Efter ledningsarbejde:
-

Ved nye vandledninger skal der altid renses med svamp og efterfølgende
gennemskylles og desinficeres i henhold til Anvisning i projektering af
helårsvandledninger i Grønland.
Ved reparationsarbejde skylles med rigeligt vand til det er rent (min. 2-3
gange rørvolumen), evt. kan brandhane benyttes til udskylning. Hvis ikke
andet er muligt, skylles ved forbrugerne.
Ved risiko for jord, sten og andet i stikledning skylles grundigt ved
vandmåler hos forbrugeren (Måler afmonteres).
Du skal rydde op umiddelbart efter, at du har udført din opgave, og der skal
foretages afvaskning af overskydende komponenter.
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Hygiejneforskrift for Nukissiorfiit for Ledningsarbejde.
Vand er vores vigtigste levnedsmiddel, derfor prioriterer vi hos Nukissiorfiit
drikkevandsikkerheden højt og stiller krav til materialer, udstyr og personlig hygiejne.
Kravene gælder for alle der har adgang til vandforsyningsanlæg hos Nukissiorfiit
både interne og eksterne.

Generelle retningslinjer.
-

-

-

Der må ikke arbejdes på Nukissiorfiits Ledningsnet før man til den
driftsansvarlige har kvitteret for at have læst og forstået denne
hygiejnepjece. Kvitteringen må højst være 2 år gammel.
Hvis du på nogen måde er i tvivl om, hvorvidt hygiejnereglerne er overholdt,
skal du kontakte Nukissiorfiits personale, som så tager stilling til det videre
forløb.
Arbejdet må ikke påbegyndes uden tilladelse fra Nukissiorfiit.
Du skal sørge for at værktøjer, maskiner og biler er rene og ryddelige.
Du skal transportere materialer og værktøj hygiejnisk forsvarligt.
Du må ikke anvende materiel eller værktøj der har været i kontakt med dyr
eller spildevand.
Du må kun anvende fødevaregodkendte kemikalier eller kemikalier der er
godkendt af Nukissiorfiit.
Der må ikke forekomme spild af olie fra hydraulik eller lignende på
arbejdsstedet.
De hvide spande er kun til desinficeret værktøj og materialer.
Alle materialer skal lagres, så de ikke deformeres, tilsmudses eller der på
anden måde opstår skadelige virkninger.
Rørender skal altid være afproppet. Hvis rør er under terræn skal de være
forsynet med tryktæt beskyttelse
Du skal rydde op, umiddelbart efter du har udført dine opgaver.

Desinficering af værktøj og fittings.
Til desinficering af værktøj, fittings med mere, skal der enten bruges sprit eller klor.
Spritten bruges rent, med en forstøver og eventuelt aftørring med en klud, så det
kan fordampe inden det kommer i berøring med vand banen
Klor, ved anvendelse af en 15 % kloropløsning bruges der 1 dl. Kloropløsning til 1½
liter vand.
Husk personlige værnemidler som gummihandsker og ansigtsskærm

Før ledningsarbejde:
-

Inden arbejdet påbegyndes, skal alt udstyr være rengjort.
Sørg for tilstrækkelig pumpekapacitet, slanger og materialer.
Vurder om der skal graves med anlæg.
Der skal klargøres med desinficeret hygiejnedug, så materialer og værktøj
kan ligge på kanten af udgravningen uden at komme i kontakt med jord mv.

Under ledningsarbejde:
Personlige Hygiejne regler
-

-

Brug toilettet i forbindelse med toiletbesøg og afslut altid med at vaske
hænder. Hvis du ikke har adgang til at vaske hænder skal du afspritte dine
hænder.
Du skal altid sørge for at afspritte dine hænder, når du er i direkte kontakt
med drikkevandet eller arbejder med overflader, som har direkte kontakt
med drikkevandet.
Hvis du har forbindinger på, åbne eller betændte sår, skal du bruge
gummihandsker, når du arbejder i kontakt med drikkevandet.

-

Luk ikke helt for ventiler, før der er gravet fri omkring røret.
Åben og luk ventiler langsomt, så løsrevet snavs begrænses
Undgå så vidt muligt situationer med trykløst rør. Hvis det skal være trykløst,
så så kort tid som muligt (Så længe der er tryk på ledningen, kommer der
ikke forurening ind).
Udgravninger skal være tilstrækkelig dybe, ca. 20 cm. under rørniveau, og
udføres så de ikke skrider sammen. De skal etableres med en
”pumpesump” til pumpen, som er yderligere 30 cm. dyb.
Vand i graven ledes væk ved pumpning fra pumpesump.
Ved udtagning af rørpropper skal det sikres, at der er gravet ordentligt fri
omkring rørender, og at de er rene.
Propper og indpakning fjernes først lige inden montage.
Rør og fittings kigges efter for indvendige fremmedlegemer og snavs. Er
man i tvivl, skal der desinficeres.

