbere uskutočnenom 3 týždne po skončení záplav.  

19. Ovocie na stromoch a kríkoch, ktoré nebolo zaplavené je možné jesť po 
dôkladnom umytí pitnou vodou.   

20. Na dezinfekciu používať dezinfekčné prostriedky podľa pokynov 
a doporučení výrobcov. Vždy je potrebné dodržať odporúčanú 
koncentráciu a dobu pôsobenia.  

21. Ruky je potrebné si umývať vždy po kontakte s predmetmi, ktoré prišli do 
styku  so záplavovou vodou alebo kalmi, pred jedením a pitím, pred 
fajčením, pred a po použití WC. Po ukončení sanačných prác ruky 
dôkladne vydezinfikovať.  

22. Okamžite ošetriť, predovšetkým vydezinfikovať každé zranenie 
a odreniny, pri rozsiahlejšom zranení vyhľadať lekára.  

23. V celej oblasti postihnutej povodňami je nutné zabrániť prístupu 
hlodavcov k znehodnoteným i skladovaným potravinám a organickému 
odpadu.  

24. Živočíšne odpady je potrebné vždy prísne separovať a likvidovať 
v súčinnosti s orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy 
prostredníctvom kafilérnej služby. 

25. V záplavových oblastiach je zakázané zakopávať uhynuté zvieratá do 
zeme.  

26. S odpadovými a rozkladajúcimi sa telami živočíchov sa smie 
manipulovať len pomocou ochranných a pracovných pomôcok (ochranná 
pracovná odev, gumové rukavice, plastové vrecia, vidly, lopaty apod.). 

27. Vodu z vlastných studní bude možné používať na pitné účely až po ich 
vyčistení, vyčerpaní a vydezinfikovaní a overení kvality vody 
laboratórnym rozborom.  

28. Dovtedy na pitie, varenie, umývanie riadu a na osobnú hygienu používať 
len z náhradných zdrojov vody (dovoz cisternami, balená pitná voda alebo 
minerálna voda).  

 
 
 


