Organizace plavání kojenců, batolat a rodičů s dětmi
v krytém bazénu v Rychnově nad Kněžnou

Provozní řád
1/ K převléknutí je použita jedna šatna se dvěma převlékacími boxy. Šatna je vybavena sedmi
přebalovacími podložkami, kde se mohou kojenci převlékat.
Ze šatny je přímý vstup do dvou sprch. Každá místnost se sprchou je vybavena odděleným WC.
Před vstupem do bazénu se rodiče i děti umyjí mýdlem bez plavek. Každý rodič má k dispozici vlastní
osušku a ostatní základní hygienické potřeby pro sebe i své dítě. Ženy před vstupem do bazénu použijí
tampon.
2/ Při výuce ve vodě se používají pouze pomůcky a hračky, jejichž kvalita vyhovuje vyhlášce č.84/2001
Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.
Hračky a pomůcky používané v bazénu jsou dobře omyvatelné, nepoškozené, bez jakýchkoliv otvorů a
vyjímatelných částí, aby se do nich nedostala voda. Všechny se denně po skončení kurzu důkladně
očistí, vydezinfikují a důkladně opláchnou pod tekoucí vodou. Dezinfekce a oplachování je prováděno v
místnosti k tomu určené. Veškeré pomůcky, podložky, hračky, nočníky a všechny další věci potřebné k
provozu jsou sušeny a ukládány v místnosti tomu určené. Větrání v místnosti je zajištěno klimatizační
jednotkou. Čistící a dezinfekční prostředky jsou skladovány v uzamykatelné místnosti.
3/ Po skončení výuky je provedeno ochlazení. Po ukončení pobytu ve vodě rodiče děti osuší, zabezpečí
proti nachlazení. Před odchodem domů je nutná aklimatizace po dobu přibližně půl hodiny, kterou rodiče
s dětmi stráví v herně v prostorách recepce malého bazénu.
4/ Úklid šaten má na starosti správa bazénu.
5/ Použitá voda v bazénu je upravena tak, že splňuje požadavky na kvalitu bazénové vody.
6/ Voda v bazénu bude 31-320C po dobu výuky a množství chlóru cirkuluje 0,3 – zajišťuje strojník na
bazénu.
7/ Bazén je průtočný s neustálým přívodem recirkulované bazénové vody.
8/ Kvalita i teplota vody je hlídaná počítačem ve velkém bazénu.
9/ Za kvalitu vody zodpovídá správa bazénu.
10/ Veškeré písemnosti o kvalitě vody jsou k nahlédnutí u strojníka.
Seznámili jsme se s provozním řádem a prohlašujeme, že netrpíme žádnými chorobami, které by
bránily našemu vstupu do dětského bazénu
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