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Отговорът на СЗО относно
вода-санитария-здраве
Доказателства & политика
Статус & тенденции
Норми

Водоснабдяване
Санитария
Хигиена

Добри практики
Партньорства

Водни ресурси
Болнични отпадъци

Изследвания & тестване

HQ - ROs - RECs – COs
Системата на ООН, партньорства, напр. IWA

Насоки на СЗО за вода
• Защита на човешкото здраве
• Препоръчителни за националните стандарти –
гъвкавост при отразяване на местния социален,
културен, икономически & енвиро контекст
• Риск-полза – адаптиране към местните здравни
приоритети
• Най-добрите налични доказателства – наука и практика
• Научен консенсус
• Използване на глобална информация и опит

Насоки на СЗО за вода
• Качество на питейните води
• Безопасно използване на отпадъчните води,
екскрементите и сивите води
– Четири тома

• Безопасност на водите за рекреация
– Крайбрежни и сладки води
– Плувни басейни и минерални води
• Корабна санитария
• Хигиена и санитария при авиацията

Рамка на СЗО за всички насоки
(Стокхолмска рамка)
Подходи на основен контрол

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Цели за качест
вото на водата

HEALTH
TARGETS

Acceptable
Допустим
риск
risk

Други управлен
ски цели

Определяне на мерки и мероприятия
Оценка на енви
(изисквания, спецификации)
ро експози
въз основа на целите
цията

Оценка
на риска

Дефиниране на основните рискови момен
ти и процедури за одит за ефектив
Резултат за
ността на цялостната система
общественото

Дефиниране на аналитични доказателства
(процес, обществено здраве)

здраве

Подходи – базирани на доказателства и предполагаеми –
въз основа на Стокхолмската рамка на СЗО
Управление на САНИТАРИЯТА

ЗДРАВНИ
ЦЕЛИ
Можем ли да управляваме
риска?
Други управлен
ски подходи

Подходи за контрол

Санитарни цели

Дефиниране
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

1. Мерки и мероприятия
(изисквания,
спецификации)
Ключови
моменти
и одит
2. Ключови рискови моменти;
Процедури за одит на ефектив
ността на системата

3. Аналитични доказателства
(процеси обществено здраве)

Приемлив
риск

ОЦЕНКА
Оценка на
Оценка на
енвиро
ЕКСПОЗИЦИЯ
риска
експозоцията
ЗДРАВЕН СТАТУС

Резултат за общест
веното здраве

Микробиологична оценка на риска
• Идентифициране на опасностите
– Всички ентеро-патогени са потенциално в екскрементите

• Оценка на експозицията
– Места на експозиция, специфични данни при преместване
– Литературни данни за поява на патогени, преместване при
третиране и преживяване в околната среда

• Оценка на доза-реакция (Публикувани модели)
• Характеристика на риска
– Риск от инфекция при излагане и годишно.
– Сравнение с ендемичните нива на болестта (не се отчитат
редовно)

Първото нещо е да се състави
добър екип за оценка
• Как го избирате и кой е важно да
участва?
• Каква е институционалната рамка, в
която бихте могли да оперирате?
• Дали специалистите са добре обучени и
могат ли да работят заедно?

Институционална подготовка за
фасилитиране
Централен
екип

Обр
атна
връз
ка

Провинциален
екип

- Разработване на насоки/учебник
- Обучение/семинари
- Анализ/разпространение
- Мониторинг и подкрепа
- Обучение/семинари
- Мониторинг/фасилитиране
- Обмяна на опит

Общински и
селищен екип

- Обучение/семинари
- Мониторинг/фасилитиране
- Обмяна на опит

Квартален
екип

- Обучение/семинари
- Мониторинг
- Мониторинг/фасилитиране

Намаляване броя на патогените (log единици) чрез мерки за здравен контрол
Намаляване
патогените

Мерки за контрол

Бележки

(log единици)
единици)

Пречистване на
отпадъчните води

1−6

Намаляване броя на патогените при пречистване на отпадъчните води
се постига в зависимост от използваната комбинация от мерки

Локализирано напояване
(бавно растящи култури)

2

Кореноплодни култури и култури като марулята, които растат над, но
в частичен контакт с почвата

Локализирано напояване
(бързо растящи култури)

4

Култури, като доматите, едливата част, на които не е контакт с почвата

Контрол на потока при
пръскане

1

Използване на малки пръскачки, контрол с анемометър на променящи
посоката си пръскачки и др.

Буферна зона при
пръскане

1

Защита на гражданите в близост до пръскачките. Буферната зона
трябва да бъде 50−100 м.

0.5−2
на ден

Измиране върху повърхността на културата, което става между
последното напояване и брането. Постигнатото намаление на log
единиците зависи от климата (температура, интензивност на
слънчевото грееене), тупа култура и т.н.

Измиране на патогените

Измиване
продукцията с вода

на

1

Измиване на салатите, зеленчуците и плодовете с чиста вода

Дезинфекция на
продукцията

2

Измиване на салатите, зеленчуците и плодовете със слаб
дезинфекционен разтвор и изплакване с чиста вода

Белене на продукцията

2

Плодове, кореноплодни

Готвене на продукцията

5−6

Потапянето във вряща или близо до завиране вода и сготвянето
осигурява унищожаване на патогените

Примерни методи за намаляване на вирусите, бактериите и протозоите за
постигане на здравни цели базирани на ≤10-6DALYS pppy

По-малката обработка може да е по-икономична

Миене = Участие на гражданите
Развити страни
California Title 22 ≤ 2.3 FC/100
Развиващи
се САМО
страни
ml (практически
НУЛА)
с третиране
По-малко третиране изисква повече пунктове на наблюдение

•

Мониторинг на ПСОВ на T
ниво
Неволно
Because normally microorganisms
contentзамърсяване
in wastewater is very highна
what почвата
it is defined is logот фермерите
removal/inactivation

Примери на системи за екскременти
Експозиция
Exposure

RРиск
isk

Cleaning of blocked
Ingestion of
Почистване
на pipes Поглъщане
pathogens
на
патогени
запушени тръби
Accidental
ingestion
when Поглъщане
Ingestion of
Инциденти
при бораве
не с прясна
урина
на
патогени
handling
unstored
urine
pathogens
Accidental
ingestion
when Поглъщане
Ingestion of
Инциденти
при бораве
handling
stored urine
pathogens
не с престояла
урина
на
патогени
Вдишване
Вдишване
Inhalationнаofаерозоли
aerosols
Inhalation
of
при
използване
на урината
на патогени
created
when applying
urine pathogens

Consumption ofнаcrops
Консумиране
култу
ри
наторявани
с урина
fertilised
with urine

Ingestion
of
Поглъщане
на патогени
pathogens

Сива вода – същите принципи
Фекалното замърсяване е решаващо
при оценка на риска!!
Водосна
бдяване

Възможности за
третиране на сива
вода
Първичн
о
Вторично
третиран
третиране
е
Капково
напояване
Почвена
инфилтрация

Поливане на
градината

Куп
Лагуна
Пясъчен
/чакълен филтър
Използва
не
отново

Биофилтър

Оценки
• Оценка експозицията в целия процес на
боравене.
• Оценка на човешката околна среда в
светлината на заплаха за здравето.
• Отчитане на други фактори, които също
може да повлияят – не само директно
отнасящи се за вода и санитария.

Избухване на EHEC
в Швеция

Напояване на
маруля (няма

изискване за
анализ на водата)

Изтичане към
пасища, където
кравите се
заразяват с
EHEC (зоонози, т.е
предаване от
животно на човек)

Транспортиране
с оборската тор в
реката

Марулята е
била
консумирана от
много хора – в
резултат 100
случая (ок. 10
хоспитализирани)
В SMI: проби от пациенти, водни
проби

Документация и мониторинг
• Създаване на система от документи!
• Определяне на изисквания за
мониторинг!

Можем ли да
управляваме
рисковете?

Случаи на заразяване и
участие на обществеността
на различните нива!

Кои са здравните
цели и процедурите
в насоките?

Дефиниране на функциите по
мониторинг
Функция

Дефиниция

Сертифициране Тестване на системата или компонентите, за да се увери
дали отговаря на изискванията напр. ”целта за намален
брой микроби”. Основно се отнася за нови системи/
компоненти.
Оперативен
мониторинг

Отнася се за ”спецификации на дизайна” напр. мътност.
Индикатор за правилното функциониране и вариациите и е
основа за ”директни коригиращи действия”

Сертифициране Методи, процедури и тестове за определяне на
съответствието с дизайнерските параменти И
специфичните изисквания (GL стойности, E coli, хелмитни
яйца, микробиологичен и химически анализ на културите.

Микробни GL стойности
Третирани
фекалии

Хелм. яйца
< 1/ g TS

E. coli
Хелмити.
Малък брой E
coli < 1000/g TS

< 1/L

< 105
до 106
<експозиция
>нарастване
< 103

Сива вода:
• Ограничения
• Без
ограничения

< 1/L

-1

Campylobacter
Cryptosporidium
Rotavirus

-2
-3
-4
-5

log10 Pinf

• Приложимо най-вече
като потвърждаващ
мониторинг при
големи системи
• Критерий на дизайна
(сертифициране на
системата) – основен
фактор освен контрол
на експозицията да
противостои на риска
и променливите
• Престоят и
третирането с
допълнителни
вещества подпомагат
ефективността на
бариерите.

-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15

<10-15
1 week

2 weeks

3 weeks

4 weeks

Time between crop fertilising and consumption

Препоръки за фекалиите – ниво
домакинство
Третиране

Критерии

Коментар

Престояване (единствено
тертиране); Външна
температура 2-20oC

1.5 - 2 години

Ще елиминира повечето
бактериални патогени;
нарастването на E coli и
Salmonella не се случва ако не се
навлажни; ще намали значително
вирусите, протозоите и паразитите.
Някои яйца от почвата могат да
преживеят

Престояване (единствено
третиране); Външна
температура 20-35oC

> 1 година

Както по-горе

Алкално третиране

pH >9 за > 6 месеца

Ако температурата >35°C и
влажността <25%.
По-ниско pH и/или по-влажен
материал ще удължи времето
за абсолютно елиминиране.

Препоръки за фекалиите – общинско ниво
Третиране

Критерии

Коментари

Алкално тертиране

pH >9 за >6 месеца

Хипотеза: Ако температурата
>35°C и влажността <25%. Пониското pH и/или по-влажният
материал ще удължат времето за
пълно елиминиране.

Компостиране

Температура >50°C за >1
седмица

Минимално изискване. Изисква се
по-продължително време, ако не
може да се осигури необходимата
температура.

Изгаряне

Пълно изгаряне (<10%
въглерод в пепелта)

Престояване
Външна температура 2-20oC

1.5 - 2 години

Външна температура 20-35oC

> 1 година

Необходимо е да се модифицира
времето за конкретните местни
условия.
Големите системи изискват повисока степен на защита отколкото
на ниво домакинство.
Допълнителният престой
подобрява безопасността.

Най-важна е експозицията
• Какъв е обемът, на който е изложен
отделния индивид?
• Каква е вероятната честота на
експозиция?
• Колко хора са изложени на въздействие?
(директно; индиректно)

Прилагане
• Установяване на процедура за прилагане.
• Да се разгледа въпросът за съответствие.
• Кой може да прави мониторинг/проверки
на местно ниво?
• Каква е вероятността за устойчивост на
инсталацията и на системата?
• Поддръжка?

Подход за прилагане
• Случаите на различните заболявания в
местен контекст?
• Ефективност на третирането и
вариабилност?
• Експозиция: Кой? Колко хора? Колко
често?

Подход за прилагане
• На кои култури се прилагат отпадъчната вода
/утайката /екскрементите?
• В кой момент от отглеждането на културата ще се
прилагат? Какъв е периодът на изчакване между
последното прилагане и събирането на реколтата?
• Кой е изложен? Фермерите – Консуматорите –
Други?
• Колко често? Колко на брой? Колко пъти?
Очаквани обеми на отпадъчни води /утайки
/екскременти?
• Как се обработва продукта след прибирането на
реколтата и преди консумацията?

Мерки за контрол
• Експозиция 6
– Ограда на мястото за
престой
– Оптимизация на
третиране на утайката

• Експозиция 7
– Използване на PPE
– Оптимизация на
третиране на утайката
– Продължителен
престой на утайката

Мерки за контрол
• Експозиция 8
– Ограничения за определени
култури
– Минимален период между
торенето и прибирането на
реколтата
– Оптимизиране на
третирането на утайката
– Продължителен престой на
утайката

Безопасно използване на отпадъчните
води и екскрементите
Управленски стратегии за намаляване на
здравния риск:
•Третиране на отпадъците
•Ограничаване за определени култури
•Методи на използване
•Контрол върху експозицията на хората
Световна здравна организация

Имала ли е интервенцията
измерим положителен ефект за
здравето на хората?

Насоки на СЗО. Бъдещи ЦЕЛИ.
• Насоките са стартова точка за:
• Системни изследвания по страни, вкл. на риска и
епидемиологични. (2006-2009)
• Сравнителни оценки за използване на отпадъчни води/
други
• Доразвиване и прилагане на Насоките на СЗО по места
и по страни (2007-2009 и след това)

КОЙ избирате?
Какви са рисковете?

Public Health and the
Environment - PHE
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Tack!

Lycka till!

Thor Axel

