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Pływalnia Delfin Krapkowice informuje
17:00 została zamknięta niecka sportowa na 
listopada 2015 r. W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na 
pływalniach (Dz.U. z 2015r., poz. 2016)

 

Badania wykazały następujące niezgodności:

Pojawienie się w wodzie płynów ustrojowych (wymiociny) w związku z 
niecka basenowa została zamknięta. W
wody zostały podjęte działania naprawcze: wyczyszczono basen z pływających 
cząsteczek, odkurzono dno basenu, wyczyszczono basen na poziomie lustra wody, 
zdezynfekowano kratki p
chlorowanie szokowe, zwiększono dozowanie koagulantu, zwiększono 
intensywność płukania filtrów  oraz przewietrzono pomieszczenie.

O zaistniałej sytuacji została poinformowana Powiatowa Stacja Sanitarno 
Epidemio

Podjęte działania naprawcze zakończono zleceniem wykonania badania wody w 
celu potwierdzenia czy powyższe działania skutkowały przywróceniem 
parametrów wody zgodnie z Dz.U. z 2015r., poz. 2016.

Po otrzymaniu pozytywnych wyników bad
czym poinformujemy Państwa na naszej stronie Internetowej oraz tablicy 
ogłoszeń. 

 

W pozostałym zakresie parametry wody w nieckach
zgodne z 

 
 
 
 
 
 

Przygotował/a: (Krzysztof 

 WWooddoocciiąąggii  ii  KKaannaalliizz
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

4477--330000  KKrraappkkoowwiiccee,,    uull..  CCzzeecc

KOMUNIKAT 

Pływalnia Delfin Krapkowice informuje, iż w dniu 22 wrzesień 2021 r. o godz. 
17:00 została zamknięta niecka sportowa na podstawie Dziennika Ustaw z dnia 9 
listopada 2015 r. W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na 
pływalniach (Dz.U. z 2015r., poz. 2016) 

Badania wykazały następujące niezgodności: 

Pojawienie się w wodzie płynów ustrojowych (wymiociny) w związku z 
ka basenowa została zamknięta. W celu uzyskania prawidłowych parametrów 

wody zostały podjęte działania naprawcze: wyczyszczono basen z pływających 
cząsteczek, odkurzono dno basenu, wyczyszczono basen na poziomie lustra wody, 
zdezynfekowano kratki przelewowe, częściowa wymiana wody, wykonano 
chlorowanie szokowe, zwiększono dozowanie koagulantu, zwiększono 
intensywność płukania filtrów  oraz przewietrzono pomieszczenie.

O zaistniałej sytuacji została poinformowana Powiatowa Stacja Sanitarno 
Epidemiologiczna w Krapkowicach. 

Podjęte działania naprawcze zakończono zleceniem wykonania badania wody w 
celu potwierdzenia czy powyższe działania skutkowały przywróceniem 
parametrów wody zgodnie z Dz.U. z 2015r., poz. 2016.

Po otrzymaniu pozytywnych wyników badań niecka basenowa zostanie otwarta o 
czym poinformujemy Państwa na naszej stronie Internetowej oraz tablicy 
ogłoszeń.  

W pozostałym zakresie parametry wody w nieckach: Rekreacja, Brodzik, Jacuzzi 
z normami. 

Przygotował/a: (Krzysztof Dancewicz) 
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w dniu 22 wrzesień 2021 r. o godz. 
podstawie Dziennika Ustaw z dnia 9 

listopada 2015 r. W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na 

Pojawienie się w wodzie płynów ustrojowych (wymiociny) w związku z tym 
celu uzyskania prawidłowych parametrów 

wody zostały podjęte działania naprawcze: wyczyszczono basen z pływających 
cząsteczek, odkurzono dno basenu, wyczyszczono basen na poziomie lustra wody, 

rzelewowe, częściowa wymiana wody, wykonano 
chlorowanie szokowe, zwiększono dozowanie koagulantu, zwiększono 
intensywność płukania filtrów  oraz przewietrzono pomieszczenie. 

O zaistniałej sytuacji została poinformowana Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Podjęte działania naprawcze zakończono zleceniem wykonania badania wody w 
celu potwierdzenia czy powyższe działania skutkowały przywróceniem 
parametrów wody zgodnie z Dz.U. z 2015r., poz. 2016. 

ań niecka basenowa zostanie otwarta o 
czym poinformujemy Państwa na naszej stronie Internetowej oraz tablicy 

: Rekreacja, Brodzik, Jacuzzi  


