TOELICHTING CORONA EN AFVALWATER

Door de berichtgeving van 25 maart 2020 zijn er bij sommige klanten zorgen ontstaan of het
werken aan rioolgemalen nog wel veilig is. In deze toelichting geeft Mous Waterbeheer graag
context en een verklaring over veilig werken aan uw waterareaal.

WAT WETEN WE OVER CORONA EN AFVALWATER?
Op 25 maart publiceerde het RIVM een artikel waar in werd
aangegeven dat het nieuwe coronavirus is aangetroffen in
rioolwater.
Onlangs heeft Wetterskip Fryslân deze vraag neergelegd
bij een onafhankelijke organisatie op gebied van medische
microbiologie. Deze organisatie heeft hen bevestigd dat het zo
goed als onmogelijk is om door rioolwater besmet te raken met
het coronavirus.
Wetterskip Fryslân heeft Mous Waterbeheer in kennis gesteld van
haar bevindingen. Wij willen u graag deelgenoot maken van deze
informatie. Deze informatie is in overeenstemming met hetgeen
RIVM in haar berichtgeving eerder heeft gemeld.

“In afvalwater in Amsterdam, Tilburg en
bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie dat
ook het afvalwater afkomstig van Loon
op Zand zuivert, is het nieuwe coronavirus met DNA-technieken aangetoond.
(...) Eerder toonde het RIVM met dezelfde
techniek norovirus, antibioticaresistente
bacteriën, poliovirus en mazelenvirus in
afvalwater aan.”

Lees het artikel

KUNNEN ONDERHOUDSMEDEWERKERS BESMET RAKEN TIJDENS HUN WERK?
Het RIVM heeft geprobeerd het virus uit ontlasting te kweken. Dat is niet gelukt. Dit betekent met andere
woorden dat het virus al is uitgeschakeld voordat de ontlasting het riool in gaat. Wel wordt er nog ‘genetische
materiaal van het virus’ aangetroffen in de ontlasting. Dit verklaart waarom dit materiaal ook in rioolwater
is aangetroffen. Verspreiding van het virus via rioolwater is dus zeer onwaarschijnlijk. Via de knop Check hier
de animatie vindt u een korte video waarin wordt uitgelegd waarom er onderzoek wordt gedaan naar de
aanwezigheid van virussen in afvalwater. Checkt u daarnaast de website van de Vereniging Afvalbedrijven
voor meer informatie. Klikt u daarvoor op dit witte tekstvak.

Check hier de animatie
ZORG VOOR MEDEWERKERS ÉN UW AREAAL
Het keren en beheren waterkwantiteit valt onder de
vitale processen. Uitval zou de moderne maatschappij
ontwrichten en wordt daarom gezien als risico voor
de nationale gezondheid. Daarom is de inzet van
onze medewerkers zo belangrijk. Wij ondersteunen
onze klanten in het onderhouden van en het oplossen
van storingen aan rioolgemalen. Dit doen wij op een
verantwoorde wijze waarbij we alle adviezen als het
gaat om veilig werken van het RIVM in acht nemen.

Zolang we ons dus houden aan het standaard
werkprotocol voor werken bij rioolgemalen en de 1,5
meter afstandsregel in acht nemen, hebben wij het
vertrouwen dat het werken bij rioolgemalen geen extra
risico met zich mee brengt. Zolang iedereen zich hier
aan houdt is de kans op besmetting niet anders dan in
de periode van voor het coronavirus in Nederland.

HEEFT U NOG VRAGEN?
Heeft u vragen over deze toelichting, neemt u dan contact
op met Hidde Kriele of met uw contactpersoon bij Mous
Waterbeheer. We zijn bereikbaar op 0514 - 60 89 00

