Procedure ved brud

Personlig hygiejne

Ved reparation af et brud må du ikke lukke ventilerne helt,
før der er fuldstændig frigravet omkring røret. Dette for at
sikre, at der ikke trænger mudder ind, når røret gøres
trykløst. Du skal lukke ventilerne ned, til du kan høre, at det
”suser” i ventilen. Herved kommer der stadig vand ud af
bruddet, og det forhindres således, at der kan trænge skidt
ind i røret, som kan skabe en forurening.

Drikkevand skal altid betragtes som en fødevare. Vi kan
nemlig blive lige så syge af at drikke forurenet vand som af at
spise fordærvet mad. Derfor skal alle der arbejder på vandforsyningsanlæg være opmærksomme på, at hygiejnen skal
være i orden.

Udgravning
Udgravningen omkring bruddet skal mindst være så dyb, at
røret er gravet frit. Udgravningen holdes så tør som muligt,
og vand skal pumpes væk. Afledningsslanger føres så langt
væk, at vand ikke kan sive tilbage til udgravningen. Du kan
f.eks. føre slangerne til kloak eller en grøft et stykke fra
udgravningen.
Montage
Til montage af rørledninger må der udelukkende anvendes
silokone / glidemiddel, som er dokumenteret godkendt til
langtidskontakt med levnedsmidler.
Ved reparation med f.eks. skydemuffer eller bandagemuffer, er det vigtigt, at den udvendige del af røret, hvor muffer
kommer til at dække, også rengøres og desinficeres inden
montage.
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Ved arbejder på ledningsnettet kommer man i kontakt med
vandbanen under vanskelige arbejdsforhold. Her er således
risiko for tilførsel af ”ting”, som kan forurene drikkevandet.
Både din personlige hygiejne og dit arbejdstøj har stor
betydning for drikkevandssikkerheden.
Rene hænder
Efter toiletbesøg og når du har fået beskidte hænder, skal du
sørge for at vaske dine hænder. Hvis du ikke har adgang til
vand og sæbe på arbejdsstedet, kan du i stedet afspritte dine
hænder eller benytte vådservietter med desinficerende
væske.
Du skal altid rengøre dine hænder, før du arbejder med
overflader, som har direkte kontakt til vandbanen. Du kan
også vælge at benytte engangshandsker.
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Værktøj, udstyr og materialer

Sørg altid for at holde værktøj, udstyr og materialer rent.
Værktøj og materiel, som kommer i berøring med
vandbanen, opbevares forsvarligt og godt beskyttet, så
det ikke bliver beskidt. Det skal opbevares i en ren kasse
uden direkte kontakt med jordoverfladen – også når du
arbejder i en udgravning. Alle materialer skal opbevares i
plasticposer og først åbnes umiddelbart før brug.
Hvis du er i tvivl om værktøj, udstyr og materieler, som
kommer i kontakt med vandbanen, er rent, så sørg for at
desinficere dette med klor inden brug. Dette gælder også
for indvendige overflader, rørender, fittings m.m, som er
blevet beskidte.
Når du ankommer til et arbejdssted, er det vigtigt, at du
har de ting du skal bruge, så arbejdet kan udføres i én
operation. Dvs. du skal på forhånd sørge for tilstrækkelig
pumpekapacitet, afspærring, slanger, materialer o.s.v.
Arbejdstøj og biler
Dit arbejdstøj skal skiftes jævnligt og være synligt rent.
Rent og beskidt arbejdstøj og fodtøj skal opbevares
adskilt. Biler skal være indrettede med adskilt opbevaring
af rene og beskidte ting.
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Håndtering af materialer

Husk altid at være opmærksom på at sikre sine materialer
mod forurening.
Afpropning
Alle rør skal have ”Dbi Dut” i begge ender under opbevaring.
Når du laver en længere rørstrækning, eller en ny udstykning,
skal rørender, uanset om det er i en udgravning eller oven på
jorden, altid afproppes, hvis du forlader arbejdsstedet. Dette
gøres med ”ballonpropper”, som sikrer, at der ikke kan
komme fremmedlegemer eller vand ind i røret.
Under arbejdet
Ved arbejde i en udgravning skal du være opmærksom på, at
siderne kan skride sammen, og der derved kan trænge jord
ind i røret. Hvis det blæser kan jordfygning være et problem,
og hvis det regner kan mudder ligeledes udgøre et problem.
Ender på alle rør og stik skal desinficeres inden svejsning.
Nye rørstrækninger skal gennemskylles inden idriftsættelse –
først med en svamp dyppet i Rodalon-opløsning, og derefter
mindst tre gange vandskylning af rumindholdet i ledningen.
Husk at benytte rent vandværksvand.
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