© UNICEF / Sokhin

Fakty o wodzie

Woda jest niezbędna do życia. Bez niej nie przetrwamy.
Woda, która pozwala nam żyć, powinna być bezpieczna.
To oznacza, że musi być czysta i pozbawiona wszelkich bakterii.
Potrzebujemy także odpowiednich urządzeń związanych z wodą –
tzw. urządzeń sanitarnych – zlewów, pryszniców, toalet oraz
środków higienicznych, jak np. mydło, dzięki którym możemy dbać
o higienę i zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób.

10 FAKTÓW O WODZIE, KTÓRE POWINNIŚCIE ZNAĆ
1. TRWA KRYZYS WODNY.
2,2 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do źródeł czystej wody nadającej się do picia.
2. WODA MUSI BYĆ BEZPIECZNA, NIE TYLKO CZYSTA.
Bezpieczna woda to woda wolna od zanieczyszczeń, która jest stale dostępna i możemy z niej zawsze korzystać.
3. BEZ DOSTĘPU DO WODY I SANITARIATÓW CHOROBY BARDZO SZYBKO SIĘ ROZPRZESTRZENIAJĄ.
4,2 miliarda ludzi – więcej niż połowa całej populacji na Ziemi - nie posiada toalet i łazienek. Sanitariaty, które znamy
są wygodne, ale przede wszystkim bezpieczne dla środowiska i pozwalają uniknąć nam wielu chorób.
4. BRAK DOSTĘPU DO TOALET JEST JEDNĄ Z PRZYCZYN NAJWIĘKSZYCH NIERÓWNOŚCI.
Ponad 673 miliony ludzi na świecie jest pozbawionych dostępu do zamkniętych i czystych toalet, gdzie w bezpieczny
sposób można załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne.
5. DZIECI SĄ NAJBARDZIEJ NARAŻONE NA CHOROBY ZWIĄZANE Z ZANIECZYSZCZONĄ WODĄ.
2,2 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do źródeł czystej wody nadającej się do picia.
7. MYCIE RĄK JEST NAJPROSTSZĄ METODĄ ZAPOBIEGANIA CHOROBOM.
Higiena rąk polegająca na myciu ich przy użyciu wody i mydła jest jednym z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i rozprzestrzeniania chorób. Niestety 3 miliardy osób, czyli 1/3 populacji świata, nie
ma w swoim domu możliwości umycia rąk z powodu braku bieżącej wody.
8. ZMIANY KLIMATU POGARSZAJĄ SYTUACJĘ W DOSTĘPIE DO WODY.
Zmiany klimatyczne wpływają na niszczenie, wysuszanie i zanieczyszczanie źródeł wody. Szacuje się, że w 2040
roku, 600 milionów dzieci będzie żyło na terenach pozbawionych dostępu do wody.
9. NAJGORSZA SYTUACJA NA TERENACH WIEJSKICH.
Na terenach wiejskich 80% ludzi nie ma dostępu do wody pitnej, a 75% nie posiada sanitariatów (łazienek i toalet).
10. MUSIMY ZROBIĆ WIĘCEJ.
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Poprawa sytuacji wymaga zmobilizowania się do działania. Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do bezpiecznej
wody i sanitariatów jest jednym z Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez ONZ. UNICEF wzywa
środowisko międzynarodowe do zwrócenia szczególnej uwagi na regiony najsłabiej rozwinięte, wymagające naszej
pomocy.

UNICEF realizuje programy pomocowe, których celem jest
zapewnienie dostępu do czystej wody i sanitariatów, zarówno w krajach najsłabiej
rozwiniętych, jak i tych dotkniętych skutkami katastrof naturalnych.

