Siguranța apei în secolul 21

Recomandare privind activitățile propuse în acest caiet
Pentru a asigura profunzimea înțelegerii, dezvoltarea unor capacități și abilități,
clarificarea imaginii despre știință, favorizarea relațiilor interpresonale îți recomandăm
să emiți ipoteze imediat după ce citești sarcina de lucru și apoi să le compari cu observațiile notate în timpul efectuării experimentelor, cu rezultatele obținute de colegi și cu
explicațiile profesorului tău.
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Povestea apei
de Florin Iordăchescu

Sus, la munte,nouri suri

Ca din oala de pe plită

Spânzurând peste păduri

Aburi se ridică-n sus.

Plouă picuri mari şi mici

Apoi aburul e dus

Peste arborii voinici.

Prin văzduh împins de vânt

Şi se scurg de pe tulpină,

Dinspre mare spre pământ

Până jos, la rădăcină.

Şi se face iarăşi nor

Apa în pământ pătrunde

Pe deasupra munţilor.

Până cine ştie unde

Vălătuci de nouri suri

Apoi iese la lumină

Spânzurând peste păduri

Ca o undă cristalină

Cern pe arborii voinici,

Şi ţâşneşte un izvor,

Iarăşi picuri mari şi mici

Izvoraşul călător.

Ce ajung la rădăcină.

O porneşte către vale

Apoi iese la lumină

Până întâlneşte-n cale

Cine ştie unde iar

Alt izvor mai măricel

Izvoraşul cel hoinar

Si îşi varsă apa-n el.

Si-o porneşte voiniceşte

Pârâiaşul o porneşte

Către râuri, fluvii care,

Şi se tot rostogoleşte

Apa iar o duc în mare.

Printre pietre, printre stânci,

Aburii din nou se-adună

Până-n ape mai adânci,

Nouraşii se-mpreună

Râuri mari şi fluvii care

Si, pe nevăzută punte,

Curg şi se revarsă-n mare.

Iarăşi o pornesc spre munte ...

Soarele când străluceşte

Hei, povestea asta toată

Apa mării o-ncălzeşte,

Cum s-ar învârti o roată

Iar din apa încălzită,

Nu sfârşeşte niciodată ...
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Modulul I Apa – de la sursă la consumator
Tema 1. Apa – proprietăți, ciclul hidrologic, tipologie
Proprietățile apei

Apa este una dintre cele mai importante molecule de pe suprafața planetei, fiind
omniprezentă în organismele vii. Datorită proprietăților sale specifice, apa are o largă
utilizare în natură și în viața de zi cu zi. Viața fără apă nu poate exista.
Densitatea: (sau mai exact densitatea de masă, numită și masă specifică) este o
mărime fizică folosită pentru descrierea materialelor și definită ca masa unității de volum.

E rândul tău să descoperi ....

Urmărește comportamentul diferitelor materiale (șuruburi,
plută, lemn, gheață) atunci când sunt puse într-un recipient
cu apă. Ce observi? Ele plutesc sau se scufundă? Are
influență densitatea materialului asupra celor observate?
Starea de agregare: solidă, lichidă și gazoasă

E rândul tău să descoperi ....

Identifică în mediul natural (sau artificial), apa în diferitele sale
stări de agregare (apă, gheață, vapori)? Vorbește cu un coleg
despre situațiile identificate, apoi completați (la nivelul clasei)
o listă cu toate acestea și afișați-o în clasa voastră.
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Tensiunea superficială: Polaritatea moleculelor de apă determină forțe puternice între molecule, numite tensiune superficială. Datorită tensiunilor superficiale, suprafața liberă
a oricărui lichid aflat în contact cu alte medii (în pahar sau în alt obiect), ia o formă curbă,
numită menisc. Forțele intermoleculare sunt responsabile de crearea picăturilor de apă.
De asemenea, polaritatea influențează modul în care interacționează apa cu alte substanțe.

E rândul tău să descoperi ....

plă și
Așează o agrafă de birou într-un pahar cu apă? Observă ce se întâm
ă de
notează rezultatul. Scoate agrafa de birou din pahar si așează o bucat
din
ă
așeaz
hârtie absorbantă (sugativă) în pahar. Peste hărtia absorbantă
tul.
nou agrafa de birou. Observă din nou ce se întâmplă și notează rezulta
ă,
adaug
și
apă
Scoate agrafa de birou și hârtia absorbantă din paharul cu
de
de data aceasta, câteva picături de detergent. Așează din nou agrafa
i.
agrafe
birou și notează cum a influențat detergentul plutirea
tă,
Apropie un material încărcat electrostatic (de ex. o baghetă de eboni
de
chihlimbar sau plastic frecată cu o bucată de material textil) de jetul
apă.
apă care curge de la un robinet. Observă ce se întâmplă cu jetul de
să
ând
Noteză observația ta și apoi discut-o cu colegii de clasă încerc
explici fenomenul electrostatic observat.

Solubilitatea: Apa are o structură moleculară
ce constă dintr-o parte pozitivă și una negativă (privește figura de mai jos). Această proprietate este
responsabilă de solubilitatea sau insolubilitatea altor
substanțe în apă. Solubilitatea indică gradul în care
o substanță pură se poate dizolva într-un dizolvant.
Modelul unei molecule
de apă

E rândul tău să descoperi ....

Observă comportamentul următoarelor substanțe, atunci când
sunt
amestecate cu apă: sare, zahăr, ulei. Pentru aceasta, vei lua trei vase
(pahare) în care vei pune apă. În primul vas pune o linguriță de sare,
în cel
de-al doilea o linguriță de zahăr iar în cel de-al treilea o linguriță de
ulei.
Amestecă cu lingurița câteva secunde în fiecare din cele trei pahar
e.
Așteaptă câteva momente, observă ce se întâmplă și notează obser
vația
pe caiet. Repetă experimentul – Ce se întâmplă dacă utilizezi săpun
ul?
pH-ul: este o măsură care indică cât de acidă sau alcalină este
o substanță lichidă, pe baza cantității de H+ și de OH-. Valorile pH-ul
ui variază de la 1 (foarte acid) la 7 (neutru) și până la 14 (foarte alcalin/bazic
).
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E rândul tău să descoperi ....

Pentru următorul experiment aveți nevoie de ajutorul unui adult.
alt
Stoarce sucul de la o jumătate de lămâie într-un pahar de sticlă. Într-un
în
)
pahar de sticlă dizolvă o linguriță de acid citric pulbere (sare de lămâie
de
30 ml apă, după care amestecă preț de câteva minute. Pune o bandă
de
testare a nivelului de pH în paharul cu sucul de lămâie și o altă bandă
culoatestare a nivelului de pH în paharul cu soluția de acid citric. Observă
în
dată
rea pe care o primește porțiunea din banda de testare a pH scufun
colegii
cele două pahare. Notează observațiile pentru a le putea discuta cu
și profesorul tău.

Într-un pahar de sticlă pune o linguriță de bicarbonat de sodiu în
50 ml de
apă și amestecă bine. Pune o bandă de testare a pH în pahar și
observă
culoarea pe care o primește porțiunea scufundată în soluție. Notea
ză observația pentru a putea discuta cu colegii și cu profesorul tău.
Într-un recipient de sticlă mai mare (castron) pune apă caldă. Solicit
ă unui
adult să taie o varză roșie în bucăți mici pe care să le pui apoi în
castron.
Amestecă cu lingura de lemn câteva minute după care testează nivelu
l de
pH folosind o bandă de testare. Notează culoarea pe care o primește
banda
scufundată în soluție pentru a putea discuta cu colegii și cu profes
orul tău.

Întrebări pentru tine și colegul tău

• O persoană cântărește 100 kg de fructe. Cât din cantitatea de fructe
este apă?
• La ce temperatură îngheață, respectiv fierbe apa?
• La ce temperatură îngheață, respectiv fierbe apa de mare?
• Dacă te gândești la mediul de acasă, descrie câteva situații în care iei
contact cu diferite stări de agregare ale apei?
• În care din lunile anului este probabil înghețat solul din mediul tău înconjurător? Vremea influențează calitatea sau cantitatea apei subterane în
comunitatea ta?
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Ciclul hidrologic

Obiectiv: Descrierea celor mai importante aspecte ale ciclului hidrologic și identificarea legăturii dintre aceste aspecte, sursele
locale de apă și siteme proprii de aprovizionare cu apă.
Ciclul hidrologic global începe în ocean,
acesta fiind cel mai mare rezervor de apă de pe
Pâmânt. Oceanele acoperă 71% din suprafața
terestră. Energia solară încălzește apa, în
special la tropice. Evaporarea, fenomen ce are
loc în special la suprafața mărilor și într-o mai
mică măsură pe uscat, dă naștere umidității.
Deoarece această apă în stare de vapori este
mai ușoară decât aerul, ea se ridică în atmosferă. La altitudini mari, aerul se răcește
iar vaporii de apă se condensează, dând naștere la nori. Aerul umed și norii sunt
transportați de vânt către uscat/continent.
Circuitul apei în natură (numit și ciclul hidrologic sau ciclul apei) este procesul
de circulație continuă a apei în cadrul hidrosferei Pământului. Acest proces este pus în
mișcare de radiația solară și de gravitație. În cursul parcurgerii acestui circuit, apa își
schimbă starea de agregare fiind succesiv în stare solidă, lichidă sau gazoasă. Apa se
mișcă dintr-un element component al circuitului în altul, de exemplu dintr-un râu întrun ocean, prin diferite procese fizice, dintre care cele mai însemnate sunt evaporația,
transpirația, infiltrația și scurgerea.
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Ciclul hidrologic local depinde de caracteristicile fizico-geografice
locale cum sunt latitudinea, distanța față de mare, principala direcție a
vântului, temperatura (pe baza valorilor anuale) și topografia terenului.

Materiale multimedia
https://www.youtube.com
/watch?v=gY9HG8zUgOE
https://www.youtube.com
/watch?v=mylCQjryPiU
https://www.youtube.com
/watch?v=v7c-MKQVK6M
https://www.youtube.com
/watch?v=mduY9CcO6xY
https://www.youtube.com
/watch?v=9pqh6tlEOhs
https://www.youtube.com
/watch?v=al-do-HGuIk
https://www.youtube.com
/watch?v=KsV7kvyxGQU

Întrebări pentru tine și colegul tău
• Ce forțe generează ciclul hidrologic?
• Cât din suprafața Pământului este acoperită de apă?
• Desenează și tu o schiță a ciclului hidrologic.
• Numește și descrie toate etapele importante ale circuitului apei în natură.
• Menționează diferite tipuri de precipitații.
• Ce crezi că se întâmplă cu sursele de apă de la care primești apă pe care o
folosești acasă (izvoare, fântâni sau sisteme de aprovizionare cu apă) în cazul
în care cantitatea de precipitații este mai mică?
• În ultima perioadă și în țara ta au fost fenomene meteorologice extreme
(ploi cu cantități mari de apă/mc care au dus la inundații sau perioade mari
cu temperaturi ridicate care au generat secetă). Cum crezi că influențează
aceste fenomene meteorologice extreme ciclul hidrologic local? Dar viața
ta zilnică?
• Analizează surse documentare referitoare la frecvența precipitațiilor de-a
lungul unui an în zona geografică în care locuiești. Realizează un grafic al
acestor precipitații și discută cu colegul tău pe marginea graficului obținut de
fiecare dintre voi. Pe baza graficului obținut menționează dacă zona geografică în care locuiești este predispusă la secete, prin urmare la un deficit de apă.
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Apa freatică este generată prin infiltrarea precipitațiilor (ploi, zăpadă) în sol. Forțele gravitaționale obligă apa să se infiltreze din ce în ce mai adânc în sol și să se deplaseze în sistemul de apă freatică și, eventual, să ajungă din nou la suprafață.

Apa potabilă reprezintă apa care este utilizată / sau se dorește a fi utilizată de către populație pentru băut, gătit, prepararea hranei, igiena
personală sau în scopuri similare. Apa potabilă
sau apa de băut este apa cu o calitate suficient de
bună, astfel încât să poată fi consumată sau utilizată în special pentru băut și gătit, cu risc redus de
apariție a unor efecte negative asupra sănătăţii pe
termen scurt sau lung.

E rândul tău să descoperi ....

Construiește-ți propriul tău filtru de apă:
este
Taie partea de jos a unei sticle de plastic. Întoarce-o invers (capacul
țit,
mărun
ne
cărbu
de
acum în partea de jos), pune mai întâi un strat
apoi unul de nisip și deasupra niște pietriș.
Creează niște „apă murdară” (sol + apă și amestecă-le).
murÎndepărtează dopul sticlei și pune sticla într-un borcan. Pune apă
plă.
dară în sticlă, care acum reprezintă filtrul și urmărește ce se întâm
Cum arată apa care picură?
exemUmple o sticlă cu pământ curat din grădină și una cu argilă, ca în
ce se
plul de mai înainte. Toarnă puțină apă deasupra solului și observă
întâmplă. Încearcă să explici de ce.
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Interesează-te!

• Care sunt tipurile de surse de apă specifice mediului geografic
local în care locuiești?
• Care sunt caracteristicile geografice ale zonei studiate?
• Care sunt straturile de sol specifice zonei geografice și cum
protejează acestea apa?
• Care este sursa de apă potabilă din care este captată apa? Cât de adâncă este sursa?

Știai că ...

Atunci când apa trece din stare lichidă în stare solidă (îngheață) își mărește
volumul (se dilată)? Din acest motiv, în gospodărie, atunci când se dorește înghețarea apei (de ex. cuburile de gheață pentru băuturile răcoritoare), aceasta
se pune în diferite forme din material plastic. Din cauza dilatării, apa nu se va
pune în recipiente din sticlă în congelator pentru că acestea se vor sparge când
se formează gheața în timpul înghețării/ congelării.
Densitatea apei crește odată cu scăderea temperaturii? Cu toate acestea,
sub 4 Cº densitatea apei începe să scadă. Este explicația pentru flotabilitatea iceberg-urilor din ocean.
Meniscul petrolului este diferit de meniscul apei?

Efectele tensiunii superficiale ridicate a apei pot fi observate atât în natură cât și în viața de zi cu zi? Unele animale pot
„merge” pe suprafața apei (ex. păianjenii de apă). Adăugarea câtorva picături de detergent întrerupe legătura puternică
dintre moleculele de apă și distruge tensiunea superficială.
Detergenții reduc tensiunea superficială a apei?
Substanțele alcătuite din molecule polare (numite și hidrofile – ”hidro” = apă,
”philia” = iubire) se dizolvă în apă în timp ce substanțele alcătuite din molecule nepolare (numite și hidrofobe – ”hidro” = apă, ”phobia” = frica) nu se dizolvă în apă???
După dizolvarea sării în apă aceasta poate fi din nou ”recuperată” prin evaporarea apei????
Apa este un regulator termic excelent??? Datorită acestei proprietăți temperatura
de pe planeta noastră este moderată. Poți observa această proprietate a apei atunci
când faci duș. Dacă nu te ștergi imediat, apa va absorbi căldura corpului și vei simți că
ți se face frig.
Pentru a digera alimentele în mod corespunzător, stomacul omului are nevoie de
o valoare a pH-ului de aproximativ 1?
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Printre etapele de întreținere a apei din piscine se află și măsurarea nivelului de
pH al apei? pH –ul apei se măsoară pentru a menține valoarea optimă de aciditate a
apei care împiedică apa să se murdărească (din cauza plantelor sau a insectelor) și să
nu dăuneze sănătății omului.
Doar 1 % din totalul de apă dulce poate fi utilizat ca apă potabilă? Aceasta reprezintă echivalentul a 0,0026 % din întregul volum de apă de unde? Pentru a face acest
lucru un pic mai cuantificabil, vom face următoarea comparație:
Dacă o cadă umplută cu apă (150 l) ar reprezenta întregul rezervor de apă al
lumii noastre, atunci aproximativ 4,2 l (½ găleată) ar reprezenta cantitatea de apă
potabilă, din care:
o 3,2 l sunt sub formă de gheață (la poli sau ghețari),
o 1 l este apă subterană și doar
o 0,02 l (un pahar de coniac) sunt corpuri de apă de suprafață (lacuri, râuri),
o 0,004 l (un degetar!!) sunt teoretic utilizabili ca apă potabilă.

Referințe bibliografice

Water Science for Schools, U.S. Geological Survey (USGS),
(2012).
Available from http://ga.water.usgs.gov/edu/
Water Structure and Science, (2012).
Available from http://www.lsbu.ac.uk/water/
European Water 1 / 2: 25-30, (2003). Climate Variability and Change Impact
on Water Resources in Bulgaria.
Available from http://www.ewra.net/ew/pdf/EW_2003_1-2_04.pdf
Water Science for Schools, U.S. Geological Survey (USGS), (2012). Available
from http://ga.water.usgs.gov/edu/
UNECE, WHO (2000). Protocol on Water and Health. Available from
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2000/wat/
mp.wat.2000.1.e.pdf
UN-Statistics Water Resources, (2012). Available from http://www.unwater.
org/statistics_res.html
Nelson, Stephen A., Tulane University, (2011). Groundwater. Available from
http://www.tulane.edu/~sanelson/geol111/groundwater.htm
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Tema 2. APA DE LA SURSĂ LA CONSUMATOR
Și redarea sa în circuitul natural
Resursele de apă sunt cruciale pentru instalarea și exploatarea sustenabilă a unei
surse de aprovizionare cu apă şi dezvoltarea economică a comunității sau regiunii. Fără
acces la apă sigură, comunităţile sunt limitate în multe activităţi precum turismul sau
agricultura / legumicultura. Existența unui sistem de aprovizionare cu apă care funcționează bine și care furnizează, furnizând apă potabilă gustoasă și sănătoasă în fiecare zi
pe tot parcursul întregului an, nu este de la sine înțeleasă.
În funcţie de condiţiile locale pot exista diverse surse de apă. Apa potabilă poate
proveni din apele subterane (izvoare, fântâni), apă de suprafaţă (râuri, lacuri, lacuri de
acumulare, mare), apă de ploaie sau chiar ceață.
Acviferul este o formațiune geologică reprezentată de un strat subteran destul de
poros de roci, astfel încât să poată stoca apă și suficient de permeabil încât apa să poată
circula liber prin el. Furnizorii de apă ce extrag apa din acvifere situate la adâncime trebuie
să fie conştienţi de capacitatea de regenerare a acviferului (pentru compensarea volumului
de apă extras).

Sursa: http://www.douglas.co.us/water/What_is_an_Aquifer$q.html

În fiecare zi, zeci de mii de observatori meteo din toată lumea folosesc echipamentele de măsurare a precipitaţilor şi golesc containerele de colectare a apei de
ploaie într-un cilindru gradat pentru a măsura nivelul de precipitaţii.
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E rândul tău să descoperi ....

aţiile zilIdentifică volumul mediu de apă de ploaie, ținând cont de fluctu
nice şi sezoniere cu ajutorul unui pluviometru.

Construiește un pluviometru:

Ai nevoie de următoarele materiale: o sticlă mare de plastic
(2 litri) care va deveni o pâlnie, un cilindru gradat (sau orice alt vas
gradat) de 100 ml, o riglă gradată, un recipient pentru colectarea
apei de ploaie (de ex. un borcan curat).
Taie sticla de plastic la mijloc. Partea superioară a sticlei va
deveni pâlnie.
Pune pâlnia în recipientul tău de colectare a apei de ploaie
şi asează-l afară, într-un loc unde nu se poate răsturna şi unde nu
este umbră. În mod ideal ar trebui să fie plasat la mai mult de 5
metri de cea mai apropiată clădire / copac sau construcție.
Asigură-te că este poziţionat în așa fel încât nu poate fi
răsturnat accidental de animale sau oameni. Dacă dorești, poti
pune recipientul într-o găleată de plastic, adăugând nisip sau
pământ în jurul lui.
La ora 09:30 în fiecare zi, utilizează cilindrul gradat pentru a măsura cantitatea de
apă de ploaie care a fost colectată în recipient.
Când ai terminat de măsurat, aruncă apa din recipient, astfel acesta va fi pregătit
pentru a colecta apa de ploaie în următoarele 24 de ore!
Pentru ca rezultatele măsurărilor să fie corecte acestea trebuie exprimate în mm,
așa cum fac meteorologii. Cum se face conversia?
Meteorologii prezintă datele despre precipitaţii în milimetri sau litri/m2.
Dacă într-un cub cu latura de 1m se pune 1 litru de apă, înălţimea apei în cub
va fi de 1 mm.
1 l/1 m² = (0.001 m³) / (1 m²) = 0.001 m = 1 mm
Notează valorile în fiecare zi pentru a vedea modul în care nivelul de precipitaţii
variază de la o zi la alta şi la sfârşitul fiecărei săptămâni calculează şi completează
valoarea totală a precipitaţiilor pentru săptămâna respectivă.

Implică-te și tu activ!

• Îți recomandăm să faci parte din echipa PSA(S) a școli
i tale. Din această postură îți recomandăm următoarele activități:
• Identifică şi cartografiază sursele de apă brută folos
ite pentru aprovizionarea cu apă în mediul geografic în care locuiești.
• Adună informaţii geologice şi hidrologice – identifică
direcţiile de curgere a apei surselor identificate, potenţialul de debi
t și bilanțul dintre extracție și reâncărcarea sursei.
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• Realizează postere cu hărți și grafice și afișează-le într-un spațiu public (de
ex. holul școlii), într-un loc în care rezultatele cercetărilor sunt accesibile echipei
PSA(S), publicului larg și elevilor. In acest scop consultă și informațiile din modulul II, tema 6, pasul 4.

Sursa. WECF/Mehriban (2007) TMF Project

litate sau
• Discută rezultatele în echipa PSA(S), cu autoritățile de specia
cu evenialți factori interesați și încercă să corelezi ultima fluctuație observată
scurgear,
băleg
și/sau
e
mentele deosebite, precum aplicarea de îngrășămint
rile de nitrați din sol în apele freatice după ploi torențiale.
ă toate
• Identifică amplasamentul și dimensiunea zonei de captare. Adun
utilizate.
informaţiile despre cantitatea şi calitatea surselor de apă potabilă
erare
• Analizează dacă volumul surselor de apă şi capacitatea de regen
tă.
capta
a surselor de apă brută utilizate sunt în echilibru cu volumul de apă

Dar cum ajunge apa la consumator?

Deschidem robinetul și apa curge. Este disponibilă 24 de ore din 24. Pare simplu,
dar acest lucru este posibil doar datorită unui proces complex de producție și distribuție a apei potabile.
Primul pas,

Captarea apei. Înainte ca o sursă de apă să fie selectată pentru a deveni o
sursă de apă potabilă, trebuie testat randamentul şi calitatea apei. Se va verifica dacă
anumiți parametri chimici şi microbiologici se încadrează în limitele impuse (conform
standardelor) şi trebuie evaluate eventualele surse de poluare şi dacă este cazul, trebuie
stabilite metodele de tratare corespunzătoare. Realizarea tehnică a captării apei este
diferită pentru fiecare tip de sursă şi condiții geologice. Priza de captare a sursei de apă
se poate stabili acolo unde apa subterană izvorăște în mod natural sau se găsește într-un
strat freatic mai puțin adânc.
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Fântânile trebuie forate sau săpate în amplasamente adecvate, pentru a evita
poluarea de la fose septice, latrine sau scurgeri de la ferme etc.
Râurile şi lacurile pot servi ca sursă de apă potabilă. Apa brută trebuie însă întotdeauna tratată spre potabilizare (spre a fi folosită pentru băut, pentru prepararea hranei
sau în alte scopuri menajere). Apele de suprafaţă pot fi poluate foarte ușor de către faună,
prin infiltrări sau scurgeri de contaminanţi proveniți din apele uzate şi activităţile agricole.

Implică-te și tu activ!

Deja faci parte din echipa PSA(S) de la nivelul școlii și poți să continui activitatea ta de investigare.
re, pe care
• Identifică şi cartografiază activitățile umane în bazinul de capta
l-ai identificat în prealabil, şi evaluează pericolele potențiale.
de captare.
• Analizează practicile agricole şi industriale desfășurate în zona

• Inspectează şi evaluează starea sistemelor de captare.
necesare
• Analizează metodele de tratare a apei brute utilizate și, eventual,
pentru a transforma apa brută într-o apă potabilă sigură.
• Identifică punctele pro şi contra ale surselor de apă utilizate.
investigaDiscută cu colegii tăi din echipa PSA(S) toate observațiile în urma
ției și identificați împreună măsuri de protecţie a apei.

Știai că ...

Impresionante rezerve de apă subterană s-au descoperit în Turkana, unul
din cele mai afectate ținuturi de secetă din nordul Kenyei. Deși se află în apropierea Marelui Rift African, unde prezența apei este destul de constantă pe teritoriul
arid al continentului african, rezultatele surprind prin mărimea acestor rezerve.
Astfel, ca urmare al unui proiect de cartografiere a apelor subterane, inițiat de
UNESCO în parteneriat cu guvernul kenyan și cu sprijinul financiar al guvernului japonez,
cu ajutorul tehnologiei avansate de explorare prin satelit s-au identificat două bazine
acvifere – Lotikipi, respectiv Lodwar. Existența lor a fost apoi confirmată de forările propriu-zise, dar abia după ce se vor efectua studii suplimentare se va cunoaște, în mod
adecvat, cuantificarea rezervelor și evaluarea calității apei.
Cercetătorii au descoperit că cea mai mare rezervă de apă a Pământului se află
depozitată la mare adâncime, în mantaua terestră, sub teritoriul Statelor Unite?
Apa nu se găseşte sub una din formele de agregare cu care suntem obişnuiţi: lichidă, solidă sau gazoasă? A patra formă de agregare se regăseşte în structura moleculară a
mineralelor din mantaua terestră. Presiunea şi temperaturile uriaşe determină separarea
moleculeor de apă care formează un hidrolit (OH) incorporat în structura mineralului.
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Apoi,
apa brută, captată, este preluată de stațiile de tratare a apei care au rolul de a corecta calitatea apei brute, funcție de calitatea impusă apei destinate consumului uman.
Stațiile de tratare reprezintă „inima” alimentărilor cu apă, ele fiind cele care asigură apa potabilă printr-o serie de procese specifice, pornind de la gestionarea volumului
de apă extras din sursa de apă, verificarea calității acesteia, filtrarea și tratarea ei înainte
de a fi stocată și apoi livrată în rețeaua de alimentare cu apă potabilă a localității.
Apa brută captată este în general o apă limpede, curată. Ea poate însă conține
diverse impurități/ contaminanți care pot afecta sănătatea umană și/sau instalațiile tehnice. Procesele de tratare au la bază eliminarea fizică a poluanților prin filtrare, decantare (coagulare/floculare) sau îndepărtarea biologică a microorganismelor. De obicei, un
proces de tratare constă din mai multe etape, începând cu o pre-tratare prin decantare
sau filtrare cu ajutorul unor filtre pentru particule grosiere (particule mari) și a filtrelor
de nisip, urmată de dezinfecția apei.
Odată potabilizată, apa este stocată în rezervoare foarte mari, numite rezervoare
de înmagazinare. De aici apa este transportată către robinetele consumatorilor prin
conducte speciale de apă. Rolul rezervoarelor este de a menține o rezervă permanentă
de apă potabilă.

Știați că ...

• doar 0,3% din apa de pe Terra este apă potabilă?
• un om bea cca. 25.000 – 30.000 litri de apă pe parcursul vieții sale?
• dreptul la apă potabilă se numără din 2010 printre Drepturile Omului?
• cu toate acestea, aproape 900 de milioane de oameni din țările în curs de
dezvoltare nu au acces la apă potabilă sigură?
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• și peste 1,5 milioane de copii mor anual în urma consumului de apă contaminată
microbiologic?
• omul ar trebui să bea zilnic minim 1,5 litri de apă (cca. 7 pahare de apă)? Un consum insuficient de apă poate conduce la senzații de amețeală, la prăbușirea sistemului
cardio-vascular sau la tulburări ale ritmului cardiac.

Unde se duce apa după folosire?
Apa uzată, sau apa reziduală, este colectată de la consumatori (industriali și casnici)
prin intermediul rețelei de canalizare. Tot aici ajunge și apa meteorică (apă de ploaie sau
zăpadă topită) murdărită cu poluanți din aer, praf și noroi, gunoi de pe șosele și trotuare etc.
Pentru a nu polua apele în care urmează a fi deversată, apa reziduală trebuie curățată în prealabil. Această curățare are loc în stația de epurare cu ajutorul unor echipamente și instalații specifice. La intrarea în stația de epurare există grătare care rețin obiectele
mari ce au fost aruncate în canal. Apoi apa uzată parcurge separatoare de nisip și de
grăsimi. Restul impurităților din apa uzată sunt eliminate prin procesul de epurare biologică în așa numitele „bazine de aerare”. Aici, niște bacterii care trăiesc numai în prezența oxigenului din aer, „mănâncă” substanțe dizolvate în apă, curățind apa aproape
complet. Ultima fază a procesului de epurare are loc în bazinele de decantare secundară. Nămolul din apa uzată se depune pe fundul decantoarelor și se separă de apă. Acum
apa rezultată este destul de curată pentru a putea fi deversată în râu sau într-o altă apă de
suprafață. Astfel apa este redată circuitului natural fără să afecteze mediul înconjurător!

Știați că...

•
un mililitru de apă uzată conține de obicei peste 1 milion de bacterii?
•
poluarea industrială poate duce la acumularea unor cantități mari de
compuși chimici care se combină cu moleculele de apă și ajung apoi pe sol și
în ape - prin așa numitele „ploi acide”- , afectând plantele și animalele dar și
calitatea apei freatice?
• în România cca. 1,9 bilioane de litri de apă uzată ajung anual în conductele de
canalizare. Jumătate din această cantitate provine de la consumatori casnici – din toaletele, mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase, scurgeri de la duș sau vană etc.?
• povestea despre crocodilul din canal este de fapt adevărată? Un crocodil a fost
găsit, în anii 1930, într-un cămin de canalizare din Statele Unite.
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Tema 3. Repere legislative naționale
și internaționale cu privire la apă
Directiva cadru a Uniunii Europene privind apa 2000/60/EC stabește un cadru
pentru protecția apei și managementul acesteia în toate statele membre. Directiva
este valabilă pentru apele interioare (europene) de suprafață, apele subterane, apele
transfrontaliere și apele costiere. Directiva cadru privind apa (DCA) cuprinde o serie
de obiective, cum ar fi prevenirea şi reducerea poluării, promovarea utilizării durabile
a apei, protecţia mediului, îmbunătăţirea ecosistemelor acvatice şi atenuarea efectelor
inundaţiilor şi a perioadelor de secetă.
Directiva Consiliului European privind calitatea apei potabile (98/83/EC) se
referă la calitatea apei destinate consumului uman. Scopul acesteia este de a proteja
sănătatea umană prin stabilirea cerinţelor referitoare la sănătatea populației și puritatea
apei care trebuie respectate de apa potabilă furnizată consumatorilor. Se aplică tuturor
apelor destinate consumului uman, cu excepția apelor minerale şi a apelor utilizate în
scop terapetic. Apele minerale şi cele medicinale sunt reglementate prin alte directive.

Documentează-te!
•
Folosind sursele on line identifică regulamentele, actele normative, ghidurile sau protocoalele relevante pentru managementul apelor locale, al apelor uzate și al sistemelor sanitare/evacuare ape uzate.
Care dintre acestea sunt puse în practică şi care au fost neglijate?
• România a semnat sau ratificat Protocolul privind Apa şi Sănătatea? Dacă da,
ce înseamnă aceasta pentru comunitatea din care faci parte?
• Informează-te dacă reglementările naționale sunt aplicabile pentru sursele
de apă ce furnizează în medie mai puțin de 10 m3 pe zi sau care deservesc mai
puțin de 50 de persoane (scară foarte mică) sau pentru surse care nu prevăd furnizarea apei prin conducte? În cazul în care documentele normative nu sunt aplicabile segmentului menționat anterior, estimează procentul de locuitori omiși din
specificațiile reglementărilor referitoare la apa destinată consumului uman (apa
potabilă)?
• Investighează dacă sunt respectate drepturile omului referitoare la accesul la
apă potabilă şi sisteme sanitare pentru toți cetățenii zonei geografice din care faci
parte. Dacă nu, identifică care dintre drepturi sunt încălcate și precizează motivele
pentru acestea nu sunt respectate?
• Investighează dacă societatea civilă participă la luarea deciziilor referitoare la
problemele ce privesc apa și sanitația în comunitatea din care faci parte. Cetățenii
au acces la informaţii corespunzătoare?
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Tema 4. Utilizarea apei în viața de zi cu zi

Apa are o serie de întrebuințări în viața de zi cu zi, cea mai familiară nouă fiind
utilizarea casnică a acesteia, de exemplu pentru igiena corporală. In Europa 42% din
totalul apei extrase este folosită în agricultură, 32% în industrie, 18% în producția de
energie și cca. 8% în scopuri casnice. Consumul de apă variază mult de la un sector
economic la altul, de la o regiune la alta, funcție de condițiile naturale și economice, și
de structura demografică. În Europa de sud-vest, unde clima este mai uscată, 50–70%
din totalul de apă extrasă este folosită în agricultură. În țările Europei Centrale, unde
predomină activitățile de tip industrial, apa este folosită mai ales pentru răcire, în cadrul proceselor de producere a energiei electrice. În țările din nordul Europei, cum ar
fi Finlanda și Suedia, numai o cantitate infimă de apă este folosită în agricultură. Aici
apa este extrasă îndeosebi în scopuri industriale, fiind folosită de exemplu în procesele
de producție ale hârtiei și celulozei, ambele fiind industrii mari consumatoare de apă.
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Apa virtuală. Apa menajeră poate proveni de aproape oriunde, de la un robinet
și până la o fântână sau foraj din apropiere. Înainte de a fi folosită (de ex. la gătit sau
crescut legume), apa este clar vizibilă. Spre deosebire de această situație, apa utilizată
la producția de bunuri sau servicii nu este tangibilă pentru consumatori în produsul final. Atunci când cumpărăm legume proaspete sau fructe din piață sau din magazinele
alimentare, poate fi foarte dificil să ne dăm seama ce cantitate de apă a fost folosită la
creșterea acestora. Acest fel de apă este numită „apă virtuală”. Apa virtuală se referă la
apa „conținută” de produs - nu în sens real, ci în sens virtual. Conținutul de apă virtuală
al unui produs reprezintă volumul de apă proaspătă consumată sau poluată pe parcursul procesului de producție al produsului respectiv.

Știai că ...

producția a 1 kg de făină consumă 1300 l de apă, producția a 1 kg de carne de vită
consumă 15500 l de apă, blugii (1 000g) consumă 10 850 de litri de apă virtuală?
Amprenta de apă. Amprenta de apă reprezintă un indicator multi-dimensional al
consumului de apă dulce, care cuprinde atât consumul direct cât și pe cel indirect de
apă al unui consumator sau producător. La fel ca și conținutul de apă virtuală și amprenta de apă se referă la apa conținută de produs. În plus, amprenta de apă dă indicații
asupra tipului de apă folosită și ne spune când și unde este folosită aceasta. Amprenta
de apă este deci un indicator explicit, care nu numai că indică volumul de apă utilizat și
contaminat, dar ține cont și de localizare. Consumul de apă este măsurat ca volum de
apă consumată (evaporată) și/sau contaminată per unitate de timp. Amprenta de apă
a unui individ, a unei comunități sau a unei afaceri este definită ca fiind volumul total
de apă proaspătă folosită la producerea bunurilor/mărfurilor și serviciilor consumate de
individ, comunitate sau afacere.

Știai că ...
Atât apa virtuală cât și amprenta de apă includ următoarele trei componente:
Apa albastră. Apă proaspătă de suprafață sau apă freatică, adică apa din lacuri
de apă dulce, râuri și acvifere.
Apa verde. Precipitațiile pe suprafețe de pe care nu se scurg și nici nu sunt redate
apei freatice, dar care sunt înmagazinate în sol sau care rămân o vreme pe suprafața
terenului sau a vegetației. Până la urmă această parte a apei de ploaie se evaporă sau
transpiră prin plante. Apa verde poate fi întrebuințată în mod productiv la creșterea
culturilor (însă nu toată apa verde poate fi absorbită de culturi, pentru că întotdeauna
există fenomenul de evaporare la sol și nu toate perioadele anului sau toate suprafețele se pretează cultivării).
Apa gri. Amprenta de apă gri măsoară volumul de apă extrasă din acvifere sau
râuri, care a fost poluată de om.
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Interesează-te!
• Cercetează, studiază sau analizează:
o

amprenta de apă specifică producției de băuturi
răcoritoare

o

balanța globală a apei virtuale

o

consumul mediu de apă pe zi pe persoană

• Cercetează și întocmește un mic studiu cu ajutorul furnizorului local de apă,
folosindu-te de următoarele întrebări ajutătoare:
o

Câtă apă consumă gospodăriile și întreprinderile din localitatea în care
trăiești? În ce scop?

o

Localitatea în care trăiești se confruntă cu probleme legate de cantitatea de apă? Dacă da, cum este percepută această lipsă în comunitate
și cum ai aflat de ea?

o

Determină consumul zilnic de apă din gospodăria proprie și compar-o
cu informațiile din imaginile de mai jos. Care din imaginile de mai jos
crezi că are un consum mai mare de apă?

Sugerează eventuale posibilități de minimizare a consumului de apă virtuală.
Calculează amprenta personală de apă: www.waterfootprint.org și discută subiectul cu un coleg, iar apoi cu profesorul tău.
Propune soluții de reducere a consumului de apă în localitatea în care locuiești.
Estimează cantitatea de apă folosită pentru irigarea culturilor destinate creșterii animalelor. Care este sursa de apă utilizată?
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Întrebări pentru tine și colegul tău
• Câtă apă folosiți zilnic?
• În ce scop?
• Gândiți-vă la 2 sau 3 produse pe care le folosiți zilnic : câtă
apă virtuală a fost folosită pentru a le fabrica (folosiți internetul)?
• Din ce țară provin produsele (căutați pe hartă )?
• Țările respective sunt importatori sau exportatori de apă netă?
• În care etapă a producției de PET-uri pentru îmbutelierea băuturilor răcoritoare se folosește apă?
• În apropierea localității în care locuiești sunt fabrici care produc băuturi nealcoolice (sucuri, răcoritoare etc.)? Menționează-le.
• Ce înseamnă extracție de apă, poluare și tratare pentru mediu?
• Se exportă „apă virtuală” în regiunea vostră?
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Tema 5. Apa și sănătatea oamenilor
Pentru a preveni o eventuală
transmitere a bolilor, mâinile trebuie
întotdeauna spălate în așa-numitele
„momente critice”, mai ales după mersul la toaletă, înainte de procesarea alimentelor sau a băuturilor și înainte de
a pune ceva în gură. Spălatul pe mâini
este cea mai importantă componentă
a igienei personale destinată protejării
sănătății publice și personale. Mâinile
se vor spăla cu apă curată și săpun.
Mâinile trebuie mai întâi udate cu apă,
săpunite și apoi intens frecate/periate.
La sfârșit trebuie clătite cu apă curată.
În cazul în care lipsesc materialele absolut curate pentru uscarea mâinilor,
este mai bine să lăsați mâinile să se
usuce singure. Atunci când prosoapele folosite sunt murdare, spălatul mâinilor nu va avea niciun efect pozitiv.

Ferma microbilor

mic

robi

spală-i!

Știai că ...

Cercetările au arătat că simplul act de spălare a mâinilor cu săpun ar putea reduce semnificativ riscul de infecții diareice cu 30 până la 50 %, iar riscurile de infecții
respiratorii cu 21 până la 45%?

Întrebări pentru tine și colegul tău
1. Ce înseamnă abrevierea WASH?
2. Discută cu colegul tău despre importanța apei sigure
pentru sănătatea umană. În ce situații este esențială apa sigură și de ce este spălatul pe mâini atât de important?
3. Câte bacterii, virusuri, germeni patogeni, chisturi cu germeni patogeni și ouă se pot găsi în circa 1 gram de materie fe- cală?
4. Pregătește împreună cu un coleg un chestionar care să includă următoarele
întrebări:
a. Când este Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini?
b. De ce este important spălatul pe mâini?
c. Descrie tehnica corectă de spălare a mâinilor.
d. Ce boli sunt prevenite prin spălarea mâinilor?
e. Câți germeni patogeni pot fi găsiți pe mâini după utilizarea toaletei?
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f. Cum se explică mecanismul de transmitere fecal-orală? Faceți o schiță a
acestuia.
g. Care este cea mai importantă regulă pentru a preveni hepatita de tip A?
h. Câți copii (aproximativ) mor de diare în fiecare an în lume?
i. Ce rol are săpunul?
j. Când este foarte necesară spălarea mâinilor?
k. Cât de importantă este utilizarea unei ape curate pentru spălat?
Invitați părinții și alte persoane din comunitate care ar putea fi interesate de
prezentarea rezultatelor. Astfel, vei contribui la conștientizarea aceastei probleme la
nivelul întregii comunități.

E rândul tău să descoperi ....

•
Mergi în baia de la școală și spală-te pe mâi
ni. Verifică corectitudinea cu care ți-ai făcut igiena mâinilo
r folosind lampa cu
ultraviolete. Formulează o concluzie în urma
acestui test?
• Exercițiu interactiv de spălare a mâinilo
r:
o Materiale: loțiune și pudră “glitterbug”
, o lampă UV.
o Descriere: Loțiunea și pudra reprezintă un
substitut al germenilor
patogeni. Dă-te cu puțină loțiune și pudră pe
mâini. Dă mâna cu
câțiva colegi și atinge anumite lucruri din jur.
Spală-ți mâinile așa
cum obișnuiești. Cu o lampă UV detectează
unde s-au împrăștiat
bacteriile și dacă ți-ai spălat corect mâinile
. Suprafețele care nu
au fost spălate în mod corespunzător sau
orice suprafață atinsă
care nu a fost curățată va străluci.

Interesează-te!

• Caută în comunitatea din care faci parte o persoană care poate demonstra cum se prepară săpunul de casă prin metode tradiționale. În urma acestei activități scrie o compunere cu tema “Apa
și săpunul”.
• Școlile sau alte instituții publice oferă facilități corespunzătoare pentru spălatul pe mâini?
• Unde există probabilitatea cea mai mare ca germenii patogeni să se răspândească în mediul local?
• Care sunt cauzele acestui fenomen și cum ar putea fi îmbunătățită situația?
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Știai că ...
1 gram de materie fecală poate conține:
o 10 millioane de virusuri;
o 1 million de bacterii;
o 1 000 chisturi de paraziți;
o 100 de ouă de paraziți.
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Modulul II Planul de siguranță al apei
și a sistemelor de sanitație
Tema 6. Planul de siguranță al apei
și a sistemelor de sanitație – delimitări conceptuale
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a elaborat conceptul și a inițiat Planurile
de siguranță a apei (PSA) (Water Safety Plans - WSP) care fac parte din Ghidul OMS
privind calitatea apei potabile și din forma revizuită a Directivei 98/83/CE privind apa
destinată consumului uman, Directiva 2015/1787/CE.
PSA urmărește identificarea riscurilor care ar putea afecta siguranţa apei şi sănătatea oamenilor pe fiecare verigă a sistemului de aprovizionare cu apă, de la sursă la consumator. Abordarea problematicii implementării PSA pentru comunitățile mici a fost extinsă
prin integrarea sistemelor de sanitație, rezultând astfel Planuri de siguranță a apei și a
sistemelor de sanitație (PSAS) (Water and Sanitation Safety Plan – WSSP), sistemele sanitație reprezentând un alt important pilon al sănătății publice, aflat în strânsă legătură cu
apa. Este foarte important să se cunoască elementele de bază și principalii pași necesari
elaborării unui PSA(S) adaptat condițiilor locale, cum ar fi constituirea echipei de lucru
PSA(S) și implicarea părților interesate, identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor asociate, documentarea tuturor etapelor, diseminarea rezultatelor și planificarea activităților
în vederea conferirii siguranței sistemelor de aprovizionare cu apă.
Îți propunem 10 pași în proiectarea unui PSA(S) specific contextului comunității
din care faci parte, identificarea factorilor de risc, formularea unor soluții și a unor
eventuale acțiuni de prevenție/reabilitare.

Pasul 1. Înființarea echipei de lucru PSAS și elaborarea unui plan de lucru

Nr.
Crt.

Nume / Prenume

Funcția în cadrul
echipei

Ocupația

Locul de muncă

....

Președinte

Prof.

Șc. Gimnazială

...

Vicepreședinte

Responsabil mediu

Primaria ...

Membru
Șef echipa 1

ONG
Elev clasa

Șc. Gimnazială

Șef echipa 2
Șef echipa 3
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Elaborarea unui plan de lucru pe perioada
unui an școlar / trimestru

resTrebuie stabilite cele mai relevante activități, precum și persoanele
dova
ponsabile de realizarea acestora, identificarea unei persoane care
PS(S)
cumenta şi raporta întâlnirile, activităţile, rezultatele şi experienţele
terme
ctiv
A. În plus, va trebui estimat intervalul de timp necesar, respe
Sunt
nele alocate fiecărei activități, precum şi costurile aferente acestora.
teren.
pe
necesare activităţi specifice, asistenţa unor experţi sau vizite

Pasul 2. Descrierea sistemului local de alimentare cu apă potabilă și de
evacuarea apelor uzate
În cadrul echipei de lucru descrie sistemele de alimentare cu apă şi sanitare, a
surselor şi stării apei, starea de întreţinere şi exploatare a sistemelor prin obținerea
de date suplimentare de la organismele locale respectiv distribuitorul local de apă,
prin observaţii, interviuri cu părţile interesate, informații care vor fi concretizate prin
realizarea unui portofoliu.

Indicii de urmărit pentru constituirea portofoliului:
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•

Tipul de sisteme de aprovizionare cu apă utilizate; tipul şi captarea surselor de apă
brută; care este calitatea și cantitatea acestora? Unde se află bazinul hidrografic?

•

Cum este captată și transportată apa? Care sunt etapele de tratare? Cum și unde
este stocată apa?

•

Care este amplasarea reţelei de distribuție, a rezervoarelor, a pompelor sau a fântânilor și cișmelelor etc.

•

Ce tipuri de toalete se folosesc?

•

Cine este responsabil de evacuarea apelor uzate: persoanele sau comunitatea?

•

Există un sistem centralizat de colectare şi tratare a apelor uzate? Care este starea sa?

•

În cazul latrinelor: care este starea latrinelor şi cum este gestionat conţinutul gropilor?

•

În cazul sistemelor de evacuare individuale: care este starea sistemului?

•

Numărul de gospodării branșate şi nebranșate.

•

Tipul conductelor de distribuţie utilizate în cadrul rețelei publice şi în gospodării;

•

Aspectele financiare privind sistemele de aprovizionare cu apă, de sanitație și de
evacuare apelor uzate: tarife pentru consumatori/utilizatori de apă, veniturile şi
cheltuielile aferente acestora etc.

•

Monitorizarea calităţii apei şi necesitatea inspecţiei sanitare, implementarea acestora, precum și informații despre instituţiile responsabile de colectarea și/sau înregistrarea datelor referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă şi de sanitație .

•

Investigarea practicilor de înregistrare a bolilor posibil asociate apei și a celor cauzate de lipsa unor sisteme sanitare corespunzătoare şi a igienei personale.

Pasul 3. Identificarea părților interesate și reglementărilor relevante

Interesează-te!

ește responsabilitățile și
• Cu privire la situaţia actuală în ceea ce priv
re cu apă. Îti sugerez
modul de gestionare a sistemului de alimenta
administrația locală
să ceri sprijinul ONG-ului și a persoanei din
l 1. Ai putea să te fodin echipa de lucru PSAS constituită la pasu
losești și de următoarele întrebări:
itoriza, curăţa şi
o Cine are în mod oficial sarcina de a mon
localitate?
întreține sistemul de aprovizionare cu apă în
apei şi dacă da,
o Există o instituție care analizează calitatea
or?
pe cine informează asupra rezultatelor analizel
ţinerii sistemului
o Există un buget alocat exploatării şi între
de aprovizionare cu apă?
o Localnicii plătesc apa consumată?
aplicabile sistemelor de
• Investighează reglementările şi legile
locuiești, precum și
aprovizionare cu apă din localitatea în care
uzate. Află care este
sistemelor sanitare și de evacuare a apelor
care sunt parametrii
frecvența de monitorizare a calității apei şi
apa nu corespunde
analizați? Ce măsuri se iau în cazul în care
standardelor impuse?

Implică-te și tu activ!
Realizează o prezentare generală a stru
cturilor responsabile pentru întregul sistem de aprovizionare cu apă şi
canalizare. Îți sugerăm o „diagramă
rețea“ sau poți să-ți creezi singur o ma
chete de lucru.
Știm că ești creativ și îți poți constru
i instrumente de lucru deosebite.
Dacă nu ai inspirație poți folosi anexele
de la sfârșitul acestui auxiliar.
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Exemplu de diagramă rețea
Identifică
Reglementări

Cine?

Care sunt?

La nivel European
La nivel național
La nivel regional
La nivel local

Responsabilități

La nivel regional
La nivel local

Monitorizare

La nivel local

Furnizorul de apă
Consiliul local
Utilizatorul de apă
Centre medicale
Unități de învățământ
PSA(S)
Altele …

La nivel regional
La nivel național
La nivel European

Pasul 4. Întocmirea documentației şi cartografierea localității

Fiecare operator local de distribuire a apei are disponibilă harta localității cu surse
de apă, cișmele, reţea de distribuţie şi branșamente, hartă care te poate ajuta în realizarea creări unei hărți proprii.
Atunci când o asemenea hartă nu este disponibilă, sistemele de aprovizionare cu
apă potabilă pot fi vizualizate folosind desene/schițe realizate cu aportul tuturor părţilor interesate.
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E rândul tău să descoperi ....
Realizează cartografierea surselor de apă din
localitatea în care
locuiești:
• Desenează o hartă a comunității, apoi indi
că sursele de apă,
fântânile etc., dacă este cazul rețeaua de
apă, sistemul de
canalizare, gospodăriile și instituțiile publice
racordate sau nu.
• Adaugă pe hartă informații referitoare la
potențialele surse de poluare, cum ar
fi grămezi de bălegar, terenuri agricole, latri
ne, scurgeri din rețea, uzine, fabrici
etc.
• Adaugă pe hartă rezultatele analizelor de
calit

ate a apei.

• Evidențiază prin grafice tendința unei pos
ibile modificări a calității apei (rezultatele monitorizării sezoniere sau date obținute
pe mai mulți ani).

Repere în realizarea hărții
Identifică următoarele elemente de bază:
• Punctele cardinale: Nord, Sud, Est, Vest;
• Infrastructura disponibilă: străzi, râuri, lacuri, instituții publice, şcoli, zone de
locuințe şi zone agricole;
• Poziţionarea surselor de apă, fântânilor sau cișmelelor publice, amplasarea
conductelor/reţelei etc.
• Cetăţenii branșați sau dependenți de alte surse;
• Tipuri de aprovizionare, de ex. fântâni sau foraje, pompe sau mori de vânt;
• Direcţia de curgere a apei subterane sau râului;
• Diferitele straturi sau surse de apă utilizate. Dacă există, care sunt proprietăţile
lor, cum ar fi adâncimea;
• Informaţii geografice, altitudinea zonei.
• Utilizarea terenului, ca de exemplu pășuni, depozite de deșeuri (groapă), activități industriale sau economice (garaje, pompe de alimentare cu carburant,
ateliere etc.)
• Latrine (în unitățile școlare), evacuarea apelor uzate;
• Grajduri pentru porci/vite.

		

Interesează-te!
şi calitatea surselor de
Adună toate informaţiile despre cantitatea
locuiești. În lipsa informaţiilor
apă potabilă utilizate din localitatea în care
esorului tău pentru a face
despre calitatea apei brute, cere sprijinul prof
ltatele colectate părților inanalize suplimentare. Prezintă / fă publice rezu
expoziții locale sau prin mass
teresate și comunității prin intermediul unor
S constatările, tendințele de
media. Discută în cadrul echipei de lucru PSA
evoluție a calității apei și cauzele acestora.
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Pasul 5. Evaluarea riscurilor şi testarea calității apei
Două dintre elementele de bază în dezvoltarea unui PS(S)A sunt investigarea calității actuale a apei și canalizării, precum şi a riscurilor şi pericolelor pentru sistemele de
aprovizionare cu apă şi canalizare.
Pericolele pot apărea temporar, în timpul schimbărilor meteorologice (precipitaţii sau topirea zăpezii); în timpul anotimpului când are loc fertilizarea câmpurilor; sau
continuu, deoarece conţinutul latrinelor cu groapă și foselor septice se poate infiltra în
sol sau din cauza toaletelor, fântânilor, conductelor sau rezervoarelor prost întreţinute.
Observarea directă şi desfăşurarea de interviuri cu persoanele vizate pot identifica multe riscuri şi pericole. Calitatea apei poate fi evaluată doar prin analizarea acesteia, în
vreme ce calitatea toaletelor poate fi investigată în principal prin observații.
Pentru colectarea informațiilor referitoare la calitatea apei, evaluarea surselor de
apă şi a sistemului de evacuare a apei uzate îți recomandăm să folosești anexele de la
sfârșitul acestui auxiliar.
E rândul tău să descoperi ....
Alege și monitorizează, pe parcursul unui an, împreună cu
colegii din echipă o sursă de apă din localitatea în care locuiești.
Poți face acest lucru prin:
•

analizarea apei unor potențiale surse de apă potabilă, localizate în părți
diferite ale localității (de ex. testarea mai multor probe de apă în anotimpuri diferite) din perspectiva culorii, turbidității etc.

•

monitorizarea nivelelor de nitrați ale aceleiași surse de apă cu ajutorul benzilor
de hârtie pentru testare. Ai nevoie de următoarele materiale:
o Pahar transparent de 2 dl sau 3 dl
o Benzi de testare rapidă a nitraților – (0-500 mg/l)
o Benzi indicatoare ale pH-ului
o Benzi colorate sau de hârtie albă pentru observarea culorii sau turbidității
apei
o Prosop sau șervețele, caiete, pixuri, foarfecă etc.
Îți recomandăm:

Alege o sticlă de plastic (în care a fost îmbuteliată apă minerală) cu o capacitate
de 300 – 500 ml.
Umple sticla complet cu apă de la sursa aleasă și închide-o cu capacul, astfel încât
să nu rămână aer în ea.
Scrie pe o etichetă rezistentă la apă, pe care apoi o vei lipi pe sticlă:
Numele persoanei care a prelevat proba de apă;
Data și ora prelevării probei;
Numele utilizatorului de apă;
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Localizarea: adresa completă;
Tipul sursei: de ex. robinet din bucătărie, fântână săpată în curte, apă de ploaie etc.;
Scopul utilizării apei: de ex. apă potabilă, apă pentru irigații.
Până în momentul în care vei efectua determinările (dar nu mai mult de 48 de ore)
păstrează proba de apă colectată într-un loc răcoros și întunecat.
Pentru efectuarea determinărilor ține cont de următoarele reguli:
Mesele de lucru trebuie să fie curate (pot fi acoperite cu un prosop curat).
Spală-te pe mâini înainte de a efectua analizele.
Nu atinge niciodată „substanțele chimice de pe benzi” cu degetele.
Nu întinde niciodată pe masă sau pe prosop benzile de testare. Substanțele chimice de pe benzi vor reacționa cu urmele de substanțe de pe masă sau de pe prosop.
Determinarea turbidității apei o poți face vizual la momentul colectării probei
notând tipul acesteia (limpede, mică, medie, ridicată) în funcție de nebulozitatea sau
lipsa de transparență a apei provocată de particule foarte fine.
Stabilește gustul, mirosul și culoarea probei de apă colectate și notează observațiile (de ex. evaluarea vizuală calitativă a culorii apei poate fi efectuată prin umplerea
unui pahar de 0,3 l și poziționare a acestuia în fața unei hârtii albe).
Testează pH-ul probei colectate utilizând benzile de testare (sau hârtia de turnesol)
o temperatura apei testate trebuie să fie în jur de 20 °C, nivelul pH-ului depinzând și
de temperatură.
o imersează (scufundă) banda de testare timp de 1-3 secunde în apă pentru a avea
loc reacția
o compară apoi banda cu paleta de culori pentru a stabili nivelul pH-ului
Determină nivelul de nitrați al probei colectate respectând următoarele norme și reguli:
o Citește cu atenție instrucțiunile de pe cutie. Asigură-ți un spațiu de lucru curat și
adecvat.
o Pentru a testa cantitatea de nitrați din apă, menține banda imersată în apă doar
pentru o secundă și apoi scutură cu grijă excesul de apă de pe ea.
o Așteaptă un minut și apoi compară culoarea obținută cu paleta de culori de pe tub.

Benzile de testare a nitraților sunt ieftine, iar probele de apă pot fi analizate rapid cu
acestea

o Nu testa nitrații într-un loc unde temperatura este sub 15 0C. În timpul perioadelor
cu temperatură scăzută reacția chimică a benzilor de testare este încetinită. Prin
urmare, pentru testare este indicată transportarea probei într-un loc călduros.
o În cazul unor rezultate neașteptate, este necesară repetarea analizelor. Pentru
aceasta ia o nouă probă într-un pahar curat și repetă procedura descrisă anterior.
o E bine să ai în vedere faptul că benzile de testare nu sunt indicate pentru apa potabilă tratată cu clor.
o După finalizarea analizei este bine să închizi tubul cu benzile de testare și să-l depozitezi într-un loc răcoros, frigiderul fiind cel mai indicat.
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300

Monitorizare longitudinală a nitraților țigănești/Romania

Nitrate mg/l

250
200

Sursa 1: fântână
forată individuală
Sursa 2: fântână
individuală, 3 m
adâncime
Sursa 3: fântână
individuală, 3,5 m
adâncime

150
100
50
0

Sintetizează rezultatele obținute în urma măsurătorilor astfel încât să fie ușor de citit, inteligibile și transparente pentru toate părțile interesate folosind macheta de mai jos.
Întocmește o reprezentare grafică a variației concentrațiilor de nitrați, a pH-ului și
turbidității sursei monitorizate și pune-o la dispoziția echipei PSA(S) pe școală pentru
centralizarea datelor la nivelul comunității.
Știai că ...
Instrumentul utilizat pentru măsurarea exactă a turbidității, bazându-ne
pe proprietatea particulelor de a împrăștia lumina, se numește nefelometru.
Acesta este prevăzut cu un detector situat în partea laterală a fasciculului de
lumină. Determinarea turbidității cu nefelometrul are la bază efectul Tyndall
conform căruia apa tulbure devine strălucitoare dacă este traversată de un
fascicul luminos datorită faptului că particulele în suspensie împrăștie lateral o
parte din razele luminoase. Mai multă lumină ajunge la detector în cazul în care
există o mulțime de particule mici împrăștiate din fasciculul emis de sursă, decât în
cazul în care sunt mai puține. Unitățile de turbiditate la un nefelometru calibrat sunt
denumite Unități Nefelometrice de Turbiditate UNT).

Obține și alte informații …..
Culege informații de la autoritățile responsabile cu apa și sănătatea
și consumatorii pentru determinarea problemelor întâlnite în comunitate
raportate la siguranța sistemelor sanitare și de distribuție a apei.
o Împreună cu colegii din echipă, prin vizite pe teren, poți realiza interviuri
structurate cu părţile interesate (furnizori apă, autorități, experți) prin completarea unor chestionare, folosind modelele din anexă ….) A8a, b, c, d, e,
Completează chestionare de inspecție sanitară. A7 a, b, c, d, e, f, g, h, i,
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Acum ai toate informațiile!
Portofoliul de materiale realizate de tine și colegul tău în această etapă vor constitui baza de discuții în echipa de lucru PSA(S) de la nivelul școlii pentru elaborarea
unui raport final privind situația sistemelor de alimentare cu apă și sanitație identificate
la nivelul comunității.

Pasul 6. Diseminarea informaţiilor, mobilizarea comunității
Este foarte importantă diseminarea informațiilor obținute la pasul 5 și cooperarea cu autorităţile locale în vederea organizării unor acțiuni comune prin care să se
contribuie la creșterea gradului de conştientizare cu privire la situația curentă, calitatea
constatată a sistemelor de aprovizionare cu apă şi sanitaţie, riscurile identificate şi percepţia generală referitoare la apă și toalete (din comunitate și din școli).
Pentru a prezenta rezultatele şi a disemina informaţiile poți realiza postere, grafice, desene etc.
Exemple:
• sursele și pericolele de poluare pot fi notate manual pe hârtie milimetrică apoi
suprapuse pe harta satului.
• rezultatele analizelor probelor de apă pot fi sintetizate într-un poster pe care
îl poți expune în clasă sau pe coridorul școlii, unde poate fi consultat de elevi și
vizitatorii școlii.
Poți începe să mobilizezi presa pentru zilele care se sărbătoresc la decizia ONU:
•

Ziua Mondială a Apei: 22 martie

•

Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini: 15 octombrie

•

Ziua Mondială a Toaletei: 19 noiembrie

Știai că ...
• În România, Ziua Mondială a Apei se sărbătorește din anul 1993?
• În fiecare an, sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei se face sub un slogan?
• Ziua Mondială a Toaletei a fost fost desemnată de ONU în iulie 2013, prin
Rezoluția ”Igienă pentru toți”?
• Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini a fost marcată pentru prima dată în 2008,
an care a fost declarat de ONU – Anul Internațional al Stării de Salubrizare?
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Pasul 7. Dezvoltarea unui plan de acțiune
Scopurile principale al PS(S)A sunt:
•

identificarea punctelor slabe şi punctelor forte ale sistemului;

•

îmbunătăţirea situației existente şi minimalizarea riscurilor şi pericolelor care pot
deteriora calitatea apei.

•

În urma identificării riscurilor, pericolelor şi posibilelor îmbunătățiri ale sistemului
de aprovizionare cu apă, acţiuni comune la nivel local, ar putea duce la o mai bună
gestionare a riscurilor.
Exemple de asemenea acțiuni ar fi:

•

curăţarea şi renovarea sursei sau conductelor;

•

instalarea de sisteme de pompare închise;

•

gestionarea în condiţii de siguranţă a excrementelor umane și animale;

•

militarea pentru modernizarea sau instalarea unui sistem centralizat de aprovizionare cu apă.

Pentru punerea în aplicare a acțiunilor definite, trebuie estimat necesarul de investiţii
financiare şi trebuie, de asemenea, discutat care ar fi potenţiale surse de finanțare. Cu toate acestea, multe îmbunătățiri - precum curățarea rezervoarelor de apă sau a fântânilor, ori
creşterea gradului de conştientizare şi informare a publicului - se pot face cu foarte puţine,
sau chiar fără resurse financiare. Progrese şi îmbunătăţiri satisfăcătoare vor depinde însă, în
mare măsură, de atribuirea/asumarea responsabilităţiilor în ceea ce privește implementarea acţiunilor definite, precum şi întocmirea și respectarea unui calendar realist.

Implică-te și tu activ!

transparent este
Pentru dezvoltarea unui plan de acţiune sustenabil şi
important să:
ru sistemele de
• Înființați un comitet activ la nivel local pent
aprovizionare cu apă şi pentru cele sanitare;
şi termenelor. Îmbunătăți• Fiți realiști în planificare şi în stabilirea obiectivelor
nabil şi adaptat la situația
rea poate fi un proces pas cu pas şi accesibil, suste
cte similare;
locală. Pot fi utile recomandări ale altor experţi şi proie

de care este nevoie pentru
• Identificați cele mai importante părţi interesate,
punerea în aplicare a planului de acţiune;
al planurilor de acțiune, îm• Dacă este cazul, elaborați un studiu de vizibilitate
preună cu experţii şi cu alte părţi interesate;
/unei instalații proiectate este
• Asigurați-vă că exploatarea şi întreţinerea unui sistem
vată de protecţie a apei;
realizată de personal calificat şi că există o politică adec
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• Identificați și evaluați potenţialele surse
de finanțare pentru punerea în aplicare a planurilor de acțiune;
• Asigurați-vă de acoperirea costurilor de func
ţionare şi

întreţinere ale sistemului;

• Folosiți rezultatele PS(S)A pentru a milit
a pentru sprijin financiar la nivel local,
regional şi naţional;
• Implicați mass-media.

Pasul 8. Raportarea şi diseminarea acţiunilor planificate
O parte crucială a PS(S)A o constituie documentarea adecvată a informațiilor colectate și prezentarea rezultatelor şi planurilor de acțiune în mod vizibil pentru toți
membrii comunității. Informaţiile colectate privind sistemele de apă şi canalizare și îmbunătăţirile necesare trebuie să fie obiective şi prezentate în rapoarte şi în funcţie de
probleme, rezultatele pot fi vizualizate sub formă de grafice sau hărţi.
În plus, echipa PS(S)A trebuie să documenteze ordinea de zi a ședințelor de lucru şi
deciziile luate, precum şi aspectele financiare legate de implementarea planului PS(S)A.
Planul PS(S)A trebuie să fie transparent şi accesibil tuturor.

Pasul 9. Punerea în aplicare a acțiunilor planificate
Elementul cel mai important al PS(S)A este implementarea și eficacitatea planurilor de acțiune definite. Uneori măsurile luate vor avea un efect vizibil imediat - de
exemplu, în cazul în care este curăţată zona de captare sau o fântână - dar efectul acțiunii asupra calităţii apei potabile ar putea să nu fie evident.
Acțiuni precum creşterea restricţiilor privind activităţile umane în zonele de protecţie a apei pot avea prime efecte măsurabile asupra calităţii apei abia după 1 sau
chiar 3 ani.
Alte măsuri - cum ar fi dezinfecția apei, sau fierberea ei - vor avea un efect direct
asupra calității/siguranței acelei ape.

Îți recomandăm:
• să iei în considerare efectul măsurilor şi acţiunilor planificate,
• să ierarhizezi acțiunile
• să treci la implementarea acţiunilor planificate în funcție de prioritatea acestora, ținând cont și de eficacitatea lor în reducerea riscurilor asupra sănătății
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Pasul 10. Monitorizarea, îmbunătăţirea
sau ajustarea activităţilor PS(S)A
Pentru a cunoaşte eficacitatea măsurilor luate, respectiv a acțiunilor intreprinse,
sunt necesare controlul şi monitorizarea rezultatelor şi evaluarea riscurilor, nu numai
înainte, dar și după punerea în aplicare a acestora. Este posibil ca anumite acțiuni să
aibă succes, iar altele nu. De asemenea, ar putea fi necesară adaptarea anumitor soluții
la situații nou apărute.
Implică-te și tu activ!
Determină eficacitatea măsurilor luate și a acțiunilor intrep
rinse realizând noi
analize ale apei, observând situația curentă, folosind
formulare de inspecţie
sanitară etc.
Activităţile echipei PS(S)A trebuie întreprinse ca parte
a unui proces continuu
de monitorizare, de evaluare a riscurilor, de adaptare
la situaţii noi, de documentare
şi de schimb de informaţii.

adaptarea și
îmbunătățirea
activităților psa(s)

monitorizarea sistemelor de apă și
sanitare, evaluarea pericolelor și
riscurilor
gestionarea unui
psa(s) este un proces
continuu

evaluarea frecventă a
acțiunilor interprinse și a
rezultatelor acestora
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documentarea, raportarea și
comunicarea rezultatelor

Tema 7. Repere legislative naționale și internaționale
cu privind planul de siguranță a apei și a sistemelor de sanitație
La nivelul Uniunii Europene, Directiva Consiliului Europei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, reglementează problematica apei potabile.
România a transpus în legislația națională prevederile Directivei Europene în
2002 prin Legea nr. 458 privind calitatea apei potabile. Actul normativ a fost modificat
și completat în anul 2004 prin Legea 311, iar în anul 2017 prin Ordonanța nr. 22.
Până în 31 decembrie 2018, în România, va fi aprobat un Cadru general pentru
planurile de siguranță a apei printr-un ordin comun al ministrului Sănătății, ministrului
Apelor și Pădurilor și ministrului dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.
În 2017 a fost elaborat un Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei Europene privind calitatea apei potabile în România, Ungaria și Bulgaria.

Documentează-te!
Folosind sursele on line identifică:
o obligațiile și responsabilitățile statelor
membre, conform
Directivelor Consiliului European, privind plan
ul de siguranță a apei și a sistemelor de sanitație.
o lista standardelor privind calitatea apei. Care
dintre standarde se referă la apa
potabilă? Cere ajutorul profesorului tău pen
tru a desluși abrevierile folosite în
domeniul standardelor de calitate.
o cui aparține responsabilitatea monitorizarii
calit

ății apei potabile în județul tău

Știai că ...
În 2018 ”Right2Water” care a reunit 1,6 milioane de semnături pentru îmbunătățirea accesului la apă potabilă a tuturor cetățenilor Europei, este prima
inițiativă cetățenească europeană care a solicitat revizuirea Directivei Europene privind calitatea apei potabile?
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Referințe bibliografice
• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=legissum%3Al28079
• https://www.asro.ro/?p=3864
• http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-429_ro.htm
• https://www.right2water.eu/
• http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/
follow-up/2012/000003/en?lg=ro
• http://publications.europa.eu/webpub/eca/special-reports/drinking-water-12-2017/ro/
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Modulul III Implicarea școlilor în identificarea
factorilor care pot afecta siguranța calității apei
Tema 8. Factori de risc care pot afecta siguranța
calității apei în comunitățile mici
Riscurile de contaminare a apei pot apărea oriunde în întreg sistemul, de la priza
de captare a apei, până la punctul de consum. Dar pot apărea și dacă nu este păstrată igiena în toalete sau dacă materiile fecale sunt gestionate necorespunzător. Unul
dintre cele mai critice pericole dintr-un sistem de aprovizionare cu apă este cauzat de
infiltrarea și contaminarea apei potabile cu microorganisme (germeni patogeni). În general, germenii patogeni provin din materia fecală de origine umană sau animală care
contaminează apa brută, răspândindu-se astfel în sistemul de distribuție a apei. De
regulă, sursele de poluare cu excremente sunt: fauna sălbatică reprezentată de păsări,
animalele care pășunează și paraziții prezenți în apropierea rezervoarelor, sifonajul din
racorduri neprotejate și intersectări ale rețelei de apă cu cea de canalizare.
Organizația Mondială a Sănătății a elaborat formulare de inspecție sanitară (evaluare de risc) pentru sistemele mici de aprovizionare cu apă. Formularele de inspecție
sanitară permit utilizatorului să efectueze o supraveghere primară simplă a surselor de
apă, contribuind la identificarea și înțelegerea pericolelor dintr-un sistem.
Întocmirea unui studiu de evaluare a riscurilor utilizând formularele de inspecție
sanitară, constituie un instrument foarte bun pentru a învăța mai multe despre posibilele riscuri dintr-un sistem de apă și pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire
la posibilele surse de poluare.
Sursele de apă subterană sau izvoarele pot fi influențate de poluanții care s-au
infiltrat la mare distanță față (km) de priza de captare.

Implică-te și tu activ!

nu
te importantă a unui PSA(S), deși
Inspecția sanitară reprezintă o par
luEva
(S).
pentru implementarea unui PSA
este o activitate de sine stătătoare
area
n întreg „puzzle PSA(S)”, iar provoc
area riscurilor este ca o piesă dintr-u
corectă a informațiilor.
constă în culegerea și interpretarea
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Îți recomandăm formulare de evaluare a riscurilor (anex
ele de la sfârșitul
acestui auxiliar) pentru:
a) Fântâni și foraje;

b) Cișmele publice;

c) Rețele de apă cu rezervor de serviciu;

d) Rețele gravitaționale de aprovizionare cu apă;

e) Rețele de aprovizionare cu apă de râu;

f) Foraje adânci cu sistem de pompare mecanic;

g) Izvoare protejate;

h) Toalete publice și din unitățile de învățământ

i) Facilități de spălare pe mâini din unitățile de învăț
ămân

t.

Echipa PSA(S) trebuie să discute și să decidă care dintre formulare ar trebui folosite și care ar fi întrebările care ar mai trebui adăugate. Anumite sisteme de aprovizionare
cu apă, cum ar fi sistemele centralizate, pot fi evaluate numai în colaborare cu persoana
sau personalul responsabil pentru operarea sistemului . În cazul fântânilor săpate sau
forajelor individuale sau publice, evaluarea se face în principal prin observare.

Informează-te:

geografică din care provi
• Identifică studiile efectuate în regiunea
intă colegilor din echipa
referitoare la sursele de poluare a apei și prez
țe între tipul de sursă de
PSA(S) rezultatul sub forma unei coresponden
a contaminanților (de ex.
poluare (de ex. agricolă, comercială etc.) și surs
ere de vopsitorie etc.)
stocare/utilizare pesticide sau îngrășăminte, ateli
de apă subterană din zona ge• Identifică strategiile de protecție a surselor
ntări naționale sau regionale
ografică în care trăiești și eventualele regleme
bilizării.
privind protecția surselor de apă destinată pota
e a apei (ZPA) în România indicând
• Realizează o hartă a zonelor de protecți
de protecție sanitară.
exemple de restricţii aplicate diferitelor zone

Știai că ...
• Regiunile cu ferme mici, care nu reuşesc să gestioneze în condiţii de siguranţă bălegarul de origine animală, alte deşeuri organice şi apele uzate menajere,
contribuie și ele la poluarea apei?
• Pentru a reduce poluarea apei în Uniunea Europeană (UE), au fost necesare
acţiuni politice, în special în domeniul agriculturii? În acest scop au fost elaborate și publicate o serie de directive și ghiduri. Diferitele directive specifică cerinţelele minime, statele membre având obligația de a le transpune în legislația
naţională, cu posibilitatea stabilirii unor reglementări şi mai restrictive.
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Referințe bibliografice
• http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/74/protectia-si-gospodarirea-apelor
• h t t p s : / / e u r- l e x . e u ro p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / R O / T X T/?uri=COM:2012:0673:FIN
• http://www.rowater.ro/Continut%20Site/Produse%20Informationale/Aplicatii%20GIS.aspx
• http://www.ecologic.org.ro/proiect/waterprotect-protectia-apei-potabile-in-mediul-rural-si-urban/
• Ordinul 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și
sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul
ministrului sănătății nr. 119/2014
• Ordinul 1278/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică
• HG nr. 930/2005 privind aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi
mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică

Tema 9. Școala în comunitate – contribuția școlii
la îmbunătățirea calității vieții în comunitățile mici
Implică-te și tu activ!
Deja ai experimentat cei 10 pași în proiectarea unui PSA(S) specific
contextului comunității din care faci parte. Îți propunem să centralizezi informațiile referitoare la sistemele locale de aprovizionare cu apă, sistemele de
sanitație și de canalizare ale localității în care trăiești, dar și cele referitoare la
riscurile pe care le-ai identificat în sistemul de aprovizionare cu apă.
Interesează-te care sunt temele anuale ale zilei mondiale a apei, a toaletei și a
spălatului pe mâini, cooptează-ți colegii din echipa PSA(S) a școlii și elaborați câte
un proiect pentru fiecare din aceste zile.
Iată câteva sfaturi pentru ca proiectul tău să poată primi finanțare de la parteneri interesați de proiecte comunitare:
• Descrierea proiectului trebuie să fie clară, de actualitate, importantă pentru comunitate. Sunt apreciate informațiile factuale formulate precis.
• Scopul trebuie să fie clar stabilit și să vizeze ameliorarea/îmbunătățirea problemei identificate în descrierea proiectului.
• Obiectivele trebuie să fie clar definite, măsurabile și realizabile în timpul stabilit
pentru proiect. Se recomandă să se utilizeze informații referitoare la când și cum
vor fi realizate obiectivele.
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•

Grupul țintă trebuie să fie măsurabil și bine proporționat cu timpul stabilit pentru proiect. Dacă aveți parteneri comunitari trebuie precizat clar rolul acestora în
realizarea proiectului.

•

Planul de activități trebuie să fie prezentat logic și clar și să fie corelat cu obiectivele.

•

Rezultatele proiectului trebuie să fie specifice și realizabile și să corespundă așteptărilor declarate ale proiectului.

•

Impactul proiectului trebuie să cuprindă descrierea modalității și a măsurii în care
proiectul deservește beneficiarii. Este important să se menționeze beneficiile pe
care le aduce proiectul comunității și cum influențează acesta problema identificată, astfel încât să se diminueze nevoia comunității. Formularea impactului
trebuie să se facă în termeni care permit măsurarea acestuia și care să permită
legătura directă dintre obiective și impact.
Recomandare – Înființează un club

de igienă în școală (WASH)

În cadrul grupului pot fi organizate urm

ătoarele activități:

Discuții referitoare la:
oo condițiile sanitare pe care le oferă
școala

oo mediul în care există cea mai ma
re probabilitate de răspândire a germe
nilor
patogeni. Care sunt cauzele și cum ar
putea fi îmbunătățită situația?
oo acțiunile care ar putea fi intreprinse
de către elevi pentru a crește gradul
de
conștientizare cu privire la importanța
sistemelor sanitare/condițiilor igienico-sanitare
oo acțiunile pe care ar putea să le într
eprindă elevii pentru a îmbunătăți con
dițiile
sanitare din școală.

Știai că ...
• Organizația Mondială a Toaletei este o organizație neguvernamentală și s-a
înființat la 19 noiembrie 2001, potrivit worldtoilet.org?
• Organizația Mondială a Toaletei împreună cu guvernul din Singapore au susținut o rezoluție, care a fost adoptată de Adunarea Generală a ONU la data de
24 iulie 2013 în cadrul celei de a 67-a sesiuni. Prin această rezoluție, Organizația
Națiunilor Unite a recunoscut data de 19 noiembrie ca Zi Mondială a Toaletei
pentru a face o prioritate din construirea de grupuri sanitare la nivel mondial.
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•

Conform datelor furnizate de ONU, 2,5 miliarde de persoane nu au acces la grupuri sanitare corespunzătoare, mai mult de 1 miliard de persoane nu au acces
deloc la grupuri sanitare.

•

Consecințele lipsei de acces la grupuri sanitare sunt dezastruoase: în astfel de

regiuni se înregistrază cel mai mare număr de decese a copiilor sub 5 ani și cea
mai mare rată a sărăciei.
• În acest moment, în lume, mai multe persoane au un telefon mobil decât acces
la grupuri sanitare. Din cele 7 miliarde, 6 miliarde dețin un telefon mobil și numai
4,5 miliarde au acces la toalete.
• Potrivit unui raport întocmit de Organizația Mondială a Sănătății, aproape
un miliard de oameni nu au toalete și ies afară pentru a-și face necesitățile
fiziologice. De asemenea, doar 68 la sută din populația globului are acces la
sisteme de canalizare. Potrivit OMS, defecarea în locuri neamenajate duce la
poluarea apei și la răspândirea bolilor.
• Doar în India, 700.000 de copii mor anual din cauza bolilor diareice.
• Organizația Națiunilor Unite intenționează să elimine complet defecarea în afara
locuințelor până în 2030.

Materiale informative:
• Web-site: http://www.un.org/en/events/toiletday/.
• https://www.publika.md/astazi-e-marcata-ziua-mondiala-a-toaletei-o-treime-din-populatia-planetei-nu-are-acces-la-grupuri-sanitare_2817671.html
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Anexe
a. Formular de evaluare a riscurilor pentru fântâni săpate sau foraje
Satul/Comuna: _________________________________________________________
Localizarea: ____________________________________________________________
Adâncimea fântânii/forajului:_______ metri
Concentrația de nitrați din apă (test rapid):________ mg/litru
Data inspecției:______________________________________
Inspecția a fost efectuată de:____________________________________________
Nr.
crt.

Informații specifice de diagnostic, pentru
evaluarea riscului

1

Există latrine pe o rază de 30 m față de fântână
sau de foraj?

2

Se practică activități zootehnice (creștere porcine, bovine, caprine sau a altor animale) pe o
rază de 30 m față de fântână sau de foraj?

3

Există activități agricole (culturi fertilizate cu
bălegar sau îngrășăminte chimice) pe o rază
de 30 m față de fântână sau de foraj?

4

Este sistemul de drenare deteriorat permițând
băltirea apei pe o rază de 2m în jurul fântânii
sau forajului?

5

Canalul de drenaj este fisurat, spart sau necesită curățare?

6

Lipsește sau este deteriorată împrejmuirea/
gardul?

7

Zona de protecție este mai mică de 1m în jurul fântânii/forajului?

8

Este colectată apa împrăștiată în zona de protecție a fântînii ?

9

Zona de protecție este fisurată sau deteriorată?

10

Este bine fixată pompa de mână?

11

Acoperirea fântânii este neigienică?

DA

NU

Observații

(Sursa WHO, modificat de WECF)
Scorul total al riscurilor: 10 pentru fântâna săpată; 11 pentru foraj;
Scorul de risc:
Risc foarte
mare

Risc
mare

Risc mediu

Risc redus

11-9

8-6

5-3

2-0

Rezultate și recomandări: ___________________________________________________________
S-au constatat următoarele aspecte importante (conform pct. 1-15): __________________
Comentarii: ________________________________________________________________________
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b. Formular de evaluare a riscurilor la robinetele cișmelelor publice
Satul/Comuna: ______________________________________________________________
Localizarea :_________________________________________________________________
Concentrația de nitrați din apă (test rapid):________ mg/litru
Data inspecției:_______________________________
Inspecția a fost efectuată de:_______________________________________________
Nr.
crt.

Informații specifice de diagnostic pentru
evaluarea riscului

1

Există scurgeri de apă la robinet ?

2

Se acumulează apa de suprafață în jurul cișmelei?

3

Există eroziuni ale solului în amonte de cișmele?

4

Conductele din apropierea vreunei cișmele
sunt expuse factorilor externi?

5

Există excremente umane pe suprafațele de
teren, sau latrine pe o rază de 30 m față de
cișmele?

6

Există bălegar pe suprafațele de teren, pe o
rază de 30 m în jurul cișmelelor?

7

Sunt utilizate îngrășăminte naturale (bălegar)
sau chimice pe o rază de 30 m față de cișmele?

8

Există rețea de canalizare pe o rază de 30 m
față de cișmea?

9

Există rețea de canalizare sau se utilizează îngrășăminte chimice sau naturale (bălegar) pe
o rază de 30 m față de punctul de captare?

10

Au fost înregistrate în ultimele săptămâni întreruperi la vreo cișmea?

11

Există indicii că ar exista scurgeri ale conductelor principalele de aprovizionare cu apă din
comună?

12

S-au raportat fisuri în rețea/disfuncționalități
ale rețelei în ultimele săptămâni?

13

Există porțiuni ale conductei principale expuse factorilor externi, pe teritoriul comunei?

DA

NU

Observații

(Sursa WHO, modificat de WECF)
Scorul total al riscurilor: 13;
Scorul de risc:
Risc foarte mare

Risc mare

Risc mediu

Risc redus

13-10

9-7

6-4

3-0

Rezultate și recomandări: ___________________________________________________________
S-au constatat următoarele aspecte importante (conform pct. 1-15): __________________
Comentarii: ________________________________________________________________________
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c. Formular de evaluare a riscurilor pentru sistemele de distribuție a
apei cu rezervor de serviciu
Satul/Comuna:___________________________________________________________________
Localizarea:_____________________________________________________________________
Concentrația de nitrați din apă (test rapid): _______ mg/litru
Data inspecției:_____________________________________
Inspecția a fost efectuată de:___________________________________________________
Nr.
crt.

Informații specifice de diagnostic pentru
evaluarea riscului

1

Există scurgeri de apă din conducte la punctele de prelevare a probelor?

2

Se acumulează apă în jurul punctului de prelevare a probelor?

3

Există eroziuni ale solului în zona din amonte
a robinetului ?

4

Sunt expuse factorilor externi conductele din
apropierea punctului de prelevare a probei ?

5

Există excremente umane pe suprafața terenului sau latrine pe o rază de 30 m față de robinet?

6

Există un canal sau o latrină pe o rază de 30 m
față orice punct de prelevare a probei ?

7

Există bălegar la suprafața terenului pe o rază
de 30 m față de robinet ?

8

Sunt utilizate îngrășăminte naturale (bălegar)
sau chimice pe o rază de 20 m față de unul din
punctele de prelevare a probei?

9

Au fost înregistrate discontinuități în furnizare
în ultimele săptămâni la vreunul din punctele
de prelevare ?

10

Există indicii că ar exista scurgeri în zona de
prelevare ?

11

Au fost raportate spărturi în rețeaua de distribuție în ultimele săptămâni?

12

Este expusă factorilor externi conducta principală în zona de prelevare ?

13

Rezervorul de serviciu prezintă fisuri sau scurgeri?

14

Este curat înteriorul rezervorului de serviciu?

15

Gurile de ventilație sau capacul de vizitare (inspecție) sunt neigienice?

DA

NU

Observații

(Sursa WHO; modificat de WECF)

Scorul total al riscurilor: 15
Scorul de risc:
Risc foarte mare

Risc mare

Risc mediu

Risc redus

15-12

11-8

7-5

4-0

Rezultate și recomandări: ___________________________________________________________
S-au constatat următoarele aspecte importante (conform pct. 1-15): __________________
Comentarii: ________________________________________________________________________
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d. Formular de evaluare a riscului pentru rețele gravitaționale de
aprovizionare cu apă
Satul/Comuna:___________________________________________________________________
Localizarea: ____________________________________________________________________
Concentrația de nitrați din apă (test rapid):________ mg/litru
Data inspecției:______________________________________
Inspecția a fost efectuată de: _________________________________________________
Nr.
crt.

Informații specifice de diagnostic pentru
evaluarea riscului

1

Există scurgeri în rețea între sursă și rezervorul
de înmagazinare ?

2

Rezervorul de înmagazinare este fisurat, avariat sau prezintă scurgeri?

3

Sunt izolate supapele de ventilație și acoperirea rezervorului împotriva paraziților?

4

Este curat rezervorul de înmagazinare a apei?

5

Vreunul dintre robinete are scurgeri de apă?

6

Se acumulează apă de suprafață în jurul vreunui robinet?

7

Există eroziuni ale solului în zona din amonte
în raport cu orice robinet?

8

Există excremente umane pe sol sau latrine pe
o rază de 30 m față de orice robinet?

9

Sunt utilizate îngrășăminte cu bălegar sau substanțe chimice pe o rază de 30 m față de orice
robinet?

10

Există un canal pe o rază de 30 m față de orice
robinet?

11

Există un canal sau se utilizează îngrășăminte
cu bălegar sau substanțe chimice pe o rază de
30 m față de punctul de extracție?

12

Au fost înregistrate în ultimele săptămâni discontinuități de furnizare a apei la vreun robinet?

13

Există indicii că ar exista scurgeri ale conductelor principalele din sistemul de distribuție?

14

Au fost raportate spărturi ale conductelor din
rețea în ultimele săptămâni?

15

Sunt expuse factorilor externi porțiuni ale conductelor principale de aprovizionare cu apă ?

DA

NU

Observații

(Sursa WHO; modificat de WECF)

Scorul total al riscurilor: 15
Scorul de risc:

Risc foarte mare

Risc mare

Risc mediu

Risc redus

15-11

10-7

6-4

3-0

Rezultate și recomandări: ___________________________________________________________
S-au constatat următoarele aspecte importante (conform pct. 1-15): __________________
Comentarii: ________________________________________________________________________
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e. Formular de evaluare a riscurilor pentru rețele de aprovizionare cu
apă din râu
Satul/Comuna:___________________________________________________________________
Localizarea: ____________________________________________________________________
Numele râului __________________________________________________________________
Adâncimea, lățimea și lungimea râului: _______ metri
Data inspecției:__________________________________
Inspecția a fost efectuată de:___________________________________________________
Nr.
crt.

Informații specifice de diagnostic pentru
evaluarea riscului

1

Există eroziuni ale solului în zona din amonte?

2

Este acoperită cu pășune sau pădure suprafața de teren pe o distanță de 100 m, de la
malurile râului la priza de captare a apei?

3

Au acces animalele care pasc la râu în perimetru de 100 m față de priza de captare a apei?

4

Se utilizează îngrășăminte cu bălegar pe o distanță de 100 m de la malul râului la priza de
captare a apei?

5

Există depozite de deșeuri la o distanță de 100
m de la malul râului la priza de captare a apei?

6

Există deversări ale apelor uzate menajere
sau industriale în râu în amonte de priza de
captare a apei?

7

Sunt îndepărtate particulele din apă prin sedimentare/ filtrare?

8

Este dezinfectată apa tratată?

9

Rezervorul de înmagazinare a apei este fisurat,
avariat sau prezintă scurgeri ?

10

Sunt izolate împotriva paraziților ventilele și
capacele rezervorului?

11

Este curat rezervorul de înmagazinare?

12

Există scurgeri la vreun robinet?

13

Au fost înregistrate în ultimele săptămâni întreruperi în furnizarea apei la vreun robinet ?

14

Există indicii de scurgeri din conductele principale ale sistemului de distribuție a apei?

15

S-au raportat spărturi în rețeaua de distribuție
în ultimele săptămâni?

DA

NU

Observații

(Sursa WHO și DVGW Arbeitsblatt W102, modificat de WECF)

Scorul total al riscurilor: 15;
Scorul de risc:
Risc foarte mare

Risc mare

Risc mediu

Risc redus

12-15

9-14

8-4

3-0

Rezultate și recomandări: ___________________________________________________________
S-au constatat următoarele aspecte importante (conform pct. 1-15): __________________
Comentarii: ________________________________________________________________________
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f. Formulare de evaluare a riscului pentru foraje adânci cu sistem de
pompare mecanic
Satul/Comuna:___________________________________________________________________
Localizarea: ____________________________________________________________________
Adâncimea forajului:________ metri
Concentrația de nitrați din apă (test rapid): ________ mg/litru
Data inspecției:_______________________________________
Evaluarea a fost efectuată de:________________________________________________

Nr.
crt.

Informații specifice de diagnostic pentru
evaluarea riscului

1

Există latrine, gură de canalizare, sau bălegar
la o distanță de 100 m față de stația de pompare?

2

Există alte surse de poluare pe o rază de
100m?

3

Există vreo fântână neacoperită pe o rază de
100 m?

4

Drenajul din jurul stației de pompare este deficitar?

5

Deteriorări ale împrejmuirii permit accesul animalelor?

6

Podeaua stației de pompare este permeabilă?

7

Se formează băltoace de apă în stația de pompare?

8

Etanșarea forajului este necorespunzătoare
din punct de vedere igienico-sanitar?

9

Acoperirea forajului este necorespunzîtoare
din punct de vedere igienico-sanitară?

DA

NU

Observații

(Sursa WHO, modificat de WECF)

Scorul total al riscurilor: 9
Scorul de risc:
Risc foarte mare

Risc mare

Risc mediu

Risc redus

8 -9

6-7

4-5

0-3

Rezultate și recomandări: __________________________________________________________
S-au constatat următoarele aspecte importante ale riscului (conform pct. 1-9): _______________
Comentarii:_____________________________________________________________________
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g. Formular de evaluare a riscurilor pentru izvoare
Satul/Comuna: ______________________________________________________________
Localizarea: _________________________________________________________________
Adâncimea forajului:_________ metri
Concentrația de nitrați în apă (test rapid): _______ mg/litru
Data inspecției:______________________________________
Inspecția a fost realizată de:_________________________________________________
Nr.
crt.

Informații specifice de diagnostic pentru
evaluarea riscului

1

Izvorul este neprotejat?

2

Există vreo latrină sau gură de canal în amonte
și/sau pe o rază de 30 m de izvor?

3

Sunt utilizate îngrășăminte cu bălegar sau substanțe chimice în amonte sau pe o rază de 30
m față de izvor?

4

Există vreo altă sursă de poluare în amonte și/
sau pe o rază de 30 m de izvor? (ex. depozite
de deșeuri, grămezi de bălegar sau compost,
pesticide)

5

Pot avea acces animale pe o rază de 30 m față
de izvor?

6

Este deteriorată zidăria izvorului (bazin sau rezervor)?

7

Există eroziuni în zona de umplutură (rambleu)
din spatele zidului de retenție?

8

Împrejmuirea lipsește sau este deteriorată?

9

Se acumulează apă de suprafață în amonte de
izvor?

10

Este șanțul de deviere de deasupra izvorului
absent sau nefuncțional?

DA

NU

Observații

(Sursa WHO, modificat de WECF)

Scorul total al riscurilor: 10
Scorul de risc:
Risc foarte mare

Risc mare

Risc mediu

Risc redus

9-10

6-8

3-5

0-2

Rezultate și recomandări: ___________________________________________________________
S-au constatat următoarele aspecte importante (conform pct. 1-15): __________________
Comentarii: ________________________________________________________________________
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h. Formular de evaluare a riscului pentru o toaletă dintr-o școală sau
una publică
Satul/Comuna:
Numele școlii/localizarea:
Tipul toaletei:
toaletă cu jet de apă de spălare + canalizare O
			
toaletă cu jet de apă de spălare + fosă septică O		
			
latrină 					
O
			
orice alt tip de toaletă 			
O, vă rugăm să precizați
________________________________________________________________
Data inspecției:_________________________________________________
Inspecția a fost realizată de:_____________________________________________________
Nr.
crt.

Informații specifice de diagnostic pentru
evaluarea riscului

1

Clădirea este în stare bună (acoperișul este
etanș etc.)?

2

Sunt toate toaletele/pisoarele în stare de funcționare?

3

Suprafețele pereților și podelelor sunt netede
și ușor de curățat?

4

Sunt curate podeaua și pereții?

5

Sunt curate scaunele/vasele de toaletă?

6

Există coșuri de gunoi în toaletele fetelor și ale
profesorilor?

7

Este o temperatură confortabilă în toaletă?

8

Nu există mirosuri neplăcute!

9

Nu sunt muște!

10

Există hârtie igienică?

DA

NU

Observații

Scorul total al riscurilor: 10
Scorul de risc:
Risc foarte mare

Risc mare

Risc mediu

Risc redus

9-10

6-8

3-5

0-3

Rezultate și recomandări: ___________________________________________________________
S-au constatat următoarele aspecte importante (conform pct. 1-15): __________________
Comentarii: ________________________________________________________________________
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i. Formular de evaluare a riscului pentru facilități de spălare a mâinilor
din școli
Satul/Comuna:___________________________________________________________________
Numele școlii/localizarea: _______________________________________________________
Tipul de facilității de spălare a mâinilor: Apă de la rețea 				
O
						
Alte facilități de spălare pe mâini
O
Data inspecției: ________________________________________________________________
Inspecția a fost realizată de:_____________________________________________________
Nr.
crt.

Informații specifice de diagnostic pentru evaluarea riscului

1

Există facilități pentru spălatul pe mâini în apropierea
toaletei?

2

Există facilități pentru spălatul mâinilor în apropierea
bucătăriei?

3

Sunt funcționale toate facilitățile pentru spălatul mâinilor?

4

Este disponibilă o cantitate suficientă de apă?

5

Calitatea apei este corespunzătoare pentru spălatul
de mâini?

6

Este disponibil săpun lichid sau solid?

7

Sunt disponibile uscătoare de mâini sau prosoape de
hârtie?

8

Este etanșă rețeaua (fără scurgeri)?

9

Facilitățile sunt curate și fără gunoi?

10

Sunt muște?

DA

NU

Observații

Scorul total al riscurilor: 10
Scorul de risc:
Risc foarte mare

Risc mare

Risc mediu

Risc redus

9-10

6-8

3-5

0-3

Rezultate și recomandări: ___________________________________________________________
S-au constatat următoarele aspecte importante (conform pct. 1-15): __________________
Comentarii: ________________________________________________________________________
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j. Chestionar pentru cetățeni: Experiențe, probleme și percepții
Numele intervievatorului:________________________________________________________
Școala sau echipa PSA(S): _______________________________________________________
Data:________________________________________

Informații despre respondent: Vârsta: ________ ani

M

F

Nr. persoanelor din gospodărie ___________
Adresa:_____________________________________________________________________
Satul/Comuna: ______________________________________________________________
Numărul de locuitori:____________
DA NU Alt răspuns
1

Aveți în casă apă curentă de
la rețea?

2

Ce altă sursă de apă folosiți?

3

De câtă apă aveți nevoie
pentru consumul zilnic în
gospodărie?

4

Este întotdeauna suficientă
apă disponibilă?

5

Calitatea apei este bună?

6

Dacă nu, argumentați de ce
nu.

7

Tratați sau fierbeți apa de
băut?

8

Dumneavoastră sau familia
dvs. ați avut vreodată probleme de sănătate din cauza
calității apei? Dacă da, când
și în ce fel?

9

Folosiți apă îmbuteliată?
Dacă da, câți litri pe zi?

10

Aveți apometru?

11

Cât plătiți lunar pentru consumul de apă?

12

Ce tip de toaletă aveți (latrină sau toaletă cu spălare)?

13

Apa uzată rezultată din gospodăria dvs. este tratată?

14

Care sunt sugestiile dvs. referitoare la aprovizionarea cu
apă potabilă a gospodăriei
dumneavoastră?

Observații
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k. Chestionar pentru medici și personalul medico-sanitar: apa și bolile
posibil asociate apei
Numele intervievatorului:________________________________________________________
Școala sau echipa PSA(S): _______________________________________________________
Data:________________________________________
Informații despre respondent: Vârsta ______ ani

M

F

Funcția:________________________________________________________________________
Satul/Comuna:_________________________________________________________________
Numărul de locuitori:__________________________________________________________
Da
1

Aveți nemulțumiri cu privire la calitatea apei din comuna dvs.?

2

Dacă da, argumentați.

3

Dispuneți de rezultatele analizelor
apei potabile?

4

În cabinetul dvs. aveți acces la
instalații sanitare adecvate?

5

În comuna dvs. apar boli posibil
asociate apei?

6

Dacă da, argumentați.

7

În comuna dvs. apar boli datorate
condițiilor igienico-sanitare
necorespunzătoare?

8

Dacă da, argumentați.

9

Corespunde apa potabilă din punct
de vedere calitativ consumului de
către bebeluși?

10 Aveți recomandări către populație
referitor la cum să folosească apa?
11 Aveți sugestii cu privire la sistemul
de aprovizionare cu apă din comuna
dumneavoastră?
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Nu

Alt răspuns

Observații

l. Chestionar pentru operatorul de apă sau persoana responsabilă de
apă și managementul apei
Numele intervievatorului:________________________________________________________
Școala sau echipa PSA(S): _______________________________________________________
Data:________________________________________
Informații despre respondent: Vârsta ______ ani

M

F

Funcția:________________________________________________________________________
Satul/Comuna:_________________________________________________________________
Numărul de locuitori:__________________________________________________________
Da
1

Câte gospodării din comuna dvs.
sunt deservite de rețeaua centralizată de aprovizionare cu apă?

2

Câte gospodării utilizează fântâni
individuale sau izvoare?

3

Care sunt sursele de apă utilizate
pentru aprovizionarea cu apă?

4

Care este principalul risc pentru
sistemul de aprovizionare ? (ex. întreruperi, scurgeri sau altele)

5

Dacă există, care sunt principalii poluanți sau contaminanți ai surselor
de apă locale?

6

Este apa tratată?
Dacă da, explicați în ce fel.

7

Cât de des se fac analize ale apei
furnizate în sistemul public?

8

Care sunt bacteriile sau substanțele
chimice vizate?

9

Există depășiri la anumiți indicatori?
Dacă da, care sunt aceia?

Nu

Alt răspuns

Observații

10 Rezultatele analizelor apei sunt accesibile populației?
11 Există personal calificat pentru operarea și întreținerea sistemelor publice de aprovizionare cu apă?
12 Sunt disponibile suficiente resurse
financiare pentru operarea și întreținerea sistemului public de aprovizionare cu apă?
13 Care este sursa mijloacelor financiare: tarife, taxe sau altele?
14 Aveți sugestii referitoare la sistemul de
aprovizionare cu apă din comuna dvs.?
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m. Chestionar pentru utilizatorii instalațiilor sanitare din școli (elevi)
Numele intervievatorului:________________________________________________________
Școala sau echipa PSA(S): _______________________________________________________
Data:________________________________________
Informații despre respondent: Vârsta ______ ani

M

F

Școala:________________________________________________________________________
Satul/Comuna:_________________________________________________________________
Numărul de elevi:__________________________________________________________
Da
1

Sunteți mulțumit de toaletele din
școală?

2

Sunteți mulțumit de facilitățile de
spălare a mâinilor din școală?

3

Folosiți toaleta din școală?

4

Dacă nu, de ce nu?

5

Folosiți facilitățile de spălare a mâinilor din școală?

6

Dacă nu, de ce nu?

7

Toaletele sunt ușor accesibile?

8

Există un număr suficient de toalete
în școală?

9

Există un număr suficient de facilități
de spălare a mâinilor în școală?

10 Sunt ele localizate în apropierea
toaletelor?
11 Considerați că există suficientă intimitate în cabinele toaletelor/ în fața
pisoarelor?
12 Este disponibilă tot timpul hârtie
igienică?
13 Este disponibil tot timpul săpun
pentru spălarea mâinilor?
14 Există întotdeauna apă suficientă
pentru spălatul mâinilor?
15 Sunt curate încăperile toaletelor?
16 Știți cine este responsabil de
curățenia în toalete și lavoare?
17 Se pot plânge elevii personalului
școlilor cu privire la situația proastă
a toaletelor din școală?
18 Se învață deprinderi corespunzătoare de igienă în școală?
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Nu

Alt răspuns

Observații

n. Chestionar pentru autoritatea responsabilă de operarea instalațiilor
sanitare publice (directori de școli, administrație)
Numele intervievatorului:________________________________________________________
Școala sau echipa PSA(S): _______________________________________________________
Data:________________________________________
Informații despre respondent: Vârsta ______ ani

M

F

Școala:________________________________________________________________________
Satul/Comuna:_________________________________________________________________
Numărul de elevi sau utilizatori ai instalației :_______________________________________
Da
1

Sunt disponibile suficiente toalete și
facilități de spălare a mâinilor pentru
utilizatori ?

2

Există un plan de operare și întreținere pentru acestea?

3

Există suficient personal pentru
operarea și întreținerea acestora ?

4

Dispuneți de buget separat pentru
operarea și întreținerea acestora?

5

Există suficiente resurse financiare
pentru operarea și întreținerea acestora?

6

Care este modul de tratare a apei
uzate rezultate de la aceste facilități?

7

Cine are grijă să existe întotdeauna
hârtie igienică și săpun la dispoziție?

8

Este întotdeauna suficientă apă disponibilă pentru spălatul pe mâini?

9

Pot adresa elevii sau alți utilizatori
plângeri referitoare la situația instalațiilor sanitare din școli?

Nu

Alt răspuns

Observații

10 Aveți multe plângeri cu privire la situația instalațiilor sanitare din școli?
11 Dacă da, de ce?
12 Educația pentru igienă face parte
din curricula școlară?
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Glosar
acid citric – substanța cu gust acrișor din componenta citricelor, ex. lămaie
acvifer – formațiune geologică care conține apă

amprenta de apa – volumul total de apă proaspată folosită la producerea
bunurilor/ serviciilor
analiza – metoda de verificare a calitații si continutului unei substanțe

apa freatică – pînză de apă subterană din care se alimentează izvoarele și fîntînile.
apă meteorică – apă provenită din precipitații atmosferice

apa sigura – apa care indeplinește toate măsurile de siguranță: microbiologic,
igienico-sanitar, etc
celuloza – substanța care alcatuiește pereții celulelor plantelor

decantare – limpezirea unui lichid care conține particule solide în suspensie. Ex.:
Apa este tulbure cînd conține în suspensie nisip fin, mîl etc.
diseminare – răspandire

elevator - instalație cu care se ridică și se transportă vertical sau aproape vertical
și pe distanțe mici materiale grele.
hârtie de turnesol – benzi de hartie specială folosită pentru determinarea nivelului pH-ului
hidrosfera – invelișul de apă al globului terestru

flotabilitate – capacitatea de plutire a unui corp

gravitație – forța care face ca toate corpurile sa se atragă intre ele
imersa – a scufunda

molecula – cea mai mica particică dintr-o substanța
nitrat – compus chimic al natriului

polaritate – proprietatea unui corp de a avea in 2 puncte ale sale o incărcatură
electrică sau magnetică opusă/diferită
pH – marime chimică ce măsoară caracterul acid sau bazic al unei substanțe

priză de captare – locul in care apa brută intră în stația de tratare. Aici, de obicei, exista 2 randuri de grătare, care impiedică pătrunderea in stație a corpurilor
plutitoare mari si mici si a uleiurilor
ratifica – a aproba/ a confirma o ințelegere
salubrizare - curațare

sanitație - ansamblu de măsuri pentru îmbunătățirea mediului
solubilitate – proprietatea unei substanțe de a se dizolva
sustenabil – durabil, potrivit, posibil
standard – etalon, model

turbiditate – tulbureala/ lipsa de claritate a apei
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