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clrioru rł'olnego" rcdo,x, PH oraz biezącej otlserwacji (spostrzezenia nogące wpłvnąć na jakość wocly),

Zarządzającv PłYrł'alriią dolronvwał rĆwniez na biezi.lco obselwacji rą,orjy w niecce basenorł,ej" \Ąl okłesie oei
stYcznia 2021 r. do grudnia 20Żl r. nię odnotowano incydentów kałowych i incyilcntów rvymiotnych.

Baclania-iakoŚci r,vodv rcaiizowane był_v * iaboratorium Powiatowcj Stac,ii Sanitarno-Łpiriemiologiczncj rv Koninie.
gdzie zastosowano nretodY refbrencyjne analiz określone rv w!v. Iozporządzeniu" Kontrole jakości wociy
ptorł,ailzot-lrl zgodnie z zakresein i czestotliwością określoną rv harmonogramie zatwierdzłlny,lrr plrzez pFI§
rł,Koninie.

PańshvowY Powiatov,ry InsPektor Sanitarny w Koniłrie po analizie przcprorvadzonych badań jakości wody
okreŚlonYch w załączniku I i 2 rozpa,łząclzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 20i 5 r. w sprawie rq,rnagń,
jakim Powlnna odPowiadaĆ lvoda na pływalniach rv zakresie ogólnej łiczby rnil<rooryanizłnów w 360C + 20C/48h,
liczby bakterii Escherichia coli, liczby Pseuciol]]onas acrugiiiosil i iiczby bakteiii Legioneiia sp. oiaz wynragiiil
1izYkochemicmYch w zakresie: mętnoŚĆ, stęzenic azotanów, uticnialność, ch]oroform i , THM tlokonał rocznej
oceny basenu.

SPrawozdani a z badń Probek rvody pobranej w okresie ocl lutego 20ż 1 r. do grudnia 202 l r. wykazĄ, że jakość
rł.ody:

sp.:

' sPełniała WYmagania okreŚlone w załączniiąt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zclrorł,iir z dnia
9iistoPada 20i5 r. rv sPrawie wymagań, jakim polvinna odpowiadać woda na płvwalniach
rv zakresie ogólnej Liczby mikroorganizlnów w 36.C*2ogl48 h i liczby bakterii Legiollella sp. ofaz
łvYmagań tizYkochemicznilch w zakresie: stęzenia azotanów, utlęnialn*ści. chlorofonnu i ITHM.

' odbiegała od wymagań cytowanego Iozpogąclzenia w zakresie mętności:

w dniu 1 1.03.202 i r. (w systemie cyri<ulacji 0,B3 .}JTU),
* w dniu 26.11.2021 r. (rv systemie cyrkulacji 0"67 NTU),

" odbiegała od lv-vmagań c.l'towanego rozporzątlzenia ą. zakresie liczby bakterii Escherich,ia coli
w. dniu 2"] .07 ,żOż! r. (lv niecce basęnolvei 3 itk w. 100 m1),

' odbiegała od rłYmagali cltowanego rozporządzeniaw zakresie liczby PsetultlnulnLrs uerLtgi.nosa.,

w dniu 27 .07 .ż()2Ł r, (w niecce basenowej 2 jtk rn 1 00 m1),

- w dniu 02"12.2021r, (w niecce basenow-ej 4 jtk w 100 ml).
Ponad to w okltsie od 01.0i.2021 r. do i1.02.20ż1 r. otaz ocl 20.03.202l r. do ż4,a5.ż021r. basen zamknięto
z powodu epiciemii.

1łl \Y--vniku Pojawienia się liczbY bal,:terii Estlterit:llirł cr.ll.i. łraz Psetłclłttołłas clerłlgilttssa rv r*rcclzie w niecce
basenor,vej właŚciciel obiektu ptzekazał informacje drogą mailołvą o zamknięciu basenu do momentu
uzvskania pozyt:iwnvch rłynikórv tj. w okresach od dnia 30.07-2aT r. do dnia 06.08.202l r. oraz od
04,12..202i r. ćio 1a.D.2{)21 t,

\\ zrł iazktt irrzekroczeniami lvw, paranelrórv właściciel basenu podejniorvał działania napra\l,czę rv celu
Lllr:]fo\\edzenia takoŚci rr,ody do obowiązrłjących nom polegające tawz:możonym chlororł,aniu wody oraz
.],,lil.zcz:n j-t ś,,r icn,ch i]ości rr orlr,. któle prz,nosiłv poprarvę.



Z analizY l,vYnikórł' badań jakości wody w omawianyn okresie wynika, iż polvtarzającyn się
Przekioczcnierł bYła liczba Psęudałłlcltas aelltginosa, która pojarviała się w.yłącznie w.niecce basenowej.
Jcst to Paranretr wskaznikowy, ktory nroze świad czyć o niewłaściwie prowadzonych proccsach dezynfekcji.
Z kolei przekl"oczenia niętności występorvały rv systcnie cyrkulacji a paranretr ten irie łna bezpośredrriego
znaczęnta dla zdrorvia osób kąpiticych.
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