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Legionelia genties bakterijos gali sukelti ligą, panašią į gripą. Legionierių liga pasireiškia plaučių
uždegimu, o legionelėmis užsikrėsti galima tiesiog per vandenį. Užsikrečiama bakterijų įkvėpus
su vandens lašeliais. Ligos sukėlėjai su garuojančio vandens lašeliais išplinta ore, iš kur ir
patenka į žmogaus nosį, o iš ten – į apatinius kvėpavimo takus (plaučius). Legionelioze susirgti
gali įvairių amžiaus grupių žmonės, bet imlumas ligai priklauso nuo imuninės sistemos būklės.
Legionelioze dažniausiai suserga silpnesnės sveikatos žmonės ar tie, kurių imunitetas yra
nusilpęs dėl gretutinių ligų. Dažniau serga vyresnio amžiaus asmenys, ypač vyrai. Geriant ar
maisto ruošimui vartojant užkrėstą vandenį, šia liga neužsikrečiama. Taip pat negalima
užsikrėsti ir nuo sergančio žmogaus.

Palankiausia vandens temperatūra legionelėmis daugintis yra 25-46°C. Žemesnėje nei 20°C ir
aukštesnėje nei 60°C temperatūroje jos nesidaugina, bet išlieka gyvybingos. Legionelės gali
daugintis karšto ir šalto vandens sistemose, ypač dušo galvutėse ar vandentiekio čiaupe, silpnai
tekančiame arba visiškai stovinčiame vandenyje. Gyventojams patariame neleisti vandeniui
užsistovėti, kad nesikauptų nuosėdos reguliariai valyti dušus, dušų galvutes ir vandens čiaupus.
Visus vandens filtrus būtina valyti ir dezinfekuoti kas 1-3 mėnesius. Esant aukštesnei nei 65°C
temperatūrai legionelės žūva, tačiau rekomenduojama tokią temperatūrą išlaikyti ne mažiau
kaip 25-30 min.

Rietavo savivaldybės ekstremalių situacijų komisija savo 2017-03-24 d. sprendimu Nr. ES-1
įpareigojo daugiabučių namų karšto vandens tiekimo vamzdynuose atlikti „termošoką”. Kadangi
UAB ,,Rietavo komunalinis ūkis‘‘ yra daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų
prižiūrėtoja, vadovaujantis Lietuvos Respublikos higienos norma HN 24:2003 ,,Geriamojo
vandens sauga ir kokybės reikalavimai“, siekiant užkirsti kelią legioneliozės židinių susidarymo
galimybėms gyvenamųjų namų karšto vandens tiekimo sistemose balandžio mėnesio 5-6
dienomis atliks prevencijos darbus. Šių darbų metu karšto vandens temperatūra vandens
šildytuve bus padidinta iki 65°C, vartotojų čiaupuose – iki 60°C,
atitinkamai taps karštesni „gyvatukai“. Prašome karšto vandens vartotojus atsukti karšto
vandens čiaupus ir per visas karšto vandens ėmimo vietas leisti vandenį ne trumpiau kaip 5
min.

Gyventojai minėtų darbų metu tūrėtų būti atsargūs, naudodamiesi karštu vandeniu, nes galima
nusideginti.

Apie atliekamą „termošoką” kiekvieno namo gyventojai bus informuoti pakabinant skelbimus
namų skelbimo lentose.
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