KAYIT PERİYODU:
İHTİYAÇ OLUNCA / AYLIK

SORUMLU:
TEKNİK SERVİS

Havuz Temizlik ve Dezenfeksiyon Formu
Tarih

Açıklama / Yapılan İşlemler

Havuz Adı

1- Bu forma çocuk havuzlarının aylık/ihtiyaç halinde boşaltılarak temizlik ve dezenfeksiyonu işlemi kayıt edilir
2- Bu forma havuz filtreleri ve/veya denge depolarına yapılan temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları kayıt edilir.
3- Bu forma yetişkin ve çocuk havuzunda meydana gelen dışkılama ve kusma sonrası yapılan işlem kayıt edilir
Yetişkin havuzlarına dışkılama ve kusma durumunda yapılacak uygulama/prosedür
Yapılabiliyorsa, havuz suyu boşaltılarak, denge deposu dahil temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır. Eğer boşaltma mümkün
değilse aşağıdaki prosedür uygulanır
Eğer dışkı katı ise
1. Siyah çöp torbası alın,
2. Plastik eldiven kullanın,
3. Dışkıyı parçalamadan bir kepçe yardımıyla alın,
4. Toplanan parçaları torbaya koyun,
5. Kepçeyi bol suyla durulayın,
6. Kepçeyi 1:3 oranında klor içeren karışıma batırıp 2 saat bekleterek dezenfekte edin,
7. Havuzdaki pH ve serbest klor değerlerini kaydedin.
8. Bir gün boyunca serbest klor seviyesini 3 ppm’de tutun
9. pH değerlerini 7,2 – 7,6’de tutun
Eğer dışkı sıvıysa (ishal) veya kusma var ise
1. Hemen havuzda yüzenleri çıkartıp havuzu kullanıma kapatın.
2. Eğer havuz küçükse, jakuzi vb ise havuzu boşaltarak temizleyip dezenfekte edin,
3. Serbest klor seviyesini 3 ppm’e çıkarın
4. pH değerlerini 7,2 – 7,6’de tutun
5. Havuzu süpürün,
6. Çöktürücü (coagulant) kullanarak bütün havuz suyunun filtrelerden 6 kez devir daim yapmasını sağlayın
7. Filtreyi ters yıkama yapın (Suyu gidere verin)
8. Havuzu tekrar açın
Çocuk havuzlarına dışkılama - kusma durumunda ve aylık rutinde yapılacak uygulama/prosedür
1. Havuzu şokladıktan sonra ters yıkama ile boşaltıp, iç yüzeyini klorlu su ve fırça ile dezenfekte edin.
2. Taşma savakları ve ızgaraları dahil bütün parçaları klorlu su ve fırça ile dezenfekte edin.
3. Denge deposu iç yüzeyini klorlu su ve fırça ile dezenfekte edin.
4. Kıl tutucu filtrelerin içlerini klorlu su ile dezenfekte edin.
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Herkes bazen doktora ihtiyaç duyar, ama
Herkes hijyene her zaman ihtiyaç duyar.

