λεγεωνέλλας στα Ξενοδοχεία
Η νόσος των λεγεωνάριων είναι μια σοβαρή μορφή
πνευμονίας που προκαλείται από το βακτήριο της λεγεωνέλλας. Η μετάδοση της νόσου του λεγεωνάριων γίνεται
μέσω της εισπνοής μικροσκοπικών σταγονιδίων νερού
(αερολύματα) που περιέχουν τη λεγεωνέλλα.
Τα βακτήρια της λεγεωνέλλας ζουν σε νερό και πολλαπλασιάζονται σε θερμοκρασίες από 20°C έως 55°C, ιδιαίτερα
σε στάσιμα νερά σε τεχνητά συστήματα ύδρευσης .Ευνοϊκοί παράγοντες ανάπτυξης είναι η παρουσία σκουριάς ή
φυκιών.
Πιθανές πηγές μόλυνσης είναι:
Συστήματα παροχής κρύου – ζεστού νερού
(ντούς και βρύσες)
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Πύργοι ψύξης συστημάτων κλιματισμού

n

Δεξαμενές αποθήκευσης νερού

n

Ιαματικά λουτρά, μπανιέρες Spa και Jacuzzi

n

Πισίνες
(ιδίως εκείνες όπου το νερό είναι ζεστό και διακινείται)

n

Σιντριβάνια

n

Υγραντήρες ατμόσφαιρας κ.α.
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Έλεγχος Λεγεωνέλλας
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facebook.com/MaistraliSafety

Όμως, ο κίνδυνος να προσβληθεί κανείς από τη νόσο
των λεγεωνάριων κατά τη διαμονή του σε τουριστικά
καταλύματα μπορεί να μειωθεί.
Για διευθυντές τουριστικών καταλυμάτων το ECDC
(Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων)
διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τη νόσο των
λεγεωνάριων στον διαδικτυακό του τόπο, στην ακόλουθη
διεύθυνση:
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/ECDC

Η MAISTRALI Safety φροντιζει για την
αντιμετώπιση της Λεγεωνέλλας
Στη MAISTRALI Safety σας εξασφαλίζει πιστοποιητικά
αναλύσεων νερού από κατάλληλο και εξειδικευμένο
εργαστήριο που σας βεβαιώνουν ότι το νερό έχει ελεγχθεί
και είναι απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς
και λεγιωνέλλα.
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Δειγματοληψία νερού και ανίχνευση
λεγεωνέλλας

n

Μικροβιολογική ανάλυση νερού πισίνας και
νερού χρήσης

n

Χημική και μικροβιολογική ανάλυση πόσιμου
νερού

n

Έλεγχος στερεών οργανικού φορτίου
βιολογικού καθαρισμού
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Ανάλυση Νερού

Η Ελλάδα ως σημαντικός τουριστικός
προορισμός αντιμετωπίζει κάθε χρόνο
μεγάλο αριθμό ανθρώπων που
προσβάλλονται από την λεγεωνέλλα,
και δυστυχώς αρκετές φορές
θανάσιμος. Εάν κάποιος από τους
επισκέπτες σας μολυνθεί από τη
λεγεωνέλλα, η αποζημίωση μπορεί να
ανέλθει σε αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Πιστοποιητικά Αναλύσεων Νερού

Ένα κρούσμα λεγεωνέλλωσης
μπορεί να σας κοστίσει ακριβά

