
O QUE FAZER QUANDO OCORREM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ENVOLVENDO A ÁGUA
Orientações de emergência para restaurantes, mercearias, escolas, creches, penitenciárias, lojas de conveniência, fábricas de
gelo, hospitais, casas de repouso e instituições de cuidados.
Às vezes, uma situação ocorre onde a segurança (devido a contaminação biológica ou química) ou a disponibilidade de água é uma preocupação para a operação
adequada de uma instalação de fornecimento de refeições. Quando houver suspeita de que o fornecimento de água pode ter sido contaminado biologicamente será
emitida o um alerta de para a fervura da água (BOIL WATER ADVISORY). Se for confirmado que o fornecimento de água foi biologicamente contaminado, será
emitido um alerta para a fervura da água (BOIL WATER NOTICE). Abaixo poderá encontrar as precauções de segurança a serem seguidas em caso de uma
emergência envolvendo a água devido a um desastre natural, acidente, defeito no sistema de fornecimento de água ou contaminação proposital de um sistema de
água.

ALERTA PARA A FERVURA DA ÁGUA 
(BOIL WATER ADVISORY)

O DHEC da Carolina do Sul 
recomenda:

1.  Pare de usar aparelhos ou 
equipamento que utilizam água 
potável, por exemplo, máquina de 
lavar louças, máquinas de fazer gelo, 
mananciais de água, bebedouros de 
água, cafeteiras e máquinas de chá.

2.    Use papel toalha, pratos, copos, 
garfos de isopor ou de plástico 
descartáveis.

3.    Prepare alimentos com água fervida.
4.    Lave as mãos com a água que foi 

fervida e esfriada.
5.    Lave, seque e esterilize potes, 

panelas e outros utensílios com água 
fervida e esfriada.

ALERTA PARA A FERVURA DA ÁGUA
(BOIL WATER NOTICE)

O DHEC da Carolina do Sul exige:
1.    Os passos 1 a 5 descritos no 

ALERTA PARA A FERVURA DA 
ÁGUA agora são OBRIGATÓRIOS.

2.    Se não puder ferver a água e se não 
houver outra opção (cardápio 
modificado), você DEVERÁ parar suas 
atividades de preparação de alimentos 
até que a água seja declarada segura.

CONTAMINAÇÃO QUÍMICA DA ÁGUA

PARE de usar a água para cozinhar, 
beber ou lavar as mãos até que a água 
tenha sido declarada segura.

FORNECIMENTO DE ÁGUA 
INTERROMPIDO/

NÃO HÁ ÁGUA DISPONÍVEL

O DHEC avaliará cada situação com base 
em cada caso separadamente. 
Dependendo da extensão da paralisação 
e do tipo de preparação de alimentos 
envolvido, as instalações de fornecimento 
de refeições deverão modificar os 
cardápios, desenvolver outras opções 
(por exemplo, água engarrafada) ou, em 
alguns casos, parar as operações até que 
a situação tenha sido corrigida.

A fornecedora de água emitirá um alerta para os consumidores e cidadãos sobre qualquer contaminação possível ou confirmada.

PURIFICAÇÃO DA ÁGUA EM CONSEQUÊNCIA DE UM DESASTRE NATURAL 
QUANDO NÃO HÁ FORNECIMENTO DE ÁGUA SEGURA (ENCHENTE, FURACÃO, 
TORNADO, ETC.):
Use água sanitária com cloro de 4% a 6 % sem cheiro ou cloro livre . Adicione uma 
colher de água sanitária para cada 4 galões (15 litros) de água. Deixe a água tratada 
descansar por 30 minutos antes de beber ou usá-la para preparar alimentos.

PROMOVER PROTEGER PROSPERAR
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