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OCENA ZBIORCZA ROCZNA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALI\n
prry §zkole Podstawowej Nr 10 w Sieradzu

zaokres 1 stycznia2021 roku-31 grudnia2021 roku

Dzińając na podstawie:
o Art. 4 ust.l pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pństwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz.U. z2021r. poz. 195),
o Art. 11 Ustawy zdńa 18 sierpnia 20IIr. obezpieczeńsfwie osób przebywających

na obszarach wodnych ( Dz.U. z2022poz.I47 ),. § 4 Rozporządzęńa Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 20I5r. w sprawie
wYmagń, jakim-powinna odpou,iadaó rvoda na płyrvalniach (Dz.U. z 2a!5 t,,
poz. 2016, nn. Dz. U . z 2021r. poz. 349)

po analizie:

parametrów jakości wody na pĘwalni ocenion}ch na podstawie wymagań,
o których mowa w § 3 ust. 1 w/w rozpotządzenia;
wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego
pĘwalnią;

3. zakresu i częstotliwości ryykonywania badń wody przęz zarządzającego
pĘwalnią ot az zasto sowanych metodyk referencyj ny ch analiz;

4. wyników badń wody na pływalni wykonywanych przez państwowego
powiatowego Inspektora sanitamego w sieradzu przedwydaniem oceny,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu dokonał zbiorczej rocznej
oceny jakości wody stwierdzaj ąc żez

o woda w niecce oraz w punkcie wprowadzania wody do niecki basenowej
z systemu cyrkulacji na pĘwalni prny szkole podstawowej Nr 10
w Sieradzu spełniała łvymagania mikrobiologiczne określone w załącznikach
nr 1oraz fizykochemiczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać woda na pływalniach z okresowo występującymi
nieprawidłowościami.

o woda w jacuzzi oraz w punkcie wprowadzania wody do jacuzzi z systemu
cYrkulacjio nie spełniała wyrnagań fizykochemicznych określonych
w zaNączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadaó woda na
pływalniach.
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43 822 36 85

Hig. Komu.n.alna
43 826 04 41

Hig. Zywności
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UZASADNIENIE:
Pństwowy Powiatowy Inspektor Sarritamy w Sieradzu dokonał zbiorczej rocznej oceny

jakoŚci wody na pływalni za okres 1 styczria ż02I roku- 31 grudnia202I rokęł
7. Zarządzający pływalnią zgodnie z § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia dokonuje oceny spełniania

Przez wodę w nieckach basenowych i jacuzzi wymagń zawaĘch w rozporządzeniu w sprawie
wymagń jakim powinna odpowiadaó woda na pływalni na podstawie:

o bieżącej obserwacji wody na pływalni, która jest dokumentowana Wzez ratowników w postaci
codziennych zapisów spostrzeżeń i podejmowanych czynności. Z dokumentacji prowadzon ej przez
ratowników wynika, iZ w ana\izowanym okresie nie stwierdzano problemów z przejrrystością
wody, ani widocznychzaniecryszczeń, nie ,łystępowaĘ równieź incydenty kałowe lub wymiotne
w wodzie napĘwalni.

. systema§cznego i udokumentowanego nadzorowania pracy vrządzeń oraz Ęestracji wyników
Pomiaru jakości wody na pływalni w postaci codziennych zapisów, nie rzadztej ńż co 4 godz.
w trakcie godzin uĄrtkowania pĘwalni, ptzy czym pierwsza rejestracja ma miejsce przed
rozPoczęciem jej uzytkowania w zakresie: pH wody, temperatura wody, potencjał redox, chloru
wolnego oraz chloru zvvlązanęgo rejestrowanego I raz t:ra dobę. Ze względu na brak
automatycznych urządzeń pomiarowych dla punktów wprowadzańa wody z systemu cyrkulacji
zarządzający dla tych puŃtów nie dokumentuje odczytów.

2. Na podstawie systematycznych i udokumentowanych badń jakości wody na pływalni
Prowadzonychprzez zarządzającego pływalnią zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek
wodY na 202Ir. Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu dokonał oceny zbńanych
Parametrów jakoŚci wody na pĘwalni, co ptzedstawiono w tabeli l ,,Analiza wyników badań
PrzekazllwanychprzezzarządzającegopĘw@:.Zgcdnie zv,ymaganiami, o których fnovr'a.tv § 3 ust.
1 lv/w rozporządzenia zarządzający pływalnią tj. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Bolesława
Zwolińskiego w Sieradzu przedstawiła wymagane sprawozdani a z badńjakości wody na pływalni,
pobieranej z punktów określonych zgodnie zzaŁ. nr 1 do w/w roryorządzenia tj.:

o niecka basenowa,
. niecka basenowa wyposżona w urządzenie wytwarzające aerozol wodno-powietrzny

fiawzz|),
o punkt wprowadzania wody do niecki basenowej z systemu cyrkulacji,
o punkt wprowadzania wody do jacuzzi z systemu cyrkulacji,
o natryski.

Badania jakości wody w roku 2021 wykonywało Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego
Sp. z o.o., 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 8.

Analizując wyniki badń przekazywane przez zarządzającego pływalnią przedstawione
w zńączonej tabeli stwierdzono, że w przypadku przeŁłoczeń parametrów fizykochemicznych takich
jak: potencjał redox, chloroform, 

' 
THM zarządzĄący pływalnią podejmowń dzińańa naprawczę

zmierzające do ustabilizowania poziomu badanych parametrów. DziŃania naprawaze polegaĘ na:
wyłączeniu poszczególnych niecek pływalni, przechlorowaniu wody, wypuszczeniu wody,
wielokrotnym czyszczeniu instalacji i płukaniu filtrów zuĘciem węgla aktywnego oraz dezynfekcja
Ńładu uzdatniania wody roźworem dwutlenku chloru. W przypadku niecki basenowej woda spełniała
wymagania okreŚlonę w w/w rozporządzeniu, natomiast w pńdziemilui listopadzie2021r. wystąpiło
w niecce basenowej otaz w punkcie wprowadzania wody do niecki basenowej z systernu cyrkulacji
Przekroczenie parametru chloroform. ZarządzEący vłyłącrył z użrytkowania nieckę oraz poĄ$
natychmiastowę dzińania naprawcze skutkujące poprawą jakości wody, co zostało potwierdzone
w ponownych badaniach laboratoryjnych próbek wody.
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Natomiast Powtarzające się nieprawidłowe wartości parametru poterrcjału redox (za rriski) nie nra
bezPoŚredniego znaczęnia dla zdrorł,ia. ale właściwy potencjał redox gwarantrrje skuteczność
Prowadzenia Procesów technologicznych w tyrn przecle wszystkirn dezynfekcj i. Jacuzzi wtaz
z sYstetnern cYrkulacji W zwtązku z awańą utządzeń było wyłączonę z uzytkolvania w okresie
od l stYcznia do 25 naja2OŻlr. Natomiast rł,pozostałym okresie z uwagi na niewłaściwą jakość wod_v
W jacuzzi i sYstemie cyrkulacji w zwlązku z występującymi przekroczonymi parametrów
fizYkochemicznYch chloroformu, 

' 
THM i potencjału redox na przełomie iipca i sierpnia,

W PaŹdzierniku, listopadzie i grudniu zarządzający pływalnią podejmował działania naprawcze
Polegające na wyŁączeniu z użytkowania, w}-pLlszczeniu wody, wielokrotnym czyszczeniu instalac.ii
i Płukaniu filtrów oraz dezynfekcję całego rrkładu wprowaclzającego wodę do niecki. Działanla
naPrawcze skrrtkowały krótkotrwałą poprawą jakości w,ody, co było potwierdzonę w ponownyclr
badaniach 1aboratoryjnych pr-óbek rvody.

Srodki dezYnfekcyjne w rłysokim stęzeniu, podobnie jak uboczne produkty cleą,nfekcji
(chloroform, 

' 
THM) mogą rnieć niekorą,stny rłpł1,lv. na bezpieczeństwo zdrowotne kąpiącyclr się

dlatego naleĘ staie kontrolować icir poziom. Ponadnormat,vw.ne stężenie powyzszych prodrrktów moze
PowodowaĆ niePoządane reakcje u korą,stających z kąpieli i szereg dolegliwości takich jak alergie,
astma, zaPalenie atoPowe skóry itp, Podsta\Ą,owym rłl,zrvanienr technologic znymjest więc ttzyskanie
stanu, w którym woda na pływalniach spełnia wymagania mikrobiologiczne, a jednocześnie zarvartość
Środka dezYnfekcYjnego i produktórł, jego działania są na odpowiednio niskim poziomie. Wazne iest
z Punktu bezPieczeństwa zdrolvotnego osób kąpiących się zapewniellie równowagi mięclzy iiością
Środka dezYnfekcYjnego, a potencjalną iiczbą mikroorganizmów chorobotwórczyclr występujących
w wodzię.

3, ZarządzającY PłYwainią tj. Szkoła Podstaworł,a Nr 10 irn, Bolesława Zr.r,olińskiego rł, S jeradzu
wYkonYwała badania jakoŚci wociy na pływaini zgoclnie z częstotliwością określoną w zał. Nr 3 do w./w
tozPotządzenia. Przedstawione wyniki badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych obejmowały
zakres okreŚlonY w zaŁ. nt 7 otaz rrr 2 do lłł'rł,rozporządzenia t|.: Escherichia Coli, pseudomona,s
aeruginosa, ogólna liczbamikroorganizmów rł,(36 +2)"C po 48 h, Legionella sp., mętność, chlor 1,olny.
chlor związanY, chlorofornt, 

' 
THM, azotan1,,. utlenialność, potencjał redox oksydoredukcyjni, prz1,

elektrodzie AglAgCl 3,5 m I(Cl. Dla badanycl-r pararnetrów zastosowano rnetodyki referencyjn ę analiz
wody na pływalniach zgodnie z zal, nr 4 do w/rv rozporządzerlia.

4. PaństwowY Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w analizow.anym okresie w ramach
nadzoru sanitamego wYkonał badania wod,v rra pływalni przed wydaniem oceny w zakresie.:
Escherichia Coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmow w (36 +2)'C po 48 h,
Legionella sP., mętnoŚĆ, chlor wolny, chlor związany, chloroform, 

',IHM. 
azotany, utlenialność.

Badania jakoŚci wody wykonuje od,dział Laboratoryjny PSSE w Zduńskiei Woli, ul, Ł,aska 13,98_220
Zduńska Wola. Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu pobrali
do badania laborato§jnego 4 próbki rvody w dnitr 08.12.2021r,, badana woda odpowiaclała
wYmaganiom roz9otządzenia Ministra Zdrowla z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, .iakinl
Powinna odPowiadaĆ woda na pływalniach (Dz. IJ . z 201 5r ., poz. 2016 zm. Dz, L] . z 2Oż7r . poz. 349),

0WY
w §ieradzu

Jaz,ierska
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Tabela L Analizawyników badań ptzekazywanycbprzezzarządzającego pĘwalnią.

Data
pobrania
próbek
wody

Miejsce pobrania
próbek wody

Występujące
przekroczenie/ Spełnienie

wymagań badanych
parametrów

wlw rozporządzenia

Uwagi (znaczenie dla zdrowia)

05.0 1 .202 1r.

Niecka basenowa PolencjaI redox - za niski
/nie spełnia wllmagclń
rozporzqdzenia

Polencjał redox - nię nra bezpośredniego znaczenia dla
zdrowia, ale właścir.vy potencjał reakcji redox grvarantuje
skuteczrrość prowadzenia procesów technologicznych
u, tym przede wszystkim dezynfekcji

pkt wprow. wody
do niecki z systemu
cyrkulacji

Spełniu wymagania
roąlor7,qd1enia

brak

18.01.2021r.

Niecka basęnowa Poleltcjul redox - zcł niski
/nie spełnia yl,ntagań
rozporzqclzenia

Potencjał redox - nie ma bezpośredniego znaczenia dla
zdrolvia. a]e lvłaścirvv potencjał reakcji redox gwarantu.je
skuteczność prorvadzenia procesów technologicznl,ch
w tvm przede r,,,szvstkim dezynfekcji

02.02.2021r.

Niecka basęnowa Polencjał redo.t - :ct łliski
/nie spełni a vt,m łlgctłi
rozporzqdzenict

Potencjuł redo-t - nie ma bezpośredniego znaczenia dla
zdrorvia. ale rr,łaściwy potencjał reakcji redox gwarantuje
skuteczność prowadzenia procesów technologicznych
u, t}.m przede wszystkim dezynfekcji

pkt wprow. wody
do niecki z systemu
cyrkulacii

Spełnia wymaguni.a
rozporzqdzenia

brak

15.02.202 i r

Nięcka basęnowa Potencjał redox - zą niski
/ n i e s peł n i ą 1,1,m cłgań
rozporzqdzenia

Potencjul redox - nie ma bezpośredniego znaczenia dla
zclrowia. ale w,laścirł,r potencja} reakc_ji redc>i grt al.alltu.]e
skuteczność prowadzenia procesórv technologicznych
w tym przede wszystkim dezynfekcji

02,03.2021r.

Niecka basenowa Potencial redox- zct niski
/nie spełnia wymagań
rozporzqdzenia

Potencjał redox - nie lna bezpośredniego znaczenia dla
zdrowia, ale właściwy potencjał reakcji redox gwarantu.je
skuteczność prowadzenia procesów technologicznych
w tym przede wszystkirn dezynfekcii

pkt wprow. wody
do nięcki z systemu
cyrkulacii

Spehia wymagania
rozporzqdzenia

brak

16.03.2021r.

Niecka basęnowa Potencjał redox - zą niski
/nie spełnia wymagań
rozporzqdzenia

Polencjał redox - nie ma bezpośredniego znaczenia dla
zdrowia, ale właściwy potęlrcjał reakcji redox g,,varantu.je
skutecznośc prowadzenia procesórv technologicznych
w tym przede wszystkim dezynfekcii

12.04,202lr.

Nięcka basenowa Spełruia wymugania
rozporzqdzenia

brak

pkt wprow. wody
do nięcki z systęmu
cyrkulacii

26.04.202Ir.
Niecka basęnowa Spełnia wynrugania

rozpołzqdzenia
brak

I0.05.202Ir

Nięcka basenowa Polencjil redox, za niski
/nie spełnia wymagań
rozporzqdzenia

Potencjał rerlox - nie ma bezpośredniego znaczenia clla
zdlowia. ale właścirvy potencjał ręakcji redox grvarantuje
skuteczność prowadzenia pt.ocesów technologicznyóh
w tym przecle wszystkim dezynfekcji
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pkt wprow. wody
do rriecki z §ystemu
cyrkulacji

Spełnia wymagania
rozporzqdzenia

brak

24,05.2021r.

Nięcka basenowa Potełtcjuł redox - za niski
/ n i e s p e ł n i a v,,v- m 0 $ a ń
rozporzqdzenia

Potencjał redox - nie ma bezpośredniego znaczenia dla
zdrowia, ale właściwy potencjał reakcji redox gwarantuje
skutęczność prowadzerria procesów technologicznych
w tym przede wszystkint dezynlekcjiJacuzzi Potencjał redox - zą niski

/nie spelnia wynlagań
rozporzqdzenia

08.06.2021r

Niecka basenowa Spełnia wymagania
rozporzqlzeniu

brak

Jacuzzi

pkt wprow. wody
do niecki z systelnu
cyrkulacji

pkt wprow. wody
do jacuzzi z
systemu cyrkulacji

2|,06,2021r

Niecka basęnorva Spełniu wymagania
roqlorzqdzenia

brak

Iacuzzi

05.07.202 i r.

Niecka basenorva Spełnia wymagania
rozporządzenia

brak

Jacuzzl,
' 

TH)UI - za wyscllca / nie
spelnicłjq wl,magań
rozporzqdzenia
Chloroform - za wysolci /
nie spelnia wymagałi
rozporzqdzenia

Chloroform, E TH.|I jest lvchłaniany, do ol,galrizmu
poprzez inhalację, przez skóre lub droga pokarmową.
Porradnonnat},lvna zawartość Clrlorofonnu, I THM w
basęnie moze powodować u osób korzystających z kąpieli
podramienia oczu, ukladu oddecholvego oraz błon
śluzorr,l,ch.

pkt rł,pror,v. wody
do rriecki z sy§temu
cyrkuiacjr

Spełnia wyntaganiu
rozporzqdzenia

brak

punkt wprolv, wody
do jacuzzi z
systemu cyrkulacji

20.0'7 .202Ir

Niecka basenowa Spełnia wymagania
rozporzqdzenia

brak

Jacuzzi

02,08,202lr.

Niecka basenowa Spełnia wymaguniu
rozpoĘqdzenia

brak

Iacuzzi Cllloroform - za wysoki /
nie spełnia wymągąn
rozporzqdzenia

Chloroform - jest wchłaniany do organizmu poprzęz
inhalację, przęz skórę lub drogą pokannową.
Ponadnormatywna zawafiość Chloroformu w basenię
może powodować u osób korzystających z kąpieli
podrażnienia oczu, układu oddechowego oraz błon
śluzowych.
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pkt wprow. wody
do nięcki z systemu
cyrkulacji

Spełnia wymagania
rozporzqdzenia

brak

punkt wprow,
wody do jacuzziz
systęmu cvrkulacii

Spełnia wymagania
roqlorzqdzenia

brak

16.08.202Ir

Nięcka basęnowa Potencjał redox - za nishi
/nie spełnia wymagań
rozporzqdzenia

Potencjał redox - nie ma bezpośredniego anczenia dla
zdrowia, ale właściwy potencjał reakcji redox gwarantuje
skuteczrość prowadzenia procesów technologiczrych
w tym przede wszystkim deąmfekcji

Jacuzzi Potencjał redox- za niski
/nie spełnia wymagań
rozporzqdzenia

06.09.202Ir

Niecka basenowa Potencjał redox - za niski
/nie spełnia wymagań
rozporzqdzenia

Potencjał redox - nię ma bezpośredniego znaczenia dla
zdrowia, ale właściwy potencjał reakcji redox gwarantuje
skuteczność prowadzenia procesów technologicznych
w tym przede wszystkim dezynfekcji

Jacuzzi Potencjał redox - za niski
/nie spełnia vymagań
rozporzqdzenia

pkt wprow. wody
do nięcki z systemu
cyrkulacji

Spełnia wymagania
rozporzqdzenia

brak

punkt wprow.
wody do jacuzzi z
systemu cyrkulacji

27.09,2021r.
Nięcka basęnowa Spełnia wymagania

roąlorzqdzenia
brak

Jacuzzi

04.10.202lr

Niecka basenowa Chloroforu - za wysoki /
nie spełnia vvymagań
rozporzqdzenia
Potencjuł redox - zą niski
/nie spełnia wymagań
rozporzqdzenia

Chloroform - jest wchłaniany do organiznu poprzęz
inhalację, przez slcórę lub drogą pokarmową,
Ponadnormałwna zawartość Chloroformu w basęnię
m.oze powodować u osób korzystających z kąpieli
podrazrienia oczu, układu oddechowego oraz błon
śluzowych.

Potencjał redox - nie ma bezpośredniego znaczenia dla
zdrowia, ale właściwy potencjał reakcji redox gwarantuje
skutecmość prowadzenia procesów technologiczrrych
w tym przede wszystkim deąmfekcji

Iaąlzzt Chloroform - za wysoki /
nie spełniawymagań
rozporzqdzenia
Potencjał redox - zą niski
/nie spełniawymagań
rozporzqdzenia

pkt wprow. wody
do nięcki z systemu
cyrkulacji

Chloroform - za wysoki /
nie spełnia wymagań
rozporzqdzenia

Chloroform - jest wchłaniany do organizrna poptzez
inhalację, przez skórę lub drogą pokarmową.
Ponadnormałwna zawntość Chloroform w basęnię
moze powodować u osób korąlstających z kąpieli
podrazrienia oczu, układu oddechowego oraz błon
śluzowych,
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puŃt wprow. wody
do jacuzziz
systemu cyrkulacji

Chlorofotm - zawysoki /
nie spełniawymagań
rozporzqdzenia
Z THM - za wysoka / nie
spełniajq wymagań
rozporzqdzenia

Chloroform, 2 THM - jest wchłaniany do organizmu
poprzez inhalację, przez skórę lub drogą pokarmową.
Ponadnormatywna zawartość Chloroformu, 

' 
THM w

basenie moze powodować u osób korzystających z kąpieli
podramienia oczu, układu oddechowego oraz błon
śluzowych.

25.|0.202Ir.

Niecka basęnowa Potencjał redox - za niski
/nie spełnia wymagań
rozporzqdzenia

Potencjał redox - nię ma bezpośredniego maczenia dla
zdrowia, ale właściwy potencjał reakcji redox gwarantuje
skuteczność prowadzenia procesów technologiczrych
w tym przede wszystkim dezynfekcji

Jacuzzi Chloroform - za wysoki /
nie spełniawymagań
rozporzqdzenia

Chloroform - jest wchłaniany do organizmu poprzez
inhalację, przez skórę lub drogą pokarmową.
Ponadnormatywna zawartość Chloroformu w basęnie
może powodować u osób korzystających z kąpieli
podrazrienia oczu, układu oddechowego oraz błon
śluzowych.

pkt wprow. wody
do niecki z systemu
cyrkulacji

Chloroform - za wysoki /
nie spełniawymagań
rozporzqdzenia

punkt wprow. wody
do yaalzziz
systemu cyrkulacji

Chloroform - za wysoki /
nie spełniawymagań
rozporzqdzenia

08.1|.2021r

Niecka basenowa Potencjał redox - za niski
/nie spełnia wymagań
rozporzqdzenia
Chloroform - za wysoki /
nie spełnia wymagań
rozporzqdzenia

Potencjał redox - nie ma bezpośredniego znaczenia dla
zdrowia, ale właściwy potencjał reakcji redox gwarantuje
skutęczność prowadzenia procesów technologicmych
w tym przede wszystkim dezynfekcji

Chloroform - jest wchłaniany do organizmll poptzez
inhalację, przez skórę lub drogą pokarmową.
Ponadnormatywna zawartość Chloroformu w basenie
liloźe powodować u osób korzystających z kąpieli
podrażnienia oczu, układu oddechorvego oraz błon
śluzoril,ch.

pkt wprow. wody
do niecki z systemu
cyrkulacji

Chloroform - za v,.y-soki /
nie spełnia wymagań
rozporzqdzenia

Chloroform - jest wchłaniany do organizmu poprzez
inhalację. przęz skórę lub drogą pokatmową.
Ponadnormatyv\a zawartość Chloroformu w basenie
moze powodować u osób korzystających z kąpieli
podramienia oczu, układu oddechowego oraz błon
śluzowych.

22.1|.2021r.

Niecka basęnowa Spełnia wymagania
roąlorzqdzenia

brak

Iaclzzl Chloroform - zawysoki /
nie spełnia wymagań
rozporzqdzenia

Chloroform - jest wchłaniany do organiznl poptzez
inhalację, przez skórę lub drogą pokarmową,
Ponadnomrałwna zawartość Chloroformu w basęnie
może powodować u osób korrystających z kąpieli
podrażrienia oczu, Ńładu oddechowego oraz błón
śluzowych.

pkt wprow. wody
do niecki z systemu
cyrkulacii

Spełnia wymugania
roqlorzqdzenia

brak
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punkt wprow.
lvody do 1acuzziz
systemu cyrkulacji

Chloroform - zct luysoki /
nie spelnia vymagań
rozporzqdzenia

Chloroform - jest wchłaniarly do organizmu poprzez
inhalację, przęz skórę lub drogą pokarnlową.
Ponadnormatyrł,na zawatlość Chloroformu w basenię
może powodowac u osób korrystających z kąpieli
podraznienia oczu, układu oddechowego oraz błon
śluzowych.

06.12.2021r.

Potencjał łedox - zą niski
/nie spełnia wymagcłń
rozporzqdzen i a

Polencjał redo_r - nie ma bezpośredniego znaczenia dla
zdrorł,ia, ale rvłaścirvy potencjał reakcji redox gwarantuje
skuteczność prowadzenia procesów technologicznych

Poteltcjał redox zct niski
/ni e sp ełni a w}|ln agcr ń
rozporzqdzenia
Chlorffirm - za w_vsoki /
nie spełnia wl,magań
rozporzcld:enia

Potencjuł redo.r - nię ma bezpośredniego znaczenia dla
zdrolł,ia, ale właściwy potencjał reakcji redox gwarantuje
skuteczność prowadzenia procesów technologicznych
w tym przede wszystkim dezynfekcji
Chloroform - jest rvchłaniany do organizmu popfzez
inhalację. przęz skórę Iub drogą pokarmową.
Ponadnonnatywna za\Ą,afiość Chlorofomu,uv baselrie
trroże po.,r,odolvać u osób korzystających z kapieli
podrażnienia oczu, układu oddechorvego oraz błon
ś luzo,,r,l,ch.

pkt wprow. wody
do nieckl z systemu
cyrkrrlacji

Spełniu wl,maganiu
rozporzqdzenia

punkt wprow. wody
do jacuzzi z
systemu cyrkulacji

Chloroform - za v1solii /
nie spełnia wymagclti
rozporzqdzenia

Chloroform - jest wchlaniany do organiznu paprzęz
inhalację, przęz skórę lub drogą pokamową.
Ponadnormatyr,vna zawartość Chloroformu w basenie
może pou,odor.vać u osób korzystających z kąpieli
ircillaznienia oczu. u|lłaCu ocidecho.,ve_9o oraz blcln
śluzowl,ch.

20.12.2021r.

Potencjał redox za niski
/nie spełnia wllnlagań
rozporzqdzenia

Potencjał redox - nie ma bezpośredniego znaczenia dla
zdrowia, ale lvłaściw1, potenciał reakcji redox gwarantuje
skuteczność prowadzenia procesów technologicznych

Potenc_iuł redox * zą niski
hlie spełnia wl,magań
rozporzqd:enia

Potencjał redox - nie ma bezpośredniego znaczenia dla
zdrowia, ale właścirvy, potenc.ial reakc.ji redox gwaranttIje
skutecznośc prorvadzenia procesórv technologicmych

punkt wprorv.
u,ody dojacuzzi z
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