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Woda:
pH

stężenie chlorkóW
sęenie żelaza ogólnego
stężenie sumaryczne
Wapnia i magnezu
stężenie Wapnia
Sęenie magnezu

Pzewodność elektryczna
WłaściWa

stężenie manganu
SĘżenie azotanów
stężenie azotynóW
Barwa

Mętność

stężenie jonu amonowego/ amoniaku
ogó|na liczba mikroorganizmóW
na agaże odżywczym
w 360C i 220C
LieżbaE. coli i bakterii grupy coli
Liczba enterokokóW kałowych
Liczba clostridium peńringens
Liczba Pseudomonas aeruginosa
Woda na pływalniach:
Liczba E. coli i bakterii grupy coli
Liczba gronkowcóW koagulazo-

NlP: 615,179,19,13

Zgotzelec, dnia 25 lutego 202l
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Główne zadanię STQP CQVID

to

wysyłanie powiadomień
anonimowo ,,spotkania"
ona
o kontakcię z koronawirusem. Rejestruje
z innymi urządzeniami. Dzięki temu, gdy użrytkownik któregoś z nich
uĄńkownik aplikacji oftzlma stosowne powiadomienie.
zachoruje,
'ważna
jest aby Jak najwięcej osób korzystało z aplikacji,
Dlatego
wtedy można mówió o jej skuteczności.Aplikacja, o której wszęlkie
e majdują się pód adresem hltps ://www. gov.pllweb/proteeosafe,
informacj -powiadomienia
o możliwym kontakcie z koronawirusem,
wysyła
ozióti tómu możemy szybciej zaręagować, a to oznacza większe
bezpieczeństwo. Dzięki niej możata też m.in. zapisać się na test
bez konieczności kontaktu z lekarzempodstawowej opieki zdrowotnej.

Aplikacja jest dostępna 7a darmo w sklepach Google Play

i

App

Store.

W trosce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo zachęcam do pobrania
aplikacji. Dajmy dobry przyhJad odpowiedzialności społecznej i w walce

z epidernią kórzystajm} ze wszystkich dostępnychnarzędzi,także tych klóre
dają nan nowe technolo gie.

dodatnich

Liczba Pseudomonas aeruginosa
Ogólna liczba mikroorganizmów
na agaże odżywczym
w 36oC

Mętność

iłań§twow rowi/towy

pH

Lnspęktqi§aniłamy

stężenie żelaza ogólnego
stężenie azotanów
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Materiał biologiczny:

Obecnośćpałeczek Salmonella sp.

ishigella sp.

Obecnośćpałeczek Salmonella
Enteritidis

Biologiczny wskaźnik kontro|i
skuteczności procesu sterylizacji
- test ampułkowy
-

rolłl

pństwowy powiatowy Inspektor sanitarny w zgoruelcu zwraca
się Z prośbąo rozpowszeóhnienie informacji doĘczącej możliwości
korzystania z rekomendowanej przez Ministra Zdrowia aplikacji
na ;Jrządzenia mobilne ,,STOP COVID", która obok noszenia maseczki,
zachowywania dystansu i dbania o higienę stanowi kolejny (i skuteczny)
element ochrony przed zakńenięm.

Oddział Laboratoryjny posiada
akredytację na badania w zakresie:

000310841

test bibułowy

pod adresem
Informacja doty czącaprzętwuzulia danych osobowych znajduje się
http s: l l pssezgor zelec,pis. gov, pl/? glowna=2
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