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Ivóvíz-biztonsági követelmények
Jelen „Ivóvíz-biztonsági követelmények” a Fővárosi Vízművek Zrt. által megkötött, árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre, építési beruházásra, illetve ingatlan-bérbeadásra irányuló szerződés, keretszerződés és a keretszerződés alapján létrejövő egyedi szerződés
(a továbbiakban együttesen mint a „Szerződés”) teljesítése során irányadó, kötelező érvényű ivóvíz-biztonsági előírásokat tartalmazzák.
A jelen kötelező érvényű előírások alkalmazásakor a „Partner” jelenti – szövegkörnyezettől függően – a Szerződésben megnevezett szállítót,
vállalkozót, megbízottat, tervezőt vagy bérlőt. Amennyiben a jelen kötelező érvényű előírások és a Szerződés más feltétele egymástól eltér, a
Szerződésben foglaltak az irányadóak.
A Partner a Szerződés teljesítése során köteles a jelen kötelező érvényű előírásokban meghatározott ivóvíz-biztonsági előírásokat betartani,
illetve azokat alvállalkozóival és egyéb közreműködőivel betartatni.
A Partner, illetve annak teljesítésbe bevont alvállalkozója és egyéb közreműködője a Fővárosi Vízművek Zrt. területén végzett tevékenysége
során köteles
• az alkalmazott, illetve beépítendő anyagok ivóvíz-biztonsági megfelelőségéről az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet alapján gondoskodni és az igazoló dokumentumot a Fővárosi Vízművek Zrt. részére
átadni,
• ivóvíz-fertőtlenítés esetén a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII.7.) ESzCsMFVM-KvVM együttes rendeletnek, továbbá a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló
316/2013. (VIII.28.) Korm. rendeletnek megfelelő fertőtlenítőszert alkalmazni a vonatkozó közegészségügyi és környezetvédelmi feltételek szerint.
A Partner a Fővárosi Vízművek Zrt. területén végzett, ivóvízzel érintkező vagy érintkezésbe léphető tevékenysége során köteles a személyi
higiéniai követelményeket és a technológiai előírásokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival és egyéb
közreműködőivel, illetve munkavállalóival betartatni. Ezek be nem tartásából adódó mindenféle vagyoni és nem vagyoni kár kizárólag a Partnert terheli.
Ivóvízzel érintkező anyagok higiéniai követelményei (árubeszerzés)
• A beépítésre szánt anyagok megfelelő higiénikus tárolási feltételeit (így többek között, de nem kizárólagosan: eredeti bontatlan csomagolás, csővég-zárók használata csőanyagoknál, szerelvényeknél, vízmérőknél, KPE anyagok UV fénytől védett helyen tárolása, stb.)
folyamatosan biztosítani kell a beszerzés, tárolás és szállítás során.
• Minőség-megőrzési idővel ellátott termékek (mint például vízkezelő vegyszerek, teszt-reagensek, fertőtlenítőszerek) esetében a Fővárosi Vízművek Zrt. árut csak gyártói minőségi bizonylattal, minőség-megőrzési időn belül vesz át.
Személyi higiéniai követelmények
• Tiszta, egységes munkaruházat viselése kötelező.
• Illemhely használata után kötelező a kézmosás!
• Vízteret érintő munkavégzés esetén:
 Egészségügyi könyv megléte kötelező, ezt a Fővárosi Vízművek Zrt. helyszíni vezetője ellenőrzi.
 Lábbeli fertőtlenítése vagy arra húzható védőfólia viselése kötelező.
 Amennyiben akár a Fővárosi Vízművek Zrt., akár a Partner képviselője betegség tüneteit észleli a Partneren, annak alvállalkozóján, egyéb közreműködőjén, illetve ezek személyzetének tagján (beleértve a Partner, annak alvállalkozója, egyéb közreműködője képviselőjét is), úgy az érintett személy köteles a munkaterületet lehetőség szerint azonnal elhagyni, haladéktalanul orvoshoz menni, és csak orvosi engedéllyel, egészségesen térhet vissza dolgozni.
A munkavégzés követelményei
• A Partner köteles a saját, illetve alvállalkozója, egyéb közreműködője személyzetét a helyi speciális körülményekről, a vízminőséggel
kapcsolatos munkavédelmi követelményekről dokumentált oktatásban részesíteni.
• A munkavégzés során csak a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel előzetesen egyeztetett és általa jóváhagyott tevékenységek végezhetők.
• A Partner, annak alvállalkozója, egyéb közreműködője, illetve ezek személyzete csak a Fővárosi Vízművek Zrt. előzetes engedélyével,
speciális ruhában mehet víztérbe.
• Ha a Partner, annak alvállalkozója, egyéb közreműködője, illetve ezek személyzete bármilyen rendellenességet észlel, haladéktalanul
értesíteni köteles a Fővárosi Vízművek Zrt.-t.
• Szigorúan tilos az ivóvízhálózat és az ipari vízhálózat összekötése.
• Munkavégzés során ivóvíz felhasználásra nem engedélyezett anyagok használata tilos!
• Ételt, italt fogyasztani, dohányozni csak a kijelölt helyen szabad!
• A beépítésre szánt anyagok fentebb leírt higiéniai védelmét a beépítés helyén annak időpontjáig folyamatosan biztosítani szükséges.
Szerelési anyagokat csomagolásból kibontott állapotban, padozaton elhelyezni tilos. Beépítés során a munkaterületet és a beépíteni
szánt elemeket a szennyeződéstől óvni kell.
• A munkavégzéshez alkalmazott berendezések, eszközök, szerszámok műszaki és higiéniai megfelelőségét biztosítani szükséges.
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