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مقدمه
اهميت و ضرورت توجه به كيفيت آب استخر
شــنا و آبتنــي يكــي از ورزشهــاي مفــرح اســت .در طــول ســال و بــه ويــژه بــا فــرا رســيدن فصــل گرمــا ،مشــتاقان بــراي
ســپردن تنهــاي خســته و گرمــازده بــه آب ،بــه اســتخرهاي شــنا ميشــتابند .تقاضــاي رو بــه ازديــاد بــراي اســتفادههاي تفريحــي
و درمانــي از آب ،ايجــاب ميكنــد تــا در گام نخســت ،متوليــان اســتخرهاي شــنا ،بــا يــاد گيــري و ارتقــاي دانــش حرف ـهاي ،خــود
را بــراي پاســخگويي بــه ايــن تقاضــا مهيــا ســازند .ايــن نوشــتار بــا هــدف آگاه ســازي و بــرآوردن نيازهــاي دانــش مديــران و
متصديــان اســتخرهاي شــنا پيرامــون جنبههــاي كيفيــت آب و ايمنــي در اســتخرهاي شــنا و بــا اســتناد بــه مراجــع علمــي معتبــر
و اســتانداردها و معيارهــاي ملــي و بينالمللــي و تــا حــد ممكــن بــه زبانــي ســاده تدويــن شــده اســت.

تعریف استخر:

تفــاوت اساســی اســتخرهای شــنا بــا ســایر شــناگاهها و اماکــن آبــی در حــدود و انــدازه آن از ســویی و کیفیــت آب مصرفــی از
ســوی دیگــر اســت.عالوه بــر آن موقعیــت مکانــی و اســتقرار آن نیــز دارای محدودیتهایــی اســت و لــذا همجــواری بــا کارخانــه هــا و
موسســات صنعتــی یــا درمانــی یــا کشــاورزی توصیــه نشــده اســت.

اســتخر بــه مفهــوم خــاص چنیــن تعریــف شــده اســت (محــل نگهــداری حجــم معینــی از آب کامــا پاکیــزه و بهداشــتی بــه منظــور
شــنا و ســایر ورزشــهای آبــی)

انواع استخر:
بــه طــور کلــی اســتخرها را مــی تــوان در دونــوع روبازوسرپوشــیده طبقــه بنــدی نمــود همچنیــن نــوع کاربــری آنهانیــز دســته بنــدی
دیگــری را موجــب مــی شــود ماننــد اســتخرهای شــنای قهرمانــی ،اســتخرهای تفریحی،بهداشــتی ودرمانــی کــه معمــوال همــراه بــا
قســمت هــای دیگــری همچــون ســونا ویــا واحدهــای بدنســازی اســت.اما صــرف نظــر از هرنــوع بایســتی دارای ابعــاد و انــدازه هایــی
باشــد کــه در زمــره اســتخرهای اســتاندارد قــرار گیــرد.

ابعاد استخر:
استخرهای استاندارد دارای ابعاد زیر است.
الف 25*13.5:متر (در بعضی اماکن ورزشی ابعاد 20*10متر نیز وجوددارد)
ب33*16:متر
پ 25*50:متر
عمق استخرها بسته به نوع کاربری متفاوت است و معموال به صورت زیر است.
الف :استخرهای تعلیماتی،مخصوص مبتدیان که معموال از عمق  70سانتیمتر تا ماکزیمم  120سانتیمتر است.
ب :استخرهای شنای عمومی،قابل استفاده برای افراد مسلط به فن شنا از عمق  125سانتیمتر تا عمق  350سانتیمتر
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پ :اســتخرهای شــنای قهرمانی،بــرای شــنا و مســابقات از عمــق  180ســانتیمتر تــا  450ســانتیمتر ،بــرای شــیرجه بــا ارتفــاع مختلــف
تــا عمــق  10نیــز ســاخته مــی شــود.
ت :استخرهای واتر پلو،برای مردان  20*30متر با عمق  1.80و برای بانوان  16*25متر

بيماريهاي منتقله از استخر
بــر طبــق طبقهبنــدي ســازمان جهانــي بهداشــت ،بيماريهــاي منتقلــه از آب در پنــج گــروه اصلــي جــاي گرفتهانــد كــه تمامــي
آنهــا از طريــق اســتخرهاي شــنا قــادر بــه بيمــار ســاختن شــناگران هســتند .عفونتهــاي پوســتي ناشــي از گرانولومــا يــا زخــم
آرنــج ناشــي از ،زردزخــم ،جــرب ،اگزمــا ،ايمپتيكــو ،ورم ملتحم ـهي چشــم ،مننژيــت ،التهــاب گــوش ميانــي ،آلودگيهــاي قارچــي
پوســت نظيــر بيمــاري قارچــي خــارش پــاي شــناگران 1كــه از طريــق ســطوح آلــودهي اتاقهــاي رختكــن و راهروهــا منتقــل
3

ميشــود ،بيماريهــاي قارچــي مقاربتــي و انتقــال گوارشــي انگلهــاي ژيارديــا ،كريپتوســپوريديوم ،آميبهــاي آنتاموبــا2و نگلريــا

بــه همــراه بيماريهــاي حصبــه ،شــبهحصبه ،اســهال و لپتوســپيروز از جملــه بيماريهــاي گــزارش شــده از اســتخرهاي شــنا
هســتنند .از ايــن رو اســت كــه كنتــرل كيفيــت و بــه ويــژه گندزدايــي آب اســتخرها و شــناگاهها ،در پيشــگيري از ابتــا بــه بيمــاري
و اطمينــان از فقــدان خطــرات بهداشــتي مترتــب بــر آن و همچنيــن جذابيــت بيشتــر ،بــا هــدف جلــب هــر بيشتــر شــناگران
مــورد توجــه اســت.

عوامل آاليندهي آب استخر
در يــك نــگاه فراگيــر و بــر خــاف تصــور رايــج ،شــناگران مهمتريــن عامــل تقليــل كيفيــت آب اســتخرهاي شــنا محســوب
ميشــوند كــه از طريــق آاليندههــاي فيزيكــي ،شــيميايي و ميكروبــي گوناگونــي همچــون ادرار ،عــرق بــدن ،ترشــحات بينــي و گلــو،
پمــاد ،كــرم و فرآوردههــاي آرايشــي ،زايدههــاي پوســت و مــو و ...بــه همــراه طيــف وســيعي از انــواع ميكروبهــاي مدفوعــي ،نــزول
كيفيــت آب اســتخر را ســبب ميشــوند .از نظــر كمــي ،هــر شــناگر بــه طــور متوســط  30-50ميليليتــر ادرار و  3گــرم مــادهي آلــي
كــه  0/8-1/1گــرم آن بــه صــورت كربــن آلــي قابــل جــذب ( 4)AOCاســت ،بــه آب اســتخر اضافــه ميكنــد.وارد شــدن شــناگران بــه
اســتخر بــدون دوش گرفتــن گاهــی تــا پنجــاه درصــد بــار آلودگــی اســتخر را افزایــش میدهــد.
عــاوه بــر آن کیفیــت اولیــه آب ورودی و یــا آب بازچرخانــی شــده نیــز در میــزان و شــدت آلودگــی و یــا تقلیــل آن بســیار مهــم
اســت و بــه همیــن دلیــل اســت کــه ســنجش و کنتــرل کیفیــت اســتخرهای شــنا در جــذب شــناگران حــاﺋز اهمیــت اســت.

Athletes foot
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)Assemble Organic Carbon (AOC
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كيفيت آب استخر
بــه طــور كلــي آب اســتخر بايــد زالل و عــاري از مــواد معلــق و شــناور بــوده و كيفيــت آن بــه اســتثناي مــواردي كــه در ادامــه بــه
آنهــا اشــاره ميشــود ،بــا اســتانداردهاي ملــي آب شــرب همخوانــي داشــته باشــد .نمون ـهاي از اســتانداردها و رهنمودهــاي كيفيــت
آب در اســتخرها و حوضهــاي درمانــي در جــدول شــمارهيهاي  1تــا  8و در جــدول شــمارهي9تعداد امكانــات بهداشــتي در انــواع
اســتخرهاي شــناآمده اســت.توجه شــود جدولهــاي شــمارهيهاي  1تــا  5صرفــا بــراي مقايسـهي كيفيــت آب اســتخر بــا معيارهــاي
كشــورهاي پيشــرفته آورده شــده اســت و از ضمانــت اجرايــي برخــوردار نيســت.
جدول شمارهي  :1استاندارد ايالت جورجياي اياالت متحدهي امريكا براي استخرهاي شنا
عامل

واحد

حداقل

كلر آزاد

ميليگرم بر ليتر

1

كلر تركيبي

ميليگرم بر ليتر

صفر

برم

ميليگرم بر ليتر

2

دامنهي مطلوب

حداكثر

استخر1-3:

استخر:

سونا و حوضهاي درماني3-5:
صفر
استخر2-4:

سونا و حوضهاي
pH
قليائيت

-

7/2

ميليگرم بر ليتر

درماني3-5:

7/4-7/6

5

سونا و حوضهاي

درماني3:

0/2
استخر4:

سونا و حوضهاي درماني:

10

7/8

 80-100در صورت استفاده از

كربنات كلسيم

60

هيپوكلريتها

180

 100-200براي گاز كلر
اسيد سيانوريك

ميليگرم بر ليتر

10

30-50

100

مواد جامد محلول

ميليگرم بر ليتر

30

1000-2000

3000

سختي كلسيم

ميليگرم بر ليتر

150

200-400

1000

		
كربنات كلسيم
دما

درجهي فارنهايت

-

-

104

)((2003) “Swimming Pool Rules and Regulations, Cobb and Douglas Boards of HealthR: Georgia , U.S.A

آسا افق روشن سالمت در پرتو کیفیت
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10

راهنمای کنترل کیفیت آب ،بهداشت و ایمنی در استخرهای شنا
جدول شمارهي  :2استاندارد انجمن بهداشت عمومي ايالت آيوا اياالت متحدهي امريكا براي استخرهاي شنا
عامل

واحد

حداقل

دامنهي مطلوب

كلر آزاد

ميليگرم بر ليتر

0/5

1

8

برم

ميليگرم بر ليتر

1

2

18

-

-

 7/2-7/8براي كلر

-

ميليولت

pH

حداكثر

 7/2-8/4براي برم
پتانسيل اكسيد-احيا
اسيد سيانوريك

ميليگرم بر ليتر

650

700

880

-

40

80

توضيح:

 .1در صورتي كه باقيماندهي عامل گندزدا ،از حداقل مقدار الزم كمتر باشد ،بايد دو نمونه با تواتر زماني  30دقيقه برداشت شود.
 .2در صورتي كه در سه نمونه برداري متوالي (با توالي  30دقيقه) غلظت گندزدا كمتر از حد استاندارد باشد ،استخر بايد تعطيلشود.
)(R: Gleason S. C. (2000) “Swimming Pool Rules”, Iowa Department of Public Health

جدول شمارهي  :3استاندارد انجمن بهداشت عمومي اياالت متحده براي استخرهاي شنا
استاندارد

عامل
pH

7/2-8

قليائيت

حداقل  50و حداكثر  150ميليگرم بر ليتر

شفافيت

صفح ـهاي بــه قطــر  15ســانتيمتر بــا خطــوط ســفيد و ســياه رنــگ كــه در عميقتريــن نقط ـهي اســتخر
قــرار گرفتــه اســت ،از كنارههــاي آن قابــل رويــت باشــد (كــدورت بيــش از  0./5واحــد NTUنباشــد).

شمارش كلنيها

در بيــش از  15درصــد از نمونههــاي ماهانــه ،در حالــي كــه اســتخر در حــال كار اســت ،بيــش از  200كلنــي
در هــر ميليليتــر مشــاهده نشــود.

كليفرم

بيش از  15درصد از نمونههاي ماهانه ،در آزمون تخمير چند لولهاي كه حاوي  10ميليليتر نمونه است
مثبت نباشد و يا در روش صافيهاي غشايي بيش از يك كليفرم در هر  50ميليليتر مشاهده نشود.

استرپتوكوكسيها	كمتر از  50باكتري در هر  100ميليليتر
(R: Environmental Protection Agency (2004) “Pool disinfection, Sanitation and oxidation”, EPA , No.
)1-800-544-3430
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راهنمای کنترل کیفیت آب ،بهداشت و ایمنی در استخرهای شنا
جــدول شــمارهي :4اســتاندارد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ايــاالت متحــده بــراي ســنجش کیفیــت میکروبــی
آب اســتخرهاي شــنا

مقدار

عامل

• در كمتر از  15درصد نمونهها ،شمارش كلنيها كمتر از  200كلني در هر ميليليتر باشد.

کلیفرم گرماپاي
شمارش جمعيت ميكروبي

•

در آزمون تخمير چند لولهاي كمتر از  1/1در هر  100ميليليتر

• در آزمون ممبران فيلتر ،كمتر از يك كليفرم در هر  50ميليليتر
)(R: Environmental Protection Agency (2004) “Pool disinfection, Sanitation and oxidation”, EPA , NNo. 1-800-544-3430

جدول شمارهي :5رهنمود و استاندار د اتحاديهي اروپا براي استخرهاي شنا
عامل

رهنمود

واحد

استاندارد

مجموع كليفرمها

MPN

در

100

ميليليتر

50

کلیفرم گرماپاي

MPN

در

100

ميليليتر

100

1000

100

-

-

-

-

-

-

6-9

انتروكوكوس فكاليس

MPN

در

100

سالمونال
آنتروويروس
pH

رنگ

ميليليتر

 PFUدر  100ميليليتر
-

10000

-

-

شويندهها

ميليگرم بر ليتر

0/3

مواد روغني

-

-

ميليگرم بر ليتر

0/3

متر

3

فنل
قابليت عبور نور

غيرعادي نباشد

در سطح آب قابل مشاهده نباشد.
-

(R: Public Health Division (2003) “Disinfection and treatment of water in
)Swimming Pool and Spa Pool”, Department of Human Services, Victoria, Australia
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راهنمای کنترل کیفیت آب ،بهداشت و ایمنی در استخرهای شنا
جدول شمارهي :6استاندارد ملي ايران براي سنجش كيفيت ميكروبي آب استخرهاي شنا
حدمجازتعدادباکتری

نوع میکروارگانیسم

در هر میلی لیتر

باکتریهای هتروتروف

200

اشريشياكلي یا کلیفرم های گرماپاي

کمتراز  1در 100میلی لیتر

انتروكوكهاي رودهاي

100در100

استافیلوکوکوس

 50در 100میلی لیتر

سودوموناس آئروژينوزا

میلی لیتر

کمتراز1در100

میلی لیتر

یادآوری  : 1میزان قلیائیت کل آب استخرهای شنا نباید بیش از  150میلیگرم برلیتر باشد.
یادآوری  : 2محدودهي  pHمناسب براي آب استخر شنا  7/2تا  8ميباشد.
یادآوری  : 3کدورت آب استخر شنا نباید بیش از  NTU 0/5واحد باشد .
یادآوری : 4میزان کلرآزاد باقیمانده درآب استخرهای شنا باید  1تا  3میلیگرم برلیتر باشد.
( ماخذ :سازمان ملی استاندارد ( « )1386آب استخرهای شنا –ویژگیهای میکروبیولوژی» استاندارد شمارهي ) 9412

جــدول شــمارهي :7رهنمــود ســازمان جهانــی بهداشــت بــرای تنــاوب نمونــه بــرداری 1و کنتــرل کیفیــت میکروبــی2
آب اســتخرهاي شــنا
نوع استخر

باكتريهاي هتروتروف3

كليفرم گرماپاي

سودوموناس آئروژينوزا

گونههاي لژيونال

استخرهاي گندزدايي شده

هفتگي

هفتگي

حسب نياز و شرايط4

فصلي

(استخرهاي عمومي با شناگر

)(<200/mL

)(<1/100mL

)(<1/100mL

)(<1/100mL

زياد)

)(<1/100mL

حسب نياز و شرايط4
)(<1/100mL

فصلي

چشمههاي آب گرم طبيعي

هفتگي

هفتگي

ماهانه

جكوزيها

استخرهاي گندزدايي شده

(استخرهاي نيمه عمومي)

ماهانه

)(<200/mL

ماهانه

)(<1/100mL

)(<1/100mL

)(<10/100mL

)(<1/100mL

هفتگي

هفتگي

ماهانه

)(<1/100mL

)(<1/100mL

)(<1/100mL

.1نمونه ،زماني كه بيشترين تعداد شناگر در استخر حضور دارد ،بايد برداشت شود.
تنــاوب نمونهبــرداري ،زمانــي كــه مقاديــر شــاخصهاي كنترلــي كيفيــت آب (ماننــد كــدورت pH ،و غلظــت كلــر باقيمانــده) در حــدود تعريــف شــده
نباشــد ،بايــد افزايــش يابد.
.2رهنمودهاي كيفيت ميكروبي آب در داخل كمان آورده شده است.
.3شمارش باكتريهاي هتروتروف ،در دماي  37درجهي سانتيگراد و زمان انكوباسيون  24ساعت ،بايد انجام شود.
.4براي مثال ،زماني كه مشكالت بهداشتي مرتبط با استخر ،محتمل باشد.
توضيــح :اطالعــات ايــن جــدول در تاريــخ  1389/2/28طـ�ي نامـ�هي شـ�مارهي 6/36425ب توســط مركــز ســامت محيــط و كار معاونــت بهداشــت ،وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــكي ،بــراي اجــرا بــه كليـهي دانشــگاههاو دانشــكدههاي علــوم پزشــكي و خدمــات بهداشــتي درمانــي سراســر كشــور
ابــاغ شــده اســت.
(R: World Health Organization (2006) “Guidelines for safe recreational water environments”, Volume 2, Swimming
)Pools and Similar Environments
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راهنمای کنترل کیفیت آب ،بهداشت و ایمنی در استخرهای شنا
جدول شمارهي :8ويژگيهاي ملي كيفيت فيزيكي و شيميايي آب استخرهاي شنا
ويژگي فيزيكي و شيميايي

حدود مجاز
 7/2تا 7/8

pH

(براي استخرهايي كه با كلر گندزدايي ميشوند)
 7/2تا

8

(براي استخرهايي كه با برم و ساير روشها گندزدايي ميشوند)
كلر تركيبي (ميليگرم بر ليتر)

حداكثر

0/4

كلر آزاد (ميليگرم بر ليتر)

 1تا

3

برم باقيمانده (ميليگرم بر ليتر)

 2تا

5

ازن(ميليگرم بر ليتر)

حداكثر 0/12

تري هالومتان(1ميليگرم بر ليتر)
پرمنگنات پتاسيم (ميليگرم بر ليتر)

حداكثر

0/2

حداكثر

10

قليائيت(ميليگرم بر ليتر )CaCO3

 80تا

120

سختي(ميليگرم بر ليتر )CaCO3

 180تا

250

مجموع جامدات محلول (ميليگرم بر ليتر)

حداكثر

800

سولفات مس(2ميليگرم بر ليتر)

حداكثر

1

كدورت ()NTU

حداكثر

0/5

شفافيت(متر)

ديد قايم در تمام عمق استخر

.1اين شاخص تنها براي استخرهاي منطبق با
الزامات  FINAالزامي است .اما قويا توصيه ميشود
در ساير استخرها نيز حدود آن رعايت شود.
.2در صورتي كه براي حذف جلبكها ،از سولفات
مس استفاده شود.
(ماخذ :سازمان ملی استاندارد ()1378
«استخرهاي شنا – الزامات عمومي» ،شمارهي
استانداردملي ايران  ، 11203چاپ اول)
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راهنمای کنترل کیفیت آب ،بهداشت و ایمنی در استخرهای شنا

 -1کاهش قدرت کشندگی کلر
 -2شکل گرفتن رسوب بر روی تجهیزات
 -3تیره شدن رنگ آب
 -4کم شدن طول عمر فیلتر
 -5سوزش چشم و پوست شناگران

برخی ایرادات
که در اثر
افزایش pH
ایجاد می شود

محدوده قابل قبول
محدوده ایده آل
محدوده قابل قبول

7/8
7/6
7/4
7/2

 -1تخریب شدن گچ و مالت دیواره ها توسط آب
 -2خورده شدن تجهیزات توسط آب
 -3ضدعفونی کردن بیش از حد مورد نیاز
 -4سوزش چشم و پوست شناگران
-5احتمال رشد جلبک

pH

برخی ایرادات
که در اثر
کاهش pH
ایجاد می شود

شكل شمارهي  :1برخي اثرات تغييرات  pHدر استخر و لزوم كنترل آن

170
160

 -1سخت تنظیم شدن
میزان PH
 -2تیرگی اب
 -3باال رفتن میزان PH

برخی ایرادات که
در اثر افزایش
مجموع قلیائیت
ایجاد می شود

محدوده قابل قبول

140
130
120
110

محدوده ایده آل

100

مجموع قلیائیت
( ) ppm

90

محدوده قابل قبول

 -1نوسان میزان PH
 -2خوردگی
 -3کاهش میزان PH

150

برخی ایرادات
که در اثر کاهش
مجموع قلیائیت
ایجاد می شود

80
70
60
50
40

شكل شمارهي  :2برخي اثرات تغييرات قليائيت در استخر و لزوم كنترل آن
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آسا افق روشن سالمت در پرتو کیفیت

راهنمای کنترل کیفیت آب ،بهداشت و ایمنی در استخرهای شنا
جدول شمارهي :9تعداد امكانات بهداشتي در انواع استخرهاي شنا
تجهيزات بهداشتي
دوش مجهز به آب

حداقل تعداد مورد نياز

در استخرهاي

سانس  2ساعته

سانس  3ساعته

سانس  4ساعته

سانسي

به ازاي هر  5شناگر

به ازاي هر  7شناگر

به ازاي هر  10شناگر

سرد و گرم

يك عدد

يك عدد

يك عدد

در استخرهاي
به ازاي هر  10شناگر يك عدد

زمان آزاد
توالت مجهز به آب سرد و گرم

به ازاي هر  40شناگر يك عدد و حداقل  2عدد

روشويي مجهز به آب سرد و گرم

به ازاي هر  75شناگر يك عدد و حداقل  2عدد

اطاقك رختكن

به ازاي هر  75شناگر يك عدد و حداقل  3عدد
به تعداد ظرفيت شناگر

قفسهي نگهداري لباس و لوازم شخصي (قفلدار)

(ماخذ :سازمان ملی استاندارد (« )1378استخرهاي شنا – الزامات عمومي» ،شمارهي استانداردملي ايران  ، 11203چاپ اول)

تاسیسات تصفیه خانه
متــداول تریــن و بــه عبارتــی حداقــل سیســتم موجــود در یــک تصفیــه خانــه عبارتســت از یــک دســتگاه پمــپ جهــت بــه گــردش
در آوردن آب اســتخربه ایــن ترتیــب کــه بطــور مــداوم آب اســتخر از روی فیلتــر عبــور کــرده پــس از حــذف ذرات معلــق بوســیله
پمــپ مجــددا بــه اســتخر بــاز گردانــده شــود.این عمــل را اصطالحــا یــک ســیکل تصفیــه مــی گویند.یــک ســیکل زمــان یــک گــردش
کامــل حجــم آب اســتخر میباشــدطبق اســتانداردهای فیلتراســیون اســتخرها حداکثــر زمــان یــک ســیکل  8ســاعت در نظــر گرفتــه
شــده اســت.
تجهیــزات یــک تصفیــه خانــه کامــل عبارتســت از:دســتگاههای فیلتراســیون(فیلتر شــنی یــا دیاتومیتــی یــا کندل)...دســتگاه
ســختی گیر،دســتگاههای گنــد زدایی(دســتگاه کلــرزن یــا ازون زن()O3یــا مولــد پرتــو فــرا بنفــش )UVدســتگاههای تغذیــه مــواد
شــیمیایی(تزریق کننــده ســولفات آلومینیــوم یــا ســایر مــواد منعقــد کننده)پمــپ هــای انتقــال و گــردش دهنده،دســتگاههای مبــدل
حرارتــی و یــا تانکهــای آب گرم.عــاوه بــر اینهــا تجهیــزات دیگــری بعنــوان وســایل کمــک تصفیــه در خــارج از تصفیــه خانــه و
محوطــه اســتخر (ماننــد جارو)کاربــرد دارنــد.
800

400

اﺳﮑﯿﻤﺮ Skimmer

ورودى
Intel

ﭼﺮاغ Light

Jet Swim

ﻟﻮﻟﻪ اﺳﮑﯿﻤﺮ

ﭼﺮاغ Light

ﻣﮑﺶ اﺻﻠﻰ Main drain
ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت
Termostat

Boler

Heat
exchangar
ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﻰ
Circulation
pump

ﻓﯿﻠﺘﺮ Filter
ﭘﻤﭗPump
ﯾﮏ واش Drain
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گندزدايي آب استخر
گند زدایی آب به معنی غیر فعال سازی پاتوژنها و سایر موجودات ریز ذره بینی است.
مهمتريــن وجــه تمايــز كيفيــت آب اســتخر بــا آب شــرب ،تفــاوت در غلظــت عامــل گنــدزدا اســت .مقــدار عامــل گنــدزدا ،مهمتريــن
عامــل تعيينكننــدهي كيفيــت آب اســتخرها اســت .همچنــان كــه باكتريهــا ،جلبكهــا و ســاير اشــكال ميكرارگانيســمها و مــواد
آلــي وارد اســتخر ميشــوند ،بايــد بالفاصلــه توســط مــواد شــيميايي و يــا عوامــل فيزيكــي گنــدزدا منهــدم شــوند .بــراي نيــل بــه ايــن
مهــم الزم اســت تــا همــواره مقــداري مــادهي گنــدزدا كــه از آن بــه «باقيمانــده» تعبيــر ميشــود ،بــا غلظــت مشــخص در آب اســتخر
وجــود داشــته باشــد .در مــورد آب آشــاميدني ،ســازمان جهانــي بهداشــت ،كفايــت گندزدايــي را ايــن گونــه تعريــف كــرده اســت« :در
صورتــي كــه معيــار ميانـهي كــدورت از يــك واحــد در مقيــاس  NTUو در يــك نمونـهي منفــرد از  5واحــد فراتــر نــرود ،بــه احتمــال
قريــب بــه یقیــن ( 99/99درصــد) آب عــاري از آلودگــي باكتريايــي و ويروســي اســت ،مشــروط بــر آن كــه كلــر آزاد باقيمانــدهي آب
پــس از زمــان تمــاس  30دقيقــه در محــدودهي  0/5-0/8ميليگــرم بــر ليتــر و  pHآب كمتــر از  8واحــد باشــد» .در گندزدايــي آب
اســتخرها ،بــه عاملهــاي ديگــري همچــون تعــداد شــناگران و تنــاوب اســتفاده از اســتخر ،تنــاوب تعويــض و يــا تصفيـهي آب،شــرايط
آب و هوايــي و نــوع و ميــزان آاليندههايــي كــه شــناگران بــا خــود بــه اســتخر ميبرنــد ،نيــز بايــد توجــه داشــت .در گندزدايــي
اســتخرها ،زمــان بازچرخانــي آب بســيار مهــم اســت .بــه طــور كلــي اســتخرهاي شــنا از نظــر نحــوهي جريــان آب بــه شــرح زيــر
طبقهبنــدي ميشــوند:
• استخرهاي با جريان گردشي
• استخرهاي پر و خالي شونده

6

• استخرهاي با جريان پيوسته

7

5

در اســتخرهای بــا جریــان گردشــی زمــان بازچرخانــی آب بــر حســب ظرفیــت اســتخر متفــاوت و مطابــق جــدول شــماره

10

تعییــن

شــده اســت.
گندزدايي و دستگاههای گند زدا
روشهای شناخته شده و متداول گند زدایی آب عبارتند از:
 -1گند زدایی با استفاده از گاز کلر یا ترکیبات مختلف کلر مانند هیپوکلریتها و گاها سایر هالوژنها مانند برم و ید
 -2گنــد زدایــی آب بــا اســتفاده از پرتــو فرابنفش(.بــه کارگیــری ایــن روش بــه تنهایــی روش مناســبی بــرای ضــد عفونــی کــردن آب
اســتخر بــه شــمار نمــی آیــد)
 -3گند زدایی آب با استفاده از ازون(.در آب ناپایدار است)
 -4گند زدایی بدون استفاده از مواد شیمیایی به روش جوشاندن و استرلیزاسیون(.کارایی مناسب ندارد)
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جدول شمارهي :10زمان تقريبي بازچرخاني آب در استخرهاي با جريان گردشي
حجم استخر

(هزار گالن)

زمان تقريبي بازچرخاني
(ساعت)

كمتر از 30

4

بيشتر از 30

6

استخر كودكان

2

(R: Salvato , J. A. ; Nemerow , N. L. ; Agardy , F. J. (2003) “Environmental Engineering “ ,Fifth Edition , John
)Wiley & Sons Inc

كلرزني آب استخر
هماننــد آب آشــاميدني ،مهمتريــن و پرمصرفتريــن مــادهي شــيميايي در گندزدايــي آب اســتخرهاي شــنا ،كلــر و مشــتقات آن
اســت .امــا برخــاف آب آشــاميدني كــه تنهــا تعــداد معــدودي از مشــتقات كلــر مجــوز اســتفاده در گندزدايــي را دارنــد؛ از شــمار
بيشتــري از تركيبــات كلــردار در گندزدايــي آب اســتخرهاي شــنا اســتفاده ميشــود .عــاوه بــر گاز كلــر بــا خلــوص بيــش از

98

درصــد ،هيپوكلريــت ســديم (آب ژاول) و هيپوكلريــت پتاســيم (آب البــارك) بــا خلــوص  10-15درصــد ،هيپوكلريــت ليتيويــم بــا
خلــوص  35درصــد و هيپوكلريــت كلســيم (پركلريــن) بــا خلــوص  60-70درصــد كــه از مــواد شــيميايي رايــج در گندزدايــي آب هســتند؛
از ســه تركيــب كلــردار ديگــر نيــز در گندزدايــي اســتخرهاي شــنا اســتفاده ميشــود.
كلــر تثبيــت شــده  : 8تركيبــي از كلــر اســت كــه داراي اســيد ســيانوريك ميباشــد .ايــن مــاده ،كلــر را در مقابــل اشــعهي فرابنفــش
حفــظ كــرده و ســبب دوام آن در اســتخر ميشــود.
ســديم ديكلــر : 9ايــن تركيــب كلــر تثبيــت شــده بــا خلــوص  62/63درصــد را دارا اســت .از نظــر ظاهــري بــه شــكل گرانــول ســفيد
رنگــياســت كــهبــه ســرعت در آب حــل ميشــود.
تريكلــر  :10ايــن تركيــب بــا خلــوص  89/90درصــد ،بــه صــورت قــرص ،گرانــول و كلوخــه موجــود اســت .ســرعت انحــال آن در آب
كــم

وpH

محلــول آن حــدود  2/8-3اســت.

Stabilized Chlorin
Sodium dichlor
Trichlor
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در حوضچههــاي درمانــي و جكوزيهــا بــه دليــل دمــاي بــاالي آب و اختــاط زيــاد آن ،حفــظ كلــر باقيمانــده بــه دشــواري
ممكــن اســت .در ايــن اماكــن شــيوع بيماريهــاي ناشــي از باكتريهــاي ســودوموناس و لژيونــا پنومورفيــا مشــاهده شــده اســت.
نگهداشــت كلــر باقيمانــده در اســتخر شــنا بــه مقــدار  2-3ميليگــرم بــر ليتــر،ودر جکــوزی هــا  3-5میلــی گــرم بــر لیتــر بــراي
مقابلــه بــا ايــن باكتريهــا توصيــه شــده اســت .غلظتهــاي بــاالي مــواد آلــي و نيتــروژن آب نيــز ضمــن خنثــي ســاختن كلــر
باقيمانــده ،زمين ـهي رشــد ايــن باكتريهــا را فراهــم م ـيآورد .بازچرخانــي ،صــاف ســازي و كلرزنــي آب بــا دز  3ميليگــرم بــر ليتــر
ســبب انهــدام باكتريهــاي ســودوموناس و لژيونــا ميشــود.
الزم اســت در حوضچههــاي درمانــي هفتــ هاي يــكبــار آب تعويــض شــود و زمانــي كــه آب كــدر شــده باشــد ،نيــاز بــه
سوپركلرنياســيون آن اســت .بايــد توجــه داشــت كــه كــدورت آب ميتوانــد ناشــي از تبخيــر زيــاد و يــا افزايــش محتــوي جامــدات
محلــول آن نيــز باشــد .در ايــن حالــت الزم اســت آب جديــد بــراي رقيقســازي بــه حــوض افــزوده شــود.
بــر اســاس اســتانداردهاي ملــي و بينالمللــي ،غلظــت مطلــوب كلــر آزاد در آب اســتخر در محــدودهي  1-3ميليگــرم بــر ليتــر و
در حوضچ ـهي پاشــويه در محــدودهي  0/2-0/6درصــد وزنــي ( 3000-6000ميليگــرم بــر ليتــر) اســت .شــناگران بايــد پــاي خــود
را بــه مــدت  15ثانيــه در حوضچ ـهي پاشــويه نگــه دارند.بــراي تهي ـهي محلولهــاي بــا درصــد وزنــي كلــر از رابط ـهي زيــر اســتفاده
ميشــود:
A * V *1000
=X
B
در ايــن رابطــه Xمقــدار پركلريــن الزم بــر حســب گــرم A ،درصــد محلــول مــورد نيــاز B ،درصــد خلــوص پركلريــن مــورد اســتفاده

و  Vحجــم محلــول مــورد نيــاز بــر حســب ليتــر ميباشــد.

بايــد توجــه داشــت كــه بــر اثــر تابــش خورشــيد ،تالطــم و واكنــش آن بــا ادرار و عــرق بــدن ،از مقــدار كلــر آزاد كاســته و بــر غلظــت
كلــر تركيبــي آب افــزوده ميشــود .برخــاف آب شــرب ،وجــود كلرآمينهــا در آب اســتخر بــه دليــل تحريــك چشــم (ســوزش) و
بــوي نامطبــوع ،نــه تنهــا مناســب نيســتند بلكــه نشــانهي زوال كيفيــت آب اســتخر نيــز بــه شــمار ميرونــد .احســاس بــوي نامطبــوع
از آب اســتخر ،نشــانهي انهــدام كلــر آزاد باقيمانــده و تشــكيل كلرآمينهــا اســت.
گاز کلر نه منفجر شونده است و نه قابل اشتعال،ولی سمی است و تنفس آن بسیار خطرناک است.
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مهمترین اهداف کلریناسیون عبارتست از:
 -1گندزدایی
 -2حذف مواد آلی ازت دار از جمله آمونیاک
 -3کنترل مزه و بوی آب
 -4حذف هیدروژن سولفید
 -5حذف آهن و منگنز
 -6حذف رنگ آب
 -7کنترل لجن و جلبک
 -8کنترل باکتری های کاهش دهنده آهن،منگنز و سولفات
 -9یه عنوان ماده منعقد کننده،جهت ته نشینی ذرات معلق
بطور مثال برای استخری با حجم کل  1000مترمکعب و ابعاد  33متر،عرض  16و عمق متوسط  1/9متر مقدار کلر الزم حدود  5کیلو

گرم می باشد.این مقدار توصیه شده برای پودرهای هیپو کلریت %70که در بیشتر استخر ها از آن استفاده می شود در نظر گرفته
شده است.
شوک کلر یا کلر زنی در حد اشباع
یکی از روش های نگهداری دوره ای از آب استخر به شمار می آید.
در این فرایند مقدار کلر باقیمانده موجود در آب را به دو تا چهار برابر مقدار اول آن افزایش می دهند.
شوک دادن به آب استخر عبارت است از:

افزودن ناگهانی مقدار زیادی کلر به آب استخر که برای از بین بردن باکتری ها ،جلبک ها ،ترکیبات حاوی نیتروژن و آمونیاک انجام
میگیرد.

پس از شوک دادن به آب استخر تا زمانی که غلظت کلر به زیر  10 ppmبرسد ،شناگران نباید وارد آب شوند.
برخی متخصصان دوره زمانی مناسب انجام این کار را ماهی یک بار و برخی هر سه ماه یکبار توصیه می کنند .اما به عنوان یک توصیه
کلی کلر زنی بیش از حد تنها باید در مواقعی انجام شود که مقدار آمونیاک یا اجزای خارجی موجود در آب بیش از حد معمول باشد ،یا
اینکه آب اسنخر ییش از حد معمول کثیف و مملو از جلبک یا خزه باشد.

میزان دوز شوک در آب استخر ها در محدوده ی  10-15 ppmمی باشد.
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چند تذکر در باره کلر زنی در حد اشباع
 -ایجاد شوک در استخر باید در مواقع ای انجام شود که شناگران در استخر حضور نداشته باشند.

 -ایجاد شوک در استخر باید در هنگامی انجام گیرد که  pHآب استخر در محدوده ی  7.6-7.8باشد.

 بــرای کاهــش مقــدار کلــر موجــود در آب بــه انــدازه ی  ،1 ppmبــه ازای هــر  10.000لیتــر آب میباســت  10 gتیوســولفات آمونیــمبــه آب اســتخر افــزود.
اوزنزني آب استخر
از ديگــر گندزداهــاي مــورد اســتفاده در اســتخرهاي شــنا ،گاز ازن اســت .از زمــان احــداث اوليــن تصفيهخان ـهي آب مجهــز بــه
دســتگاه ازنزنــي در كشــور هلنــد در ســال  ،1893تــا اوليــن كاربــرد ايــن مــاده در گندزدايــي اســتخرهاي شــنا در اوايــل ده ـهي
 ،1950كاربــرد آن در گندزدايــي اســتخرها رو بــه افزايــش اســت .گفتــه ميشــود  300هــزار اســتخر در اروپــا بــا گاز ازن گندزدايــي
ميشــوند .داليــل گســترش ازنزنــي آب اســتخرها را ميتــوان بــه تاثيــر بهتــر آن بــر اشــكال مقــاوم ميكرارگانيســمها ،توانايــي

انهــدام مــواد آلــي مولــد طعــم ،بــو ،رنــگ و عــدم تاثيرپذيــري از  pHخالصــه كــرد .ازن گنــدزداي قويــي اســت كــه بــر اســاس قانــون
همــه يــا هيــچ عمــل ميكنــد و در صورتــي كــه بــه مقــدار كافــي بــه آب افــزوده شــود ،تمامــي اشــكال ميكرارگانيس ـمها را از بيــن
ميبــرد .ازن قــادر اســت بــا غلظــت  0/4در مــدت چهــار دقيقــه ،ويروسهــا را غيرفعــال ســازد .در صورتــي كــه غيرفعــال ســاختن
ويروسهــا بــا كلــر ،حداقــل نيازمنــد  0/5ميليگــرم بــر ليتــر كلــر آزاد بــا زمــان تمــاس  30دقيقــه اســت.
پايــداري ازن در آب  15-20دقيقــه اســت .مهمتريــن ضعــف ازن در گندزدايــي آب اســتخر ،عــاوه بــر توليــد فرآوردههــاي جانبــي
كــه عمدتــا از گــروه آلدئيدهــا اســت ،نيمهعمــر كوتــاه آن و در نتيجــه فقــدان باقيمانــد ه در اســتخر آب اســت .در صورتــي كــه زمــان
بازيابــي آب در اســتخر  11كمتــر از  6ســاعت باشــد ،هــر نقطــه از اســتخر در زمانــي كمتــر از  5دقيقــه ،آب تــازه جريــان خواهــد
داشــت و بــه ايــن ترتيــب مشــكل زمــان مانــد كوتــاه آن مرتفــع ميشــود.
تهويهي استخر

12

بطــور کلــی دمــای ایــده آل در مجموعــه اســتخر  22تــا  25درجــه ســانتیگراد اســت.برخی مراجــع معتقدنــد درجــه حــرارت هــوای
اســتخر نبایــد حداکثــر  5درجــه گرمتــر از آب اســتخر و یــا  1درجــه ســردتر از آب اســتخر باشــد.این مراجــع دمــای ایــده آل آب
اســتخر را  25درجــه ســانتیگراد ذکــر میکننــد.
در اســتخرهاي شــنا ،نصــب ســامانهي مكانيكــي تهويــه ،بــراي فضــاي پيرامونــي اســتخر بــه دليــل ميــزان بــاالي رطوبــت و مــواد
شــيميايي و ديگــر فضاهــاي وابســته بــه اســتخر از قبيــل رختكنهــا ،دوشهــا ،توالتهــا و ســاير فضاهــاي موجــود بايــد پيشبينــي
و نصــب شــود .تهوي ـهي هــواي فضــاي پيرامونــي اســتخر و ديگــر فضاهــاي مرتبــط از يــك ســو بــراي جايگزينــي اكســيژن مصــرف
شــده و از ديگــر ســو بــراي تخليـهي گاز كربنيــك ،گازهــاي متصاعــد شــده از مــواد شــيميايي ،بخــار آب ،بوهــاي بــدن انســان و مــوارد
مشــابه ديگــر ضــرورت دارد .اگــر ميــزان گاز كربنيــك موجــود در هــوا بــه  5تــا  6درصــد حجــم هــوا برســد ،بــراي انســان خطــر آفريــن
خواهــد بــود .بــه منظــور حفــظ ميــزان گاز كربنيــك در هــواي پيرامونــي اســتخر در حــد  0/5درصــد ،بــه جريــان هوايــي در حــدود
 2/2تــا  11متــر مكعــب در ســاعت نيــاز اســت.
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بوهــاي متصاعــد شــده از بــدن انســان خطرنــاك نيســت ولــي نامطبــوع اســت و در تركيــب بــا رطوبــت ،ممكــن اســت محيــط
مســاعدي بــراي رشــد ميكروبهــا فراهــم آورد .ســاير گازهــاي منتشــر شــده در فضــاي اســتخر ،نظيــر گاز كلــر عــاوه بــر اثــر
خورندگــي زيــادي كــه بــر تاسيســات خواهــد داشــت ،ســامت شــناگران را نيــز تهديــد ميكنــد .در يــك نــگاه فراگيــر ،داليــل و
ضــرورت بــه كارگيــري ســامانهي تهويــه در اســتخرهاي شــنا را بــه شــرح زيــر ميتــوان برشــمرد:
 .1جلوگيري از انتشار بوهاي نامطبوع و گازهاي مضر
 .2جلوگيري از پديدهي تعريق يا كاهش اساسي آن
 .3كنترل و تقليل رطوبت
 .4تامين هواي تازه براي تنفس حاضرين
در جدول شمارهي  11ميزان الزم تهويهي هوا برحسب ساعت و نوع فضاي استخر ارايه شده است.

جدول شمارهي : 11ميزان تهويهي هواي الزم در استخر( بر حسب نوع فضا)
نوع فضا

ميزان تعويض هوا
(حجم در ساعت)

دفتر

3

آشپزخانه

10

استخر

8

رستوران

4

رختكن

4

توالت

5

توضيــح :عمــل تهويــه در اســتخرهاي شــنا بايــد بــه صــورت  24ســاعته انجــام شــود ،امــا در مــدت زمانــي كــه از اســتخر اســتفاده
نميشــود ،ميتــوان ميــزان آن را كاهــش داد.
(ماخــذ :ســازمان ملــی اســتاندارد (« )1378اســتخرهاي شــنا  -الزامــات عمومــي» ،شــمارهي اســتاندارد ملــي ايــران  ، 11203چــاپ
اول)
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نكتههاي قابل توجه در نصب دريچههاي تهويه
• محــل نصــب دريچـهي ورودي هــواي تــازه و دريچـهي هــواي اســتخر در ســقف نبايــد نزديــك يــك ديگــر تعبيــه شــوند .زيــرا در
ايــن حالــت نوعــي جريــان ميانبــر هــوا بيــن ايــن دو دريچــه ايجــاد ميشــود.
• در رختكنهــا ،دريچــه بايــد در ارتفــاع نزديــك كــف تعبيــه شــود تــا بيــرون رانــدن بوهــاي نامطبــوع متصاعــد شــده از كفشهــا،
جورابهــا و مــوارد مشــابه ديگــر بــه ســرعت و ســهولت انجــام شــود .تعبيــه دريچـهي تخليــه در چنيــن ارتفاعــي ،بــه بهبــود جريــان
هــوا كمــك ميكنــد و محــل دقيــق آن بايــد بــه گون ـهاي انتخــاب شــود كــه دور از دسترســي و دســتكاريهاي عمــدي باشــد و در
شســت و شــوي كــف نيــز خللــي وارد نيــاورد.

نشانههاي يك استخر استاندارد و راهبري صحيح آن
• شمارش باكتريهاي هتروتروف :صفر و يا بسيار اندك
• عدم حضور باكتريهاي كليفرمي و سودوموناس
• قليائيت 80-120 :ميليگرم برليتر بر حسب كربنات كلسيم
• كلر آزاد باقيمانده 3-5 :ميليگرم برليتر
• كلر تركيبي :صفر
• 7/5-7/6 :pH

• كدورت :حداكثر  5واحدNTU
ّ
• زمــان بازچرخانــي آب :ســي دقيقــه (در اســتخرهاي پــر و خالــي شــونده ،آب اســتخر حداكثــر هــر ســه روز يــك بــار بايــد عــوض
شــود).
• ممانعت از ورود افراد بيمار و يا مشكوك به بيماريهاي قابل انتقال
• الــزام شــناگران بــه دوش گرفتــن قبــل از ورود بــه اســتخر .بــه عنــوان يــك ضابط ـهيبهداشــتي بــه ازاي هــر  40نفــر شــناگر،
تعبي ـهي يــك دوش توصيــه شــده اســت.
• نصــب اخطاريــه بــراي جلــب توجــه شــناگران بــه تخليـهي مثانــه قبــل از ورود بــه اســتخر .تعــداد آبريــزگاه و توالــت بــراي مــردان
و زنــان بــه ترتيــب يــك دســتگاه بــراي هــر  60نفــر مــرد و يــك دســتگاه بــراي هــر  40نفــر زن توصيــه شــده اســت.
• نصب و تعبيه پاشويه و الزام شناگران به قرار دادن پاهاي خود در آن
• پيشبينــي يــك نفــر ناجــي غريــق بــراي هــر  100نفــر ،مشــروط بــر آن كــه شــناگران در محوطـهي مشــخص و محــدودهي باشــند
و يــا يــك نفــر ناجــي غريــق بــراي هــر  75نفــر شــناگر بــه همــراه يــك مامــور تعليــم ديــده بــراي هــر  10نفــر
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در صورت مشاهدهي مدفوع در آب استخر ،متصديان بايد به ترتيب زير اقدام كنند:
 .1تمامي شناگران از استخر خارج شوند.
 .2ذرات مدفوع به سرعت از استخر جمعآوري و دفع شود.
 .3غظلــت كلــر آزاد بــه  20تــا  30ميليگــرم بــر ليتــر افزايــش يابد(سوپركلریناســيون) .سوپركلریناســيون يــا شــوك كلــر بــه تزريــق
كلــر بــا غلظتــي بيــش از حالــت عــادي بــه اســتخر ،بــراي انهــدام ميكرارگانيس ـمها ،اكسيداســيون تركيبــات نيتروژنــي و ضايعــات
شــناگران اطــاق ميشــود و بــه دنبــال حضــور شــناگران بــه تعــدادي بيــش از ظرفيــت اســتخر ،متعاقــب بارندگــي (در اســتخرهاي
رو بــاز) و يــا آلودگــي شــديد نيــز انجــام ميشــود.
 .4تمام آب استخر  3-4بار صاف شود .بازچرخاني آب استخر در هر بار به  6-8ساعت زمان نياز دارد.
 .5پس از  3-4مرتبه بازچرخاني ،صافي شسته و در مدار قرار گيرد.
 .6در صورت كم بودن حجم آب استخر ،به جاي صاف سازي ،آب آن را ميتوان تخليه كرد.
 .7بستر صافي با نسبت ( 1:20بيست قسمت آب و يك قسمت هيپوكلريت سديم) گندزدايي شود.
 .8پس از تنظيم غلظت كلر ،استخر مجدد بازگشايي شود.
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 24نكتهي بهرهبرداري و نگهداري استخر
بــا اســتناد بــه اســتاندارد ملــي ايــران ، 13بهرهبــرداري از اســتخر بــراي اوليــن بــار ،تنهــا پــس از صــدور مجــوز قانونــي توســط
مرجــع صــادر كننــدهي مجــوزامكانپذيــر اســت و بــراي هــر زمــان ديگــر كــه اســتخر مــورد اســتفاده شــناگران قــرار ميگيــرد،
بايــد مديريــت اســتخر ،مــواردي را كــه در ادامــه آمــده اســت را بازرســي و پــس از تاييــد او اجــازهي ورود شــناگران بــه اســتخر داده
شــود .توجــه مديريــت اســتخر بــه نكتههــاي كليــدي زيــر ،راهبــري بهتــر و آســانتر و نهایتــا جذابيــت بيشتــر اســتخر را فراهــم
ميســازد.
 .1كلي ـهي تجهيــزات و دســتگاههاي اســتخر بايــد مطابــق بــا نقش ـهها ،دســتور عملهــا و مشــخصههاي تاييــد شــده توســط ارگان
صــادر كننــدهي مجــوز ،مــورد بهرهبــرداري قــرار گيــرد.
 .2مســئول هــر اســتخر شــنا موظــف اســت در تمــام مــدت بهرهبــرداري ،كلي ـهي روشهــاي ايمنــي و بهداشــتي را مطابــق دســتور
عملهــاي اجرايــي و مقــررات رعايــت كنــد .كلي ـهي تجهيــزات مرتبــط بــا تهوي ـهي هــوا ،گــردش آب ،فيلتراســيون و گندزدايــي آن
بايــد دائــم در حــال كار و بهرهبــرداري باشــد.
 .3بايــد در دورههــاي زمانــي مشــخص ،اطالعــات مربــوط بــه گندزدايــي ،تصفيــه ،مشــخصات شــيميايي ،فيزيكــي و رخدادهــاي درون
اســتخر ،توســط مســؤول فنــي و ناظــران اســتخر ثبــت و نگهــداري شــود.
 .4كليــهي فعاليتهــاي ثبــت شــده بايــد در فرمهــا و برگههــاي معتبــر و بــراي مــدت زمــان حداقــل  12مــاه نگهــداري شــوند.
تمامــي برگههــا يــا فرمهــاي ثبــت بايــد توســط فــرد مســؤول و مــورد تاييــد امضــا شــده باشــد.
 .5تمامــي اســتخرهايي كــه توســط گاز كلــر گندزدايــي ميشــوند ،بايــد تحــت سرپرســتي يــك متصــدي ماهــر در خصــوص نحــوهي
اســتفاده از تجهيــزات تزريــق گاز كلــر و آشــنا بــه كيفيــت آب باشــند.
يادآوري 1

در خصــوص ســاير روشهــاي گندزدايــي نيــز بــه تناســب نــوع روش مــورد اســتفاده ،بــه كارگيــري افــراد آمــوزش ديــده و متخصــص
الزامــي اســت.
يادآوري 2

بــراي كســب اطالعــات بيشتــر و آگاهــي از چگونگــي نگهــداري و راهبــري تاسيســات اســتخر ،بــه دســتور عمــل فنــي شــمارهي
 5-662ايــاالت متحــده (ماخــذ شــمارهي )6

14

مراجعــه شــود.

 .6هرگونــه تــرك در ديــوار ،كــف ،ســرريز آب كنــار اســتخر و محوطـهي اطــراف آن كــه احتمــال نشــتي يــا ريــزش (رانــش) را داشــته
باشــد ،بايــد فــورا ً برطــرف شــود.
 .7نشانگرهاي عمق بايد به وضوح توسط شناگران ديده شوند.
 .8طنابهــاي شــناور در محلهــاي شكســت شــيب يــا در محلــي كــه عمــق آب بيشتــر از  1/5متــر ميشــود ،بايــد نصــب شــوند
و يــك نــوار ( 4اينــچ) بــه ضخامــت  10ســانتيمتر از يــك رنــگ كامــا واضــح در نقــاط شكســت شــيب كــف اســتخر و يــا در محلــي
كــه عمــق آب بيشتــر از  1/5متــر ميشــود ،،بايــد رســم شــده و بــه وضــوح قابــل رويــت باشــد.
 .9شــبكهي اصلــي فاضــاب اســتخر بايــد در تمامــي نقــاط بــه طــور مــداوم تحــت كنتــرل و نظــارت باشــد .هــر گونــه شكســتگي يــا
تخريــب در هــر نقطـهاي از شــبكهي فاضــاب قبــل از راهانــدازي اســتخر ،بايــد تعميــر و تصحيــح شــود.
 .10وروديهــاي آب اســتخر بايــد يــك گــردش آب يكنواخــت را ســر تــا ســر اســتخر فراهــم كــرده و فرآينــد تصفيــه و تخلي ـهي
پســماندهاي اســتخر را بــه طــور كامــل انجــام دهــد.

13

ي استاندارد ملي ايران  ، 11203چاپ اول
سازمان ملی استاندارد (« )1378استخرهاي شنا  -الزامات عمومي» ،شماره
HEADQUARTERS, DEPARTMENT OF THE ARMY (1986) “SWIMMING POOL OPERATION AND MAINTENANCE“ ,
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 .11ســامانهي ســرريز آب بايــد ســالم بــوده و بــه درســتي عمــل كنــد تــا توســط آن بتــوان بــه طــور مــداوم اجســام شــناور بــر روي
آب و نيــز آبهــاي ســطحي را تخليــه كــرد .خروجــي ســرريزهاي نقطـهاي بايــد كامـ ً
ا ســالم بــوده و عملكــرد درســتي داشــته باشــند.
ســبدهاي كفگيرهــا بايــد روزانــه بازبينــي و تميــز شــوند.
 .12سطح آب استخر در تمام مدت زمان استفاده شناگران ،به داليل زير بايد در يك سطح معين نگهداري شود:
• كفگيري و پاك سازي مناسب تمامي سطح آب استخر
• ثابت نگه داشتن عمق مورد نياز در محلهايي كه براي شيرجه زدن تعبيه شدهاند.
 .13محيــط اطــراف اســتخر حداقــل بــه فاصلــه  1/5متــر بايــد فاقــد هرگونــه مانــع يــا مســدود كننــدهاي باشــد .محيــط اطــراف اســتخر
بايــد تميــز بــوده و عــاري از هرگونــه گــودال ،چالــه ،شــيار و يــا آبــراه بــدون پوشــش باشــد .وجــود هرگونــه ظــرف شيشـهاي در داخــل
اســتخر و يــا محيــط اطــراف آن ممنــوع اســت.
 .14تــه اســتخر و ديوارههــاي آن بايــد بــه صــورت روزانــه از طريــق يــك ســامانهي خــاء يــا برسزنــي تميــز شــده و هــر گونــه
جســم خارجــي قابــل رويــت و يــا قابــل تهنشــين شــدن از آن خــارج شــود .نردبانهــا ،نردههــا ،تجهيــزات مربــوط بــه شــيرجه زدن،
لــوازم حفاظــت از جــان ،سرســرهها و ديگــر لــوازم و تجهيــزات موجــود در محيــط اســتخر بايــد بــه خوبــي نگهــداري و مراقبــت شــده
و تعميــرات آنهــا در اســرع وقــت و بــه درســتي انجــام شــود .الزامــات مربــوط بــه نصــب و راه انــدازي كلي ـهي تجهيــزات اطــراف و
داخــل اســتخر بايــد بــا الزامــات اســتاندارد ملــي ايــران بــه شــمارهي 1-11202ســال  1388مطابقــت داشــته باشــد.
 .15منبــع آبــي كــه تاميــن كننــدهي آب آشــاميدني ،دستشــويي ،توالــت و دوشهــا اســت بايــد از آب لولهكشــي شــهر اســتفاده شــود
(مطابــق آخريــن چــاپ اســتاندارد ملــي ،بــه شــمارهي .)1053
 .16تمامــي آبهــاي زائــد و پســماند اســتخر و محيــط اطــراف آن بايــد بــه روشــي كــه امــكان بازگشــت و ورود دوبــاره بــه اســتخر
را نداشــته باشــد از محيــط آن تخليــه شــود.
 .17كليهي زبالهها ،فضوالت و پسماندها بايد با روش بهداشتي جمعآوري ،حمل و از محيط استخر خارج شوند.
 .18تعــداد شــناگراني كــه در هــر مرحلــه وارد اســتخر ميشــوند و نيــز ميــزان تجمــع آنهــا در مناطــق مختلــف اســتخر بايــد بــه
دقــت كنتــرل شــود.
 .19دوش گرفتــن و شســتن تــن و بــدن شــناگران بــا آب و صابــون و عبــور از حوضچ ـهي كلــر قبــل از ورود بــه آب اســتخر بايــد
كام ـ ً
ا تحــت كنتــرل و نظــارت باشــد.
 .20ناظــر اســتخر بايــد بــا كنتــرل تــك تــك افــرادي كــه بــه اســتخر وارد ميشــوند ،از ورود شــناگراني كــه داراي بيمــاري مســري
و يــا آثــار و عالئــم يــك بيمــاري مســري ميباشــند ،جلوگيــري كنــد.
 .21مراقبت و نظارت كامل بر حضور دائمي و موثر منجيان غريق انجام شود.
 .22از موجود و سالم بودن كليهي لوازم نجات غريق در اطراف استخر ،اطمينان حاصل شود.
 .23كليــهي تابلوهــا ،عالئــم هشــدار دهنــده و نيــز دســتورعملهاي اســتفاده از تجهيــزات و مكانهــاي خــاص ،بــه درســتي و در
جــاي مناســب نصــب شــده باشــد.
 .24كليهي لوازم ،تجهيزات و داروهاي مرتبط با كمكهاي اوليه ،سالم بوده و در دسترس مسؤولين باشد.
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ي :12چك ليست و موارد مورد نياز براي ثبت و نگهداري در استخرهاي شنا
جدول شماره
رديف

مواردي كه بايد آزمايش و ثبت شود

دورهي زماني

1

صحت عملكرد سامانهي كلرزني

قبل از شروع به كار استخر و هر 4ساعت يك بار

2

صحت عملكرد سامانهي تصفيه

قبل از شروع به كار استخر و هر 4ساعت يك بار

3

صحت عملكرد سامانهي تهويه

قبل از شروع به كار استخر و هر  6ساعت يك بار

4

صحت عملكرد سامانهي گردش آب

قبل از شروع به كار استخر و هر 6ساعت يك بار

5

دماي آب

قبل از شروع به كار استخر و هر  6ساعت يك بار

6

دماي هوا (در استخرهاي سرپوشيده)

قبل از شروع به كار استخر و هر  6ساعت يك بار

7

تعداد كل شناگران

در هر سانس و يا هر  2ساعت يك بار

8

تعداد منجيان غريق

در هر سانس و يا هر  2ساعت يك بار

9

ميزان

pH

 3بار در روز

10

ميزان كلر تركيبي

 3بار در روز

11

ميزان كلر آزاد

 3بار در روز

12

ميزان برم باقيمانده (در صورتي كه از برم استفاده شود)

 3بار در روز

13

ميزان ازن در هوا(در صورتي كه از ازن استفاده شود)

به صورت روزانه

14

ميزان ازن در آب(در صورتي كه از ازن استفاده شود)

به صورت روزانه

15

ميزان شفافيت آب

 3بار در روز

16

ميزان قليائيت

به صورت هفتگي

17

ميزان سختي كلسيم

به صورت هفتگي

18

ميزانTDS

به صورت هفتگي

19

عدد انديس اشباع

به صورت هفتگي

20

ويژگيهاي باكتريولوژيكي

به صورت هفتگي(مطابق جدول شمارهي )5

21

ميزان روشنايي مناطق مختلف استخر

به صورت روزانه

22

صحت عملكرد تجهيزات و لوازم بهداشتي (دوش ،روشويي و )...به صورت روزانه

23

صحت عملكرد و ايمني تجهيزات اطراف استخر
(نردبانها ،پلكانها ،سرسرهها ،تختههاي شيرجه و)...

به صورت روزانه(در صورت استفاده)

24

مقدار مواد شيميايي مصرفي

به صورت روزانه

25

گزارش تعمييرات انجام شده

به صورت روزانه(در صورت انجام)

26

گزارش صدمات يا رخدادهاي جاني

به صورت روزانه (در صورت رخداد)

يــادآوري:در صورتــي كــه روش گندزدايــي مــورد اســتفاده در اســتخر بــا روشهــاي برشــمرده متفــاوت باشــد ،مــوارد الزامــي همــان روش ،در محــدودهي زمانــي معيــن،
بايــد بازرســي و ثبــت شــود.
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طریقه نمونه برداری از آب استخر
پــس از افــزودن هــر نــوع مــاده ای بــه آب اســتخر حداقــل پانــزده الــی ســی دقیقــه صبــر کنیــد و ســپس بــرای نمونــه بــرداری
از آب اقــدام نماییــد.
بــه منظــور خنثــی کــردن تاثیــر نامطلــوب تبخیــر ســطحی آب یــا آلودگــی هــای روی آب بــر نتایــج آزمایــش ،نمونــه بــرداری از آب
اســتخر را در فاصلــه حداقــل  35-45 cmپاییــن تــر از ســطح آب انجــام دهیــد.

توصیه های بهداشتی :
آمــوزش نــکات بهداشــتی بــه کلیــه مراجعیــن بــه اســتخرها و تبــادل اطالعــات الزم و ایجــاد انگیــزه جهــت بکارگیــری اطالعــات ارائــه
شــده تنهــا ضامــن پیشــگیری از انتشــار بیماریهــا در کانــون هــای آبــی و بویــژه اســتخرهای شــنا مــی باشــد .در ایــن زمینــه قویتریــن
انگیــزه ای کــه انســان بطــور غریــزی و خــود آگاه ،رفتــار و عــادات خــود را بــر اســاس آن تنظیــم مــی کنــد تامیــن و حفــظ ســامت
و بــه تبــع آن توانایــی ،جوانی،زیبایــی و شــادابی خویشــتن اســت.
بایســتی دقــت شــود در تهیــه پیامهــای آموزشــی و یــا شــعارهای آگاهــی دهنــده افــراد صرفــا منــع نشــوند بلکــه ترغیــب شــوند و
احســاس کننــد بــا عمــل بــه پیــام آموزشــی پــاداش خــود را کــه همــان حفــظ ســامتی اســت بالفاصلــه دریافــت خواهنــد کــرد .بیــن
دو پیــام زیــر تفــاوت بســیار محســوس اســت:

<< ورود شنا گران به استخر بدون دوش گرفتن ممنوع >>

<< شــناگران عزیــز ،قبــل از ورود بــه اســتخر بــا آب گــرم و صابــون بــدن خــود را بــه دقــت بشــویید تــا دچــار عفونــت
چشــم و گــوش نشــوید >>

آسا افق روشن سالمت در پرتو کیفیت
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به منظور پیشگیری از انتشار آلودگی و افزایش بازده بهداشتی محیط استخر ضروری است :
 -1آب استخر مرتبا و بی وقفه تصفیه و گندزدایی شود و مشخصه های دما ،و کلر باقیمانده مرتبا کنترل شود.
 -2انجــام آزمایــش هــای دوره ای باکتریولــوژی آب اســتخر بــه طــور اجبــاری در مــورد اســتخرهایی کــه از آب چــاه اســتفاده مــی
کننــد.
 -3تعبیه حوضچه های پاشویه کلر طبق استاندارد در محل خروجی توالتها و دوشها.
 -4عدم پذیرش مراجعه کننده بیش از ظرفیت واقعی استخر.
 -5نظــارت بــر ورود مراجعیــن بویــژه در دوشــها و پاشــویه هــا و جلوگیــری از ورود افــراد دارای التهــاب چشــم و یــا زخــم و عارضــه
هــای شــدید پوســتی.
 -6نظــارت بــر اســتفاده شــخصی شــناگران از وســایلی نظیــر مایــو ،عینــک ،کاله شــنا،حوله و دمپایــی و ممانعــت از اســتفاده مشــترک
و عــدم اســتفاده از وســایل امانــی و کرایــه ای در اســتخرهای عمومــی.
 -7کنترل و نظارت مستمر و مداوم و نمونه برداری ادواری از وسایل و محل های مختلف استخرها.
 -8ضد عفونی مستمر و مرتب وسایل در محل های مختلف استخر.
-9نصــب تابلوهــا و عالئــم هشــدار و اخطــار و پیامهــای آموزشــی در نقــاط مختلــف از جملــه سرســرا و راهروهــای ورودی ،رختکــن،
دوشــها و توالتهــا و محوطــه اســتخر.
 -10تهویه منظم و مداوم سالن رختکن ،سرویسهای بهداشتی در استخرهای سر پوشیده محوطه استخر.
 -11جلوگیری از حمل و همراه داشتن هر گونه مواد غذایی توسط شناگران به محوطه داخلی استخر
 -12جلوگیــری از ورود همــراه یــا تماشــاچیان در اســتخرهای قهرمانــی و یــا بازدیــد کننــدگان بــا کفــش بــه محوطــه داخلــی اســتخر
و جــدا کــردن ورودی و خروجــی آنــان از شــنا گــران.

نکات و مقررات بهداشتی الزم االجرا توسط شناگران
-1شــناگران موظــف انــد قبــل از ورود بــه اســتخر بــا آب گــرم و صابــون بــدن حــود را بشــویند.این عمــل را بعــد از اتمــام شــنا بایــد
تکــرار کننــد تــا از ابتــای احتمالــی بــه آلودگیها،پیشــگیری شــود.
-2شنا گران قبل از ورود به استخر حتما بایستی بینی و مثانه خود را تخلیه نمایند.
 -3شنا گران قبل از ورود به استخر حتما بایستی حداقل به مدت  30ثانیه پاها را در حوضچه ضد عفونی قرار دهند.
-4شــناگران در صــورت ابتــا بــه ســرماخوردگی و یــا هــر نــوع بیمــاری عفونــی یــا پوســتی بایســتی از ورود بــه اســتخر تــا رســیدن
بــه ســامتی کامل،خــودداری کننــد.
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بررسی چند اشکال و راه حل آنها
-1اگر آب استخر دارای کدورت بیش از اندازه باشد:
احتماالت:

تصفیه به خوبی انجام نمی شود.
راه حل:

سیســتم تصفیــه را کنتــرل و چنانچــه نیــاز بــه شستشــوی معکــوس دارد،عمــل کنیــد و یــا اگــر بدلیلــی خــارج از ســرویس بــوده
اســت،پمپ را روشــن و آنــرا وارد مــدار ســازید.
احتماالت:
قلیاییت بیش از حد باالست:
راه حل:

 PHرا ســنجیده و چنانچــه بیــش از حــد باالســت طبــق دســتورالعمل مربوطــه بــه کمــک اســید آنــرا بــه دامنــه مطلــوب ()7/4-7/6
برســانید.

احتماالت:

مقدار کلر کافی نیست:
راه حل:

چنانچــه پــس از اصــاح  PHبالفاصلــه رنــگ آب تغییــر محســوس نکرد،میــزان کلــر را بــرای مــدت  3روز کنتــرل و تــا  3برابــر میــزان
همیشــگی بصــورت یــک روز در میــان بــه آب اســتخر کلــر بیافزاییــد.
احتماالت:

احتمال وجود آهن و منگنز:
راه حل:

با انجام آزمایش ،در صورت وجود و تشخیص با استفاده از فیلترها یا روش های ویژه،حذف نمایید.
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-2اگر آب استخر سبز رنگ بشود:
احتماالت:

مقدار اسید بیش از اندازه است.
راه حل:

 PHرا سنجیده در صورتیکه میزان اسید بیش از اندازه بود به کمک بی کربنات سدیم
(جوش شیرین)  PHرابه دامنه مطلوب ( )7/4-7/6برسانید  .قلیاییت آب را نیز کنترل کنید.

احتماالت:

سیستم تصفیه به خوبی عمل نکند و یا مدتی در مدار نبوده باشد.
راه حل:

سیستم تصفیه را کنترل و یا وارد مدار نمایید.
احتماالت:

مقدار کلر کافی نباشد.
راه حل:

کلر را تا  3برابر مصرف همیشگی افزایش دهید.

احتماالت:

احتمال رشد جلبک.
راه حل:

در صــورت لــزج شــدن دیــواره و کــف و یــا افزایــش ،PHســولفات مــس بــا دقــت افــزوده شــودو یــا دیــواره هــا بــا بــرس نایلونــی
شستشــو و آب اســتخر تعویــض گــردد.

-3گاهی پس از کلر زنی به آب،رنگ آب استخر شیری میشود
احتماالت:

بد بودن نوع پودر هیپوکلریت
راه حل:

نوع پودر مصرفی را تغییر دهیدو یا از گاز کلر استفاده نمایید.
احتماالت:
اضافه بودن اسید
راه حل:

PH

را کنترل و طبق روشهای قبلی حالت تعادلی الزم را ایجاد کنید.

احتماالت:
وجود ترکیبات آهن
راه حل:

در صــورت وجــود ترکیبــات آهــن معمــوال رنــگ آب قهــوه ای مــی شــود در چنیــن مــواردی نیــز افزایــش کلــر و همچنیــن ســولفات
آلــوم بــه نســبت  10تــا  50گــرم در هــر متــر مکعــب مشــکل را حــل خواهــد کــرد در ایــن شــرایط ترکیبــات آهــن کــف اســتخر تــه
نشــین مــی شــوند کــه بایســتی بــا جــاروی مکنــده آنهــا را حــذف نمــود.
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-4گاهی لکه های تیره و یا لکه های بلوری شکل بر دیوار بدنه استخر دیده می شود
احتماالت:

اضافه بودن اسید و یا اضافه بودن قلیا

راه حل:
PH

را کنترل ودر صورت اضافه یا کم بودن طبق روشهای قبلی حالت تعادلی الزم را ایجاد کنید.

-5گاهی آب استخر کف می کند
احتماالت:

مقدار کل مواد محلول و مقدار مواد قلیایی موجود در آب بیش از حد معمول باشد و یا تغییر ناگهانی

PH

راه حل:

اضافه کردن چند قطره مواد کف زدا و در دراز مدت می بایستی توازن شیمیایی برقرار نمود.
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پیشــنهاد نمونــه بــرداری و انجــام آزمــون در بررســی کیفیــت بهداشــت میکروبــی و
شــیمیایی و بیولوژیکــی آب اســتخر  ،ســونا  ،جکــوزی
طبــق بنــد  70نشــریه «راهنمــای نظــارت و پایــش آب اســتخرهای شــنا و شــناگاههای طبیعــی « ابــاغ شــده توســط مرکــز ســامت
محیــط و کار،انجــام آزمــون هــای دوره ای بــه شــرح زیــر پیشــنهاد مــی شــود :
 آزمایشات میکروبولوژی کلیه استخرها  :به صورت هفتگی صحت عملکرد سیستم گندزدایی در دوره زمانی قبل از شروع کار و هر  4ساعت یکبار تعیین میزان  PHآب سه بار در روز تعیین میزان کلر آب سه بار در روز تعیین میزان شفافیت آب سه بار در روز تعیین میزان قلیائیت آب بصورت هفتگی تعیین میزان سختی کل آب بصورت هفتگی تعیین میزان کل جامدات محلول در آب بصورت هفتگیآزمــون هــای گفتــه شــده در فــوق طبــق الزامــات مراکــز ســامت محیــط و کار اجبــاری بــوده و مــی بایســتی توســط کارشناســانمقیــم دراســتخرها طبــق زمــان بنــدی اعــام شــده انجــام شــود .
لیکــن بــا توجــه بــه تجربیــات کارشناســان ایــن شــرکت و بــه جهــت کنتــرل کلیــه فاکتورهــای دخیــل در ســامت آب  ،بــا توجــه بــه
جمیــع منابــع داخلــی و خارجــی جدولــی بــه صــورت زیــر جهــت کنتــرل ادواری آب اســتخر پیشــنهاد مــی گــردد .
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جدول پیشنهاد انجام آزمون میکروبی  ،شیمیایی و بیولوژی بر روی آب استخر و جکوزی
آزمون پیشنهادی

جکوزی و استخرهای همگانی

جکوزی و استخرهای خصوصی

آزمون های شیمیایی آب شامل :
 ، PHکلــر باقیمانــده  ،کــدورت  ،قلیائیــت
 ،رنــگ  ،دترجنــت  ،چربــی ، ،ســولفات،
کل جامــدات محلــول در اب  ،پرمنگنــات
پتاســیم ،عمــق ســکی ( شــفافیت )،
سختی کل  ،آمونیاک

هر  15روز یکبار

ماهانه

آزمون های میکروبی آب :
باکتــری هــای هتروتــروف  ،کلیفــرم هــای
گرماپــای  ،انتروکــوک هــای روده ای ،
اســتافیلوکوک  ،ســودومونا آئروژینــوزا

هر  15روز یکبار

ماهانه

آزمون های بیولوژی آب :
شــامل فیتوپالنکتــون هــا و زئوپالنکتــون
هــا

هر فصل یکبار

هر فصل یکبار

جهــت کنتــرل بهداشــتی ســونای خشــک یــا بخــار توســط آزمایشــگاه ســواپ کشــی و تعییــن بــار میکروبــی از
حداقــل  5نقطــه ســکوهای موجــود مــی بایســتی هــر  15روز یکبــار انجــام شــود .

در هنــگام ارائــه نتایــج آزمایشــات  ،تفســیر وضعیــت آب اســتخر و وضعیــت بهداشــتی ســونا و جکــوزی نیــز ارائــه خواهــد
شــد .
در سایر موارد می توانید با مشورت با کارشناسان آزمایشگاه تست های بیشتری را درخواست نمایید.
در صــورت اســــتفاده از آب چــاه ممکــن اســت آزمــون بیولـــوژی بــا تــــواتر کوتـــاه تــری پیشــــنهاد گــردد که
مــی بایســتی بــا مشــورت کارشناســان آزمایشــگاه مشــخص گــردد.
بــا انجــام مجموعــه عملیــات فــوق طبــق برنامــه زمانبنــدی اعــام شــده مــی تــوان بــا ضریــب اطمینــان بــاال
از ســامت اســتخر  ،ســونا و جکــوزی مــورد اســتفاده مطمئــن شــده و پاســخگوی کلیــه الزامــات و ناظریــن
بهداشتی باشید .
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لوازم نجات
لوازم نجات الزامي بايد در دسترس بوده و در اطراف استخر قرار داده شوند .در تمامي استخرها ،حداقل لوازم نجات مورد نياز عبارتند از:
 .1يك تيوب نجات  15با حداقل قطر  45سانتيمتر كه به يك طناب يا بند با قطر حداقل  6/3ميليمتر و به طول حداقل  1/5برابر
عرض استخر و يا  16/5متر (هر كدام كه كوچكتر است) ،بسته شده باشد.
 .2يك تيرك يا چوب بلند با حداقل طول  5متر و يا عصاي نجات با حداقل طول دستهي  3/5متر.
 .3يك تختهي شناور

16

يك برانكارد (تختهي حمل مصدوم) با طول  2متر و حداقل عرض  40سانتيمتر همراه با تسمههايي به منظور ثابت نگه داشتن فرد
آسيب ديده (غريق).
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