Вода је пресудна у борби против
корона вируса, поручује УН поводом
Светског дана вода

Светски дан воде и почетак треће године у оквиру Деценије акције за воду
обележавају се током историјског изазова спасавања живота у пандемији
новог корона вируса. Научници указују на везу између глобалног загревања
и употребе воде. Време је пресудан фактор у борби за чисту воду.
Уједињене нације истакле су важност хигијене руку уочи Светског дана вода, 22.
марта, указујуćи на потребу да се успори ширење обољења COVID-19. Овај дан,
који је почео да се обележава 1993. године, долази у тешком тренутку за
заједнице широм света.
Стручњаци и међународне организације промовишу редовну употребу воде и
сапуна и дезинфекционих средстава на бази алкохола као најбољу заштиту
против корона вируса, али и других инфекција.
Кампања се бави приступом слаткој води и пијаћој води. Активисти и научници
указују на одржива и једноставна решења, са нагласком на санитацију, која могу
помоћи у ублажавању климатских промена. Ефикаснија употреба смањује ризик
од поплава, суша и катастрофалних непогода, па чак и загађења, показали су
резултати истраживања.
Изгледа да се шансе за повољан исход смањују са било каквим кашњењем, јер
се све више водних ресурса губи или се њихов квалитет погоршава временом и
са сваком природном катастрофом или због несрећа за које је крив људски

фактор. Јасно је колико је то важно за растућу популацију, која зависи од
производње хране и побољшања пољопривредних приноса.
Овогодишњи званични слоган је Вода и климатске промене. Покрети за заштиту
животне средине покушавају да натерају владе да делују с нагласком на чисту
воду.
Поремећаји равнотеже на местима попут мора, кишних шума и пермафроста
повећавају ризик од обилног испуштања гасова са ефектом стаклене баште у
атмосферу, и тако погоршавају ситуацију. Такође, изгледа да постоји веза са
избијањем болести.
Свака кап се рачуна
Лидери иницијативе имају једноставну поруку за све. Штедите воду.
Појединци могу постепено да мењају свој начин живота и да тако дају допринос.
Пољопривредници прилагођавају своје системе за наводњавање. Сви можемо
ефикасније прати посуђе и чистити поврће. Чак и поправљање тоалета или
славине који пропуштају воду чини велику разлику на нивоу особе или
домаћинства. Другим речима, свака кап се рачуна.
ШТА МОЖЕ ДА УРАДИ СВАКО ОД НАС
 Искључите воду док се бријете и перете зубе


Уградите туш који ограничава проток



Ускладите заливање травњака или баште са временским приликама



Набавите резервоар за кишницу



Нађите намену за воду преосталу у флашама и од кувања



Набавите продужетак за црево како бисте повеćали притисак и смањили
трошкове током прања



Тражите од локалних званичника да улажу у канализацију и управљање
отпадним водама

Пре тачно две године покренута је Међународна деценија акције за воду за
одрживи развој.
Шеф УН упозорава на тешке последице
“Глобално загревање и неодржива употреба изазваће невиђену трку за водне
ресурсе, што води ка расељавању милиона људи. То ће се негативно одразити
на здравље и продуктивност и вишеструко увећати ризике од нестабилности и
сукоба”, изјавио је генерални секретар УН António Guterres. Упозорио је да би
2050. између 3,5 и 4,4 милијарде људи могло да живи са ограниченим приступом
води, од чега више од милијарде у градовима.
Генерални секретар УН упозорава да глобално загревање и неодрживо
коришћење воде повећавају ризик од сукоба и да би они вероватно
временом довели до расељавања више милиона људи
Guterres је позвао заинтересоване стране да повећају улагања у здраве сливове
и водну инфраструктуру и делују на пољу климе.

Топла вода, сапун и песме заустављају корона вирус
Кампања Сигурне руке – Safe Hands стекла је велику популарност на друштвеним
мрежама. После позива Светске здравствене организације, лекари и певачи
стали су на чело ове промоције хигијене и спасавања живота од новог корона
вируса. Темељно прање руку најмање 20 секунди топлом водом и сапуном може
у великој мери умањити опасност.
Људи такође снимају видео записе како перу руке и певају своје омиљене песме
у оквиру акције Hand Wash Challenge. Поменута агенција УН делује у оквиру
Групе за одрживи развој.
Нажалост, две петине становништва још нема приступ сапуну и чистој води код
куће, а свака шеста здравствена установа нема услове за хигијену руку. Стотине
хиљада смрти годишње приписује се овом проблему.

