Provides bouwt aan sociaal wonen

Legionellapreventie
In en om uw woning is de kans klein dat u besmet raakt met de
legionellabacterie. Belangrijk is dat u uw waterleiding regelmatig
gebruikt. In deze folder leest u enkele tips om de kans op
legionellabesmetting van uw drinkwater te voorkomen.

Welke tapkranen
gebruikt u weinig?
Spoel deze wekelijks
door.

Wat is legionella?
Legionella is een bacterie die in stilstaand leidingwater kan voorkomen.
Als u een kraan langer dan een week niet gebruikt, kunt u deze bacterie
via de luchtwegen inademen (door de nevel tijdens douchen of door de
tuinsproeier). Het water is gewoon bruikbaar voor planten,
schoonmaken en zelfs drinken kan geen kwaad. De meeste mensen
worden niet ziek na blootstelling aan legionella. Wie wel ziek wordt,
heeft een kleine kans de veteranenziekte te krijgen. Wij adviseren u om
in geval van twijfel contact met uw huisarts op te nemen.
Legionella voorkomen? Water laten stromen!
U kunt de kans op legionella eenvoudig verkleinen. Gebruikt u een
kraan niet iedere week? Spoel deze kraan dan een halve minuut door.
Bent u langer dan een week niet thuis? Spoel dan alle kranen één
minuut door.
Hoe spoelt u de kranen?
 Koudwaterkraan: volledig open zetten.
 Thermostaatkraan: op 38 graden Celsius zetten.
 Hendelkraan: in het midden open zetten, dus handwarm water.
 Douchekop: op 38 graden Celsius zetten en in een emmer water
hangen of handdoek over de sproeikop heen leggen.
 Tuinsproeier: sproeikop er af halen en slang bij de planten
leggen.
Verantwoordelijkheden
Provides is verantwoordelijk voor een deugdelijke waterinstallatie, maar
bij ondeskundige wijzigingen die door de huurder zelf zijn aangebracht,
vervalt de verantwoordelijkheid van Provides. Alle directe en indirecte
schade die ontstaat door de ondeskundig zelf aangebrachte wijzigingen,
zijn voor rekening van de huurder.

Zelf wijzigingen
aanbrengen aan de
waterinstallatie? U
bent hiervoor
verantwoordelijk.

Meer lezen?
De rijksoverheid heeft een website met meer informatie over legionella.
Daar vindt u onder meer informatie over het ontstaan van een
legionellabesmetting, op welke plaatsen u mogelijk risico loopt en welke
maatregelen u kunt nemen om besmetting te voorkomen.
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