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Повноцінним відпочинок вважається тоді, коли в наявності є декілька складових,
а саме чисті повітря, а також вода поверхневих водоймищ, купання , в яких
додає здоров'я та сили.

В цьому році, під час літнього оздоровчого сезону, свої корективи до відпочинку додали
ситуація з коронавірусом та погані природні умови, які в деяких районах призвели до
паводків та руйнування об'єктів. Під час потужних дощів вода в річках стає каламутною,
а в каламутній воді присутні не тільки зважені мінеральні речовини та різні хімічні
сполуки, що змиваються з навколишніх територій, а також різноманітні мікроорганізми,
серед яких багато патогенних, тобто таких, що є збудниками інфекційних захворювань.

Бактеріологічні та санітарно-гігієнічні лабораторії відокремлених структурних
підрозділів ДУ "Закарпатський обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров'я України" з початком оздоровчого сезону виконують необхідні обсяги
лабораторних досліджень води відкритих водоймищ у межах місць масового відпочинку
рекреаційного та оздоровчого використання, при цьому в такі періоди літнього часу,
коли погодні умови та зовнішній вигляд води річок придатні для повноцінного
відпочинку.

Але, навіть відсутність на поверхні води плаваючих плівок, плям мінеральних
масел, враховуючи нафтопродукти, накопичення різних домішок, стороннього запаху,
не завжди свідчать про безпеку такої води. Стан мікробіологічного забруднення
будь-якого середовища, у тому числі і води, без виконання лабораторних досліджень
визначити неможливо.

Влітку цього року відбиралися проби води з поверхневих водоймищ в 34 - х
місцях масового відпочинку з наступним визначенням показників безпеки. На
визначення мікробіологічних показників було виконано 119 досліджень, а на визначення
фізико-хімічних – 774 дослідження. У всіх випадках досліджені зразки води відповідали
діючим нормативам, як за мікробіологічними, так і за фізико-хімічними показниками.

Робота з лабораторного контролю води водоймищ у межах місць масового
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відпочинку буде продовжуватися до кінця оздоровчого сезону. А відпочиваючим на
воді слід пам'ятати про правила поведінки на водних об'єктах, про збереження свого
здоров'я та здоров'я оточуючих.
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