• Apa este sursa vieţii pe pământ şi mediul de viaţă a plantelor, animalelor şi omunlui.
• Apa ajută la transportarea şi absorbţia substanţelor nutritive
• Apa este esenţială pentru o digestie bună
• Apa ajuta la menţinerea temperaturii corpului.
• Apa este esenţială în menţinerea curăţeniei
corpului şi prevenirea bolilor cauzate de
• Apa potabilă se distribuie
„mîinile murdare”
inegal pe pământ. Nu toţi au

Stiaţi că:

acces la apă potabilă de calitate.
• Bolile cauzate de consumul de
apa contaminată afectează anual
circa 15 milioane de copii sub 5 ani
• Nu aruncaţi deşeuri şi gunoi menager în apropierea
în toată lumea.
de râuri, râuleţe, izvoare, fântâni.
• Apa potabilă sigură este limpede, fără
• Nu aruncaţi apa folosită la spălatul rufelor sau a
miros, cu gust specific apei, nu conţine
veselei în râuri, râuleţe sau în apropierea lor.
microbi, nu este nici dură, nici moale (o
• Sfătuiţi părinţii să cureţe fântânile şi izvoarele
apa dură la spălat cu săpun nu face spumă;
din apropiere.
carnea şi legumele fierbfoarte lentă).
• Consumaţi pentru băut numai apă curată şi
• Cel mai des apa este poluată de agenţi
sigură fără miros sau cust nespecific apei.
patogeni: bacterii, virusuri şi alte
• Economisiţi apa. Nu lăsaţi sa curgă din
microorganisme, care cauzează îmbolnăviri şi care
robinete atunci, când vă spălaţi pe
se găsesc în sol de la deşeuri menagere.
dinţi sau vă săpuniţi mîinile.
• Poluarea cu substanţe chimice: detergenţi, uleiuri,
• Când spălaţi vesela, rufele nu
produse petroliere, îngrăşăminte, substanţe pentru
utilizaţi prea mult detergent.
prelucrarea plantelor şi pomilor (erbicide), etc.

Cum păstrăm apa curată?

PĂSTRAŢI APA CURATĂ PENTRU VIAŢA PE PĂMÂNT
Apa din sistemul de aprovizionare cu apă din localitatea Dumneavoastră
poate fi utilizată doar în scopuri menagere şi pentru igiena personală.
Pentru băut şi prepararea bucatelor utilizaţi alte surse de apă potabilă sigură
AFIŞ ELABORAT ÎN CADRUL PROIECTULUI ”INIŢIATIVE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII APEI POTABILE ŞI A SĂNĂTĂŢII COPIILOR DIN ŞCOLILE RURALE”

Proiect implementat de către Asociaţia Femeilor pentru Protecţia
Mediului şi Dezvoltarea Durabilă, cu suportul financiar acordat
de către Guvernul Suediei, prin intermediul Programului SECTOR
al Centrului Regional de Mediu pentru Europa Centrală şi de Est.

