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Gotowanie wody w domu 

Dlaczego konieczne jest gotowanie wody? 
Może zostać wydany nakaz gotowania wody ze względu na obecność w wodzie czegoś, co może 
wywołać chorobę i w rezultacie sprawia, że woda nie jest bezpieczna do picia bez uprzedniego 
przegotowania. 

W jaki sposób gotowanie wody powoduje, że jest ona bezpieczna? 
Gotowanie wody zabija w niej mikroorganizmy wywołujące choroby (organizmy, które są zbyt 
małe, aby widzieć je gołym okiem).  Gotowanie wody i niszczenie tych mikroorganizmów 
powoduje, że woda staje się bezpieczna do picia.  

W jaki sposób gotować wodę? 
Doprowadzić do pełnego wrzenia i gotować przez minutę.  Przed gotowaniem wody upewnić 
się, że nic w niej nie pływa.  Aby poprawić smak gotowanej wody, można przelać wodę 
kilkakrotnie pomiędzy dwoma czystymi pojemnikami. 

A co z gotowaniem, myciem zębów i przygotowywaniem pokarmu dla 
dziecka? 
Do gotowania, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i przygotowywania pokarmów dla 
dziecka należy używać wody przegotowanej lub butelkowanej.  Podczas gotowania należy 
również myć ręce w wodzie przegotowanej. 

Czy trzeba gotować wodę do kąpieli? 
Dorośli, nastolatki i starsze dzieci nie potrzebują przegotowanej wody do prysznica czy kąpieli, 
ale muszą uważać, aby woda nie przedostała się do ust i aby nie połknąć takiej wody.  
Niemowlęta, małe dzieci, osoby starsze i osoby o poważnie uszkodzonym systemie 
odpornościowym należy kąpać w wodzie przegotowanej lub butelkowanej.  Należy również 
unikać kontaktu nieprzegotowanej wody z otwartymi głębokimi ranami lub ranami 
pooperacyjnymi. 

Czy mogę dawać wodę z kranu zwierzętom domowym? 
Chociaż mikroorganizmy mogą działać na zwierzęta inaczej niż na ludzi, zwierzętom domowym 
również należy podawać wodę przegotowaną bądź butelkową. 
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Czy muszę przegotować wodę, jeżeli robię kawę w ekspresie do kawy? 
Tak.  W ekspresie do kawy woda nie nagrzewa się do wystarczająco wysokiej temperatury, aby 
zniszczyć wszystkie mikroorganizmy.  Dlatego w ekspresie do kawy należy więc stosować wodę 
przegotowaną bądź butelkowaną. 

A co z lodem w maszynie do robienia lodu? 
Nie należy używać lodu z maszyny do robienia lodu, a cały nagromadzony tam lód należy 
wyrzucić. 

A co z myciem naczyń? 
Nie ma wymogu mycia naczyń w przegotowanej wodzie, ale ostatnim etapem mycia powinno 
być zanurzenie naczyń na co najmniej jedną minutę w ciepłej wodzie z dodatkiem bleachu.  Do 
moczenia naczyń należy użyć jednej łyżeczki od herbaty bleachu na każdy galon wody.  
Następnie pozostawić naczynia do całkowitego wyschnięcia na powietrzu. 

Kiedy woda będzie znowu bezpieczna do picia? 
Lokalne stacje wodociągowe ogłoszą po przeprowadzeniu testów, kiedy woda będzie ponownie 
bezpieczna do picia.  Należy koniecznie zastosować się do wskazówek stacji wodociągowych, 
aby mieć pewność, że woda jest faktycznie bezpieczna. 

Jestem właścicielem firmy.  Czy mogę stosować wodę gotowaną? 
Nie. Ten dokument odnosi się do osób używających wody do celów prywatnych, których 
dotyczy nakaz gotowania wody.  Restauracje, placówki gastronomiczne, szpitale, szkoły i inne 
jednostki powinny skontaktować się z miejscowym wydziałem zdrowia i uzyskać informacje, jak 
postępować w okresie obowiązkowego gotowania wody. 


