Legionella beheersing

Legionella beheersing
Als varkenshouder bent u verantwoordelijk ervoor te zorgen dat een douche vrij is van legionella.
Legionella besmetting vormt een gevaar voor uw eigen gezondheid en dat van uw bezoekers.
Tips om legionella te beheersen
 Sluit uw douche aan op drinkwater dat u via uw waterleverancier ontvangt. Of sluit de
douche aan op een eigen bron van geschikte kwaliteit.
 Zorg er voor dat er zo min mogelijk “dode leidingen” of afgedopte waterleidingen aanwezig
zijn.
 Optioneel kunt u watermonster(s) (laten) nemen van kritische locaties en dit laten testen op
aanwezigheid van legionella. Kritische locaties zijn de tappunten aan het einde van een
leidingsysteem en tappunten waar waterdruppels/aerosolen ontstaan, o.a. de douchekop.
 Laat de boiler, gasgeiser of cv-ketel altijd op een temperatuur boven de 60°C staan en laat
deze altijd aanstaan. Controleer deze minimale temperatuur maandelijks.
 De temperatuur van het koude water mag niet boven de 25°C uit komen.
 Alle tappunten moeten minimaal 2 minuten per week worden gebruikt waarbij warm of
koud water wordt gebruikt, of worden doorgespoeld met koud water.
 Spreek af wie verantwoordelijk is voor de controles.
 Houd een registratie bij van de controles en monsters (zie bijlage).
Legionella besmetting geconstateerd
Als een legionella besmetting is aangetoond uit een genomen monster of u krijgt signalen dat
mensen besmet zouden kunnen zijn. Volg dan de volgende stappen op.








Betreed de douche niet meer, dit geldt voor uzelf en bezoekers. Sluit de doucheruimte af.
Informeer uw Certificerende Instantie.
Waarschuw bezoekers.
Neem contact op met uw waterleverancier of een gespecialiseerd bedrijf over
vervolgmaatregelen.
Voer de vervolgmaatregelen uit.
Neem een (nieuw) watermonster om na te gaan of de leidingen onder de norm zitten voor
legionella bacteriën.
Als aangetoond is dat uw douche onder de norm zit voor legionella bacteriën, open de
douche dan weer voor bezoekers en geef het goede bericht door aan uw Certificerende
Instantie en andere bezoekers.
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Legionella beheersing
Registratielijst legionella beheersing
Noteer datum van maandelijkse controle op
Noteer datum van controle op alle
boiler/geiser/cv-ketel (temperatuur minimaal 60 tappunten (wekelijks minimaal twee
graden)
minuten gebruikt)
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