Zijn openbare drinkwaterfonteintjes veilig om
te gebruiken tijdens de corona-epidemie?
Het risico op besmetting met het nieuwe coronavirus door gebruik van een openbare
drinkwaterfontein is eerder klein. Leidingwater is goed beschermd tegen het nieuwe coronavirus
en dus veilig om te drinken, maar de oppervlakken rond de fontein inclusief de tuit en de
knop/hendel kunnen een risico voor overdracht van het nieuwe coronavirus inhouden. Een
besmet persoon kan immers virusdeeltjes op de contactoppervlakken van het
drinkwaterfonteintje achterlaten, die onder bepaalde omstandigheden op deze oppervlakken
kunnen overleven. Er is dus een risico maar dit is wel veel kleiner dan door rechtstreeks contact
met een besmet persoon. Overdracht van het nieuwe coronavirus zal in het algemeen immers
veel vaker plaatsvinden via ademhalingsdruppels dan via voorwerpen of materialen.
Bij gebruik of heringebruikname van publieke drinkwaterfonteinen moet steeds een
basishygiëne toegepast worden. Drinkwaterfonteintjes moeten regelmatig grondig gereinigd én
gedesinfecteerd worden, met bijzondere aandacht voor oppervlakken die worden aangeraakt
zoals kranen en drukknoppen/hendels. Spoel kranen van drinkwaterfonteintjes die langere tijd
niet gebruikt werden, goed door. De kwaliteit van water dat langere tijd stilstaat in leidingen gaat
immers achteruit. Reiniging kan gebeuren met een neutraal reinigingsmiddel. Na reiniging kan
gedesinfecteerd worden.
Ook gebruikers kunnen een aantal richtlijnen toepassen om besmettingen maximaal te
voorkomen. Laat eerst vers water doorlopen voordat u drinkt of uw drinkfles vult. Voorkom
contact tussen uw mond (en handen) en de fonteinkop. Zorg er bij het vullen van een waterfles
voor dat de tuit van de fles niet in contact komt met de fonteinkop. Als voor het bedienen van
een fontein een knop moet worden ingedrukt of een hendel moet worden gebruikt, reinigt u
eerst het oppervlak van het apparaat of gebruikt u uw elleboog of een schoon doekje om de knop
of hendel te bedienen. Was uw handen met water en zeep of gebruik een handgel op
alcoholbasis als u met uw handen een knop of hendel hebt aangeraakt. Deel je herbruikbare fles
niet met anderen.

