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El Ministeri de Sanitat d’Espanya, en un comunicat amb data 6 d'abril de 2020, conclou: El 
tractament actual de desinfecció d’aigües a Espanya assegura un nivell adequat de protecció de 
les aigües de consum i fa que sigui segura per beure, cuinar i per a l’ús higiènic.

Recomanem rentar el plat superior de la font amb més freqüència del que és habitual amb 
algun desinfectant amb base d’alcohol, mai amb base d’hipoclorit sòdic (lleixiu).

Actualment no hi ha constància cien�fica que el virus SARS-CoV-2 (causant de la malal�a COVID-
19) es transme� per l'aigua, encara més, sembla que tot indica que no es transmet per l’aigua. 

-  El flux d’aigua cap a fora impedeix que qualsevol bacteri o virus pugui retrocedir per l’aigua. 

-  L’aigua que no s’aprofita va directament al desguàs. En el cas de fonts d’aigua amb omplegots 
o ompleampolles, són segures d’u�litzar si es pren la precaució de no tocar el final del tub amb 
la boca de l’ampolla. 

-  Per reomplir qualsevol recipient, forçosament s’ha de fer en el tram per on cau l’aigua. 
Físicament és impossible fer-ho tocant el assor�dor. 

L’eliminació del assor�dor d’aigua pot ser contraproduent, ja que qualsevol persona que vulgui 
beure, si no disposa de got o ampolla, pot tenir la intenció de beure directament de 
l’omplegots.

*Sèrie 4, 6, 6RO, 8, TANEX (consulteu-nos per a la resta de models). 

Així i tot, Canaletas recorda a tots els usuaris que la forma més higiènica i innòcua d’u�litzar 
fonts d'aigua per beure, reomplir gots o altres recipients és mitjançant un assor�dor del qual 
l’aigua surt de baix cap a dalt.

Això és per diversos mo�us:

-  El assor�dor està protegit per un orelló protector perquè no s’hi pugui apropar la boca.

Per subs�tuir els polsadors manuals de les fonts Canaletas de assor�dor* instal·lades amb 
anterioritat, Canaletas ha desenvolupat un conjunt de pedal fàcil d'acoblar i també disposa de 
models nous de fonts de pedal o amb sensor de proximitat. Si voleu més informació, consulteu 
el departament comercial.

Canaletas recorda la forma més higiènica i innòcua 
d'u�litzar fonts d'aigua
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