
Kommentar til versjon

Ny instruks for bruk av Halsa svømmehall

Formål
Hensikten med denne instruksen er å sørge for sikker bruk av Halsa svømmehall.

Omfang/Virkeområde
Instuksen gjelder for  alle ansvarlige brukere av hallen, interne og eksterne.

Ansvar
Bygg og eiendomsavdelingen ved TLM er ansvarlig for teknisk drift av svømmehallen herunder
vannprøvetaking, samt overordnet booking av hallen.
Renholdsavdelingen ved TLM er ansvarlig for renhold av svømmehallen
Alle grupper som leier svømmebasseng eller svømmehall i Heim kommune skal minimum ha en ansvarlig
leietaker over 18 som har bestått livredderkurs ikke eldre enn 1 år. Denne personen skal være til stede i
bassenget under hele leieperioden.
Badevakt er ansvarlig for at pågående aktivitet foregår innen forsvarlige rammer

 

Aktivitet/beskrivelse
Krav til badevakt:

Badevakt skal ha telefon lett tilgjengelig!
Det skal alltid være en badevakt per basseng som er i bruk. 
Badevakt skal ikke forlate svømmehallen når den er i bruk
Ved grupper over 15 personer, skal det være 2 badevakter.
Når begge basseng er i bruk, skal det minimum være 2 badevakter i svømmehallen.
Når det er �ere badevakter til stede, skal en av badevaktene utpekes til å være Hovedansvarlig badevakt.
Alle badevakter skal ha godkjent livredningskurs med godkjenning for aktuell bassengtype ikke eldre enn
ett år. Badevakt som ikke har gjennomført livredningskurs med dykkeprøve ned til 4 meter, skal ikke være
badevakt for 25-meter basseng.

Badevakt er ansvarlig for at det ikke er �ere personer i basseng/svømmehall enn tillatt:
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Ved ECO-drift er det satt et maks-antall på 50 stk i 25-metersbassenget og 25 stk i
varmtvannsbassenget (opplæringsbassenget) om gangen. 
Ved Normaldrift er maksantallet 80 stk i 25-metersbassenget og 40 stk i opplæringsbassenget om
gangen.
Max personantall i svømmeanlegget er 200 personer.

 
Tidsrammer:

badevakt skal sørge for at sin gruppe er ute av bassenget og garderobeområdet innenfor de tidsrammene
som gruppen har fått.

 
Tilgang til svømmehallen:

Uvedkommende har ikke adgang til garderober og bad. Ved stevner hvor det ønskes publikum må det tas
spesiell kontakt med vaktmester eller ansvarlig for utleie. Det må treffes strenge hygieniske
forholdsregler, og sørges for betryggende tilsyn.

 
Generelle ordensregler:

Alle plikter å rette seg etter ordensreglene, samt følge påbud og instrukser som ellers blir gitt av
vaktmester og badevakt. De som nekter å følge reglene, vil bli utvist fra badet for kortere eller lengre tid.
Utesko skal settes igjen i garderobe eller garderobeskap
Det er ikke tillatt å medbringe mat, snus, tobakk eller benytte tyggegummi i svømmehallen
Det er ikke tillatt å medbringe glass�asker eller knuselige kopper/glass inn i svømmehallen
Alle skal ta grundig såpevask og skylling av kroppen i naken tilstand før de benytter bassenget. En skal
også dusje etter å ha vært på WC eller i badstua. Små barn må bruke godkjent badebukse eller
engangsbleie
All ferdsel i dusjrom og svømmehall må foregå med største forsiktighet.
Det tillates startstup fra den djupeste enden av 25-meterbassenget samt fra stupebrett. All annen stuping
er forbudt.
Skrik, skrål og all unødig uro er forbudt både i svømmehallen og badet for øvrig.
Tøy eller annet personlig utstyr må ikke etterlates i bad eller garderobe.

 
Renhold:

Badevakt skal:
sørge for at svømmehallen er ryddig til enhver tid, og at søppel kastes i oppsatte avfallsbeholdere.
fjerne alt biologisk materiale fra bassengvannet
fjerne alt biologisk materiale fra bassengområdet og deretter �ekkdesin�serer etter gjeldende
prosedyre (vedlagt)

Badevakt  på siste gruppe for dagen skal:
spyle hallgulv med rent vann
spyle alt rustfritt stål med rent vann for så å tørke av det.
for å sette i drift bassengrobot i begge basseng etter at siste siste gruppe for dagen er ferdig.

 
Låsing:

Badevakt skal være den siste som forlater svømmehallen etter bruk.
Badevakt skal forvisse seg om at alle vinduer og dører til svømmehallen er låst før den forlates

Kompetanse



Badevakt - krav til livredningskurs
Renhold - kunnskap om bassengrenhold
Vaktmester - kunnskap om drift og vedlikehold av svømmebasseng

Lover

Forskrift:  
Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v

Vedlegg

Alarmplan for Halsa svømmehall

Renhold - Flekkdesinfeksjon


