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Kommunernas och regionförvaltningsverkens hälsoskyddsmyndigheter

Utredning av badvattenburen epidemi
Enligt statsrådets förordning (1350/2011) 6 § ska utredningsanmälan om
badvattenburen epidemi göras på det sätt som Valvira bestämmer.
Valvira fastställer att anmälningar om utredningar av vattenburna
epidemier ska göras elektroniskt via datasystemet rymy. Webbadressen
för systemet rymy är https://palvelut2.evira.fi/rymy/. Användarnamn för
anmälan om utredning får kommunen av Evira. Om kommunspecifika
användarnamn för anmälan om utredning ansöks av Evira med blanketten
Ansökan om användningsrätt. Blanketten finns på Eviras webbsidor.
Anmälan om utredning av epidemi består av en elektronisk blankett som
fylls i på rymy-systemet, och av en kompletterande bilaga. Bilagan styr
kommunens utredningsarbetsgrupp att i anmälan om utredning rapportera
de saker som är utskrivna i stadsrådets förordning (1365/2011) 6 §.
Bilagan innehåller också ett exempel på frågeformulär om misstanke av
badvattenburen epidemi.
Anmälan om utredning görs alltid då anmälan om misstanke gjorts pga.
epidemi eller misstanke av epidemi. Anmälan om utredning görs senast
om tre månader från att epidemin tagit slut även om det efter att anmälan
om utredning gjorts framstår, att det inte var fråga om epidemi eller att det
var fråga om någon annan än vattenburen epidemi.
Smittskyddsenheten och Enheten för vatten och hälsa på THL konsulterar
och vid behov koordinerar utredningsarbetet och förebyggandet av
epidemin, samt ger vid behov råd gällande nödvändig provtagning. I
Enheten för vatten och hälsa uppehålls analytik för vattenburna
patogener.
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