Svetový deň vody - 22. marec 2019
Ústrednou témou tohtoročného Svetového dňa vody je „Nenechať nikoho bokom“.
Snaží sa poukázať, ako je možné sa vysporiadať s vodnou krízou zdôraznením dôvodov,
prečo je stále toľko ľudí odkázaných na život bez bezpečnej vody. Marginalizované skupiny
obyvateľstva (ženy, deti, utečenci, osoby so zdravotným postihnutím a mnoho ďalších) sú
často prehliadané a vo svojej snahe získať bezpečnú vodu a hospodáriť s ňou čelia
diskriminácii z rôznych dôvodov (napr. pohlavie, rasa, národnosť, náboženstvo, jazyk,
ekonomický a sociálny stav, degradácia životného prostredia, zmena klímy, rast populácie,
konflikty, nútené vysídľovanie a migrácia).
„Bezpečná voda“ je zjednodušený výraz pre „bezpečné riadenie hospodárenia s vodou“,
ktoré zahŕňa dostupnosť vody na určitom mieste, v prípade potreby a bez kontaminácie.
Prístup k pitnej vode je základom pre zachovanie verejného zdravia. Rezolúcia
Valného zhromaždenia OSN z roku 2010 uznala „právo na bezpečnú a čistú pitnú vodu a
sanitáciu ako ľudské právo, ktoré je podmienkou plnohodnotného života a uplatňovania
všetkých ľudských práv“. Ľudské právo k vode oprávňuje každého, bez diskriminácie, ku
prístupu k bezpečnej a vyhovujúcej vode v dostatočnom množstve na osobnú spotrebu a
domáce použitie, ktorá je prístupná a cenovo dostupná. To znamená, že je k dispozícii ako
voda na pitie, prípravu jedla, osobnú hygienu, pranie odevov i hygienu v domácnosti.
FAKTY:
• V súčasnej dobe žije na svete 2,1 miliardy ľudí v domácnostiach bez bezpečnej pitnej vody.
• Vážny nedostatok vody aspoň počas jedného mesiaca v roku pociťujú približne 4 miliardy
ľudí (takmer dve tretiny svetovej populácie).
• Vodu z povrchových zdrojov ako sú rybníky a potoky využíva na pitie približne 159
miliónov ľudí.
• V dôsledku nebezpečnej vody a nedostatočnej sanitácie zomiera na hnačku každý deň viac
ako 700 detí vo veku do piatich rokov.
• Pre 68,5 milióna ľudí nútených utiecť z domova je prístup k bezpečnej vode veľmi
problematický.
• V dôsledku intenzívneho nedostatku vody by mohlo na svete do roku 2030 dôjsť k
vysídleniu 700 miliónov ľudí.
Pri príležitostí Svetového dňa vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18 bude 22. marca 2019 (piatok) v čase od 8,00 hod. do
13,00 hod. poskytovať pre verejnosť bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek pitnej vody z
individuálnych vodných zdrojov – domových studní (nie z verejných vodovodov) v dvoch
zdravotne významných ukazovateľoch dusičnany a dusitany a poradenstvo v oblasti
zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality vody z verejných vodovodov, individuálnych
studní a ďalších problémov súvisiacich s vodou.
Pre vyšetrenie je potrebné doniesť minimálne 0,2 litra vody odobratej do čistej,
vypláchnutej fľaše.
Odborné poradenstvo bude v uvedený deň poskytnuté osobne alebo telefonicky pracovníkmi
referátu hygieny životného prostredia a zdravia v kanceláriách č. dverí 40 a 44, resp. na
telefónnych číslach 054/ 488 0710, 054/488 0711 a 0903 641 887.

