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utcákban tervezett vízhálózat karbantartást végez. A munkálatok idején a vízszolgáltatás időszakosan
szünetel az érintett területen, illetve a környező utcákban. Továbbá a város más részein is lehet számítani
időszakos nyomáscsökkenésre.
A karbantartást követően a víz elszíneződése várható, mely az egészségre ártalmatlan! A vízelszíneződésre
nem csak a jelzett területen lehet számítani, az áramlási viszonyok megváltozása miatt a település bármely
pontján kialakulhat.
Kérjük, hogy a jelzett időpontban, saját érdekükben a lehetőségekhez mérten minimalizálják a
vízfelhasználást, főzéshez, iváshoz előre vételezzenek, illetve ne működtessék mosó- és mosogatógépeiket.
A karbantartási munkálatok további időpontját, illetve az érintett utcák névsorát tartalmazó részletes
tájékoztatást a VASIVÍZ ZRt. honlapján, a www.vasiviz.hu-n, a helyi médiákban, az önkormányzat
honlapján, és a városban elhelyezett plakátokon találhatnak.
Kérjük szíves megértésüket és türelmüket.
VASIVÍZ ZRt.

Lakossági tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a VASIVÍZ ZRt., mint Celldömölk város vízellátó rendszerét
üzemeltető szolgáltató kérelmet nyújtott be a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve részére, hogy a településen szolgáltatott ivóvízminőség bizonyos paramétereire átmeneti határértéket
kapjon. A hatóság a szolgáltató kérelmének elbírálását követően, határozatában a kért határérték
módosításokat ideiglenesen, a vízminőségjavító beruházás megvalósulásáig engedélyezte. A kedvezményes
határértékkel a fenti időszakban 0,4 mg/l vastartalom, illetve 0,08 mg/l mangántartalom betartásával
szolgáltat vizet a VASIVÍZ ZRt. Az ivóvíz engedélyezett vas- és mangántartalma egészségre ártalmatlan,
emberi fogyasztásra mindennemű kezelés nélkül alkalmas.
A vízhálózat karbantartó öblítését a VASIVÍZ ZRt. a vízminőség változásának megelőzése céljából 2016.
február 8-án megkezdi, mely tevékenység átmeneti vízhiányt, nyomáscsökkenést, illetve víz elszíneződést
okozhat. A tervszerű vízhálózat tisztításról a szolgáltató folyamatos tájékoztatást nyújt a település lakói felé.
A több órás ivóvíz használat nélkül a lakóházak belső hálózatában (pangó vízben) is kiülepedhet a vas és a
mangán, mely szintén okozhatja a víz átmeneti elszíneződését.
A VASIVÍZ ZRt. Celldömölk Városi Önkormányzatával összefogva azon dolgozik, hogy Celldömölk
városában megvalósulhasson a vízminőség javító program, melynek keretében kiépüljön az a vízkezelési
technológia ami hosszútávon biztosítja a település kiváló minőségű vízellátását.
Kérjük a lakosság türelmét és megértését.
VASIVÍZ ZRt.

