4

Miskolci Napló

város

HASZNÁLJUK OKOSAN A CSAPVIZET, MERT KINCS!
A csapvíz a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer!

„TUDJA, HOGY MI A KÉT LEGGYAKORIBB TÉVHIT, AMIT A MISKOLCIAK MONDANAK A CSAPVÍZRŐL?
Az első, hogy a klóros csapvíz káros
az egészségre, a második pedig, hogy
ha fehér víz jön a csapból, biztosan
sok benne a klór!”
Az ivóvíz minőségére vonatkozó Kormányrendelet rendelkezik az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről. A MIVÍZ Kft., valamint a hatóságok által végzett állandó, folyamatos,
átfogó vízminőségi ellenőrzés által, az
ivóvízhálózatba csak megfelelő minőségű
víz kerülhet.

Annak érdekében, hogy a víz csővezetékben való tartózkodási ideje során megakadályozzuk a baktériumok és csírák
elszaporodásának lehetőségét a hatósági előírások alapján történő, minimális
szintű biztonsági klóradagolás szükséges,
melynek alkalmazásával megfelelő minőségben jut el az ivóvíz a fogyasztókhoz.
A csapvízben található, műszerekkel is
éppen csak kimutatható klórszint egyáltalán nem ártalmas az egészségre! A
szabad klórszintet folyamatos online méréssel és helyszíni vizsgálatokkal ellenőrizzük.
A vízcsapból kifolyó víz fehérre változó színét parányi levegőbuborékok

okozzák, amely a kifolyatáskor bekövetkező hirtelen nyomáscsökkenéssel együtt
járó, egyszerű fizikai jelenség. Nagyobb
nyomáson és hidegebb hőmérsékleten
a víz sokkal több nitrogént és oxigént
tud oldott állapotban megtartani. Melegedés és nyomáscsökkenés esetén viszont
ezek egy része már kiválik a vízből. Ezek
a mikro-buborékok a pohárba kieresztett víz feszínére felúsznak és elpattannak. Fülünkhöz közel tartva akár hallani
is lehet a finom sercegést. A víz pedig 1-2
percen belül újra átlátszóvá válik. Ez a
jelenség a csővezetékek környezetének
hőmérsékletétől is függ, ezért télen ritkábban jelentkezik, mint nyáron.

A MIVÍZ KFT. FELADATA ÉS FELELŐSSÉGE TÖBB MINT 150 000 MISKOLCI EMBER
EGÉSZSÉGES IVÓVÍZZEL VALÓ ELLÁTÁSA AZ ÉV MINDEN NAPJÁN, MINDEZT FOLYAMATOSAN,
BIZTONSÁGOSAN ÉS KIFOGÁSTALAN MINŐSÉGBEN.
A csapvíz fogyasztás jótékony hatásai:
• Csökkenti a stresszt – a víz el- • Szépíti a bőrt – a víz kulcsfonengedhetetlen agyunk megfetosságú a bőr nedvességtarlelő működéséhez.
talmának és rugalmasságának megőrzésében.
• Energiával tölt fel – ha úgy érzi,
hogy feszült, érzelmileg insta- • Ízületi fájdalmak ellenszere –
bil, vagy fáj a feje, az sok eseta vízivás segít megelőzni az
ben a kiszáradás jele lehet.
izomgörcsöket és ízületi fájdalmakat.
• Fogyaszt és méregtelenít
– ha nem iszunk elegen- • Csökkenti a vesekő kialakudő mennyiségű vizet, az
lásának kockázatát – a vesekő egyik fő okozója a szeremésztőrendszer nem működik megfelelően.
vezet vízhiánya.

Hogyan takarékoskodhatunk otthon a csapvízzel?
• Fogmosáskor nem folyatjuk • Ha lehetőségünk engedi,
mosogatógépet használunk,
a vízcsapot, hanem a pohárból öblítünk.
de az is csak teletöltötten indítjuk el.
•F
 ürdés helyett a zuhanyzást
• A csöpögő csapot, folydogáló
választjuk.
WC-éket azonnal megjavítjuk.
• Kézmosáskor – amíg szappanozunk – elzárjuk a csapot.
• Összegyűjtött esővízzel locsolunk.
• Nem folyóvízzel mosogatunk.

IGYUNK CSAPVIZET!

Ez a legegyszerűbb, legfrissebb, legolcsóbb, legbiztonságosabb,
legegészségesebb módja a folyadékbevitelnek.
EGÉSZSÉGÜNK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN NAPONTA
LEGALÁBB 2 LITER CSAPVIZET FOGYASSZUNK EL!

Ezt a hirdetést a „KEHOP-2.1.7-19-2019-00001 a Víziközmű szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás
a MIVÍZ Kft. szolgáltatási területén” című pályázat céljával és fő üzenetével összefüggésben állítottuk össze.
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