
Izvajanje monitoringa 
komunalnih odpadnih voda v 

času epidemije covida-19

Anja Palko, mag.kem., 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 

Oddelek odpadne vode

Podčetrtek, 24.09.2021



Uvod

• Vse pogostejši pojav različnih virusov
• Respiratoratorni virusi (Zika, Ebola, SARS-CoV, MERS-

CoV in SARS-CoV-2)

• Neustrezne higienske razmere

• Preučevanje preživetja SARS-CoV-2 v odpadni vodi in 

vpliv na človeka
• Spremljanje odpadne vode omogoča dober način za 

spremljanje prisotnosti in širjenja virusov
• Analiza trenda okužb
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Virusi v odpadnih vodah

• Onesnaženost odpadnih voda
• Izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda –

ugotavljanje lokalne problematike (virusi, droge,…)
• Čistilne naprave - odstranjevanje virusov in drugih 

onesnaževal
• Širjenje epidemije covida-19 (hitra rast prebivalstva, 

podnebne spremembe, naravne katastrofe, 

preseljevanje, globalizacija, ravnanje z odpadki,…)

24.9.2021 3



Možnost okužbe s SARS-CoV-2 v odpadni vodi

• Kanalizacijski sistemi

• Širjenje prek sline, urina in blata
• Nezmožnost širjenja virusa izven gostitelja

• Obstojnost virusa v odpadni vodi (sestava virusa; 
temperatura odpadne vode)

• Večina patogenov prisotnih v odpadnem blatu –
zaznava pri simptomatskih in asimptomatskih obolelih

• Majhna verjetnost okužbe s surovo odpadno vodo
• Največja potencialna izpostavljenost na ČN – aerosoli iz 

prezračevalnih sistemov
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Odstranjevanje  virusnih delcev med čiščenjem 
odpadnih voda

• S terciarnimi postopki čiščenja dokazano zmanjšamo 
prisotnost virusa SARS-CoV-2 v odpadni vodi

(dezinfekcijski postopki (npr.: HCl, C2H4O3, UV-svetloba) 

• Uporaba membranskih bioreaktorjev z ultrafiltracijo

• Termična obdelava blata za inaktivacijo virusa
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Zaščita pri delu z odpadno vodo
• Standardni previdnostni ukrepi

• Osebna varovalna oprema:

✓ zaščitna oblačila – (Tayvek EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 

13982-1:2004+A1:2010 Tip 5, EN 13034:2005+A1:2009 Tip 6); 

✓ nitrilne rokavice (EN 420, EN ISO 374-1 (tip B KPT),2,4,5, EN16523-1, 

AQL 0,65) ali močnejše rokavice (EN 388, EN 407, EN 374);
✓ škornji oz. druga primerna obutev (ki se higiensko lahko vzdržujejo);
✓ medicinska maska tipa II R;

✓ respirator FFP2 za neprijetne vonjave (CE EN 149:2001 + A1:2009 

FFP2);

✓ zaščitna očala (EN 166, EN 170, EN 172);
✓ zaščitni vezir (EN 166) (WHO, 2020).
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Obratovalni monitoring odpadnih voda

• Želimo odvzeti reprezentativni vzorec vode
• Parametri, vrste, obseg meritve in način vzorčenja so 

predpisani v :
− Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 94/14,

98/15);

− Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l.

RS, št. 64/12, 64/14, 98/15);

− Specialnih uredbah za posamezni vir odpadne vode ter

− Okoljevarstvenih dovoljenjih, izdanih s strani Agencije Republike Slovenije za okolje za

posamezne naprave.

• Kakovost čiščenja odpadne vode
• Pridobivanje informacij o prisotnosti virusa SARS-CoV-2
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Pokazatelji 
onesnaženosti 
odpadnih voda
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Priporočila Evropske komisije
• Priporočajo, da se v državah članicah do 1.10.2021 

vzpostavi nacionalni sistem za monitoring odpadnih 
voda (zbiranje podatkov o virusu SARS-CoV-2)

• Pogostost vzorčenja in geografsko pokritost je potrebno 
prilagoditi epidemiološkim razmeram

• Izračun virusne obremenitve prebivalca na dan

• Ustrezne RT-PCR metode za določanje virusa
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Zaključek
• Odpadna voda vsebuje različna onesnaževala, ki jih je 

potrebno ustrezno eliminirati

• Kontrola virusov v odpadni vodi

• Odkrivanje žarišč virusa in kontrola širjenja virusa s 
pomočjo obratovalnega monitoringa odpadnih voda

• Upoštevanje priporočil strokovnjakov in uporaba osebne 
varovalne opreme
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Zahvaljujem se vam za pozornost!
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