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كليه مديران، مربيان، ناجيان غريق و كليه كاركناني كه در استخرهاي شنا اشتغال دارند دوره   
آموزش بهداشت را به طريق تعيين شده در آيين نامه وزارت بهداشت، گذراندهاند و گواهينامه آن را 

 دارند. 

تي
ري

دي
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براي هر يك از شاغلين استخر شنا، جايگاه محفوظ و مناسبي به منظور حفظ لباس و ساير وسايل   
 كار در محل وجود دارد.

براي كليه متصديان، ناجيان غريق و اشخاض موضوع آيين نامه وزارت بهداشت، كليه وسايل نظافت   
 و شستشوي اختصاصي وجود دارد.

ممنوعيت استعمال دخانيات توسط كليه متصديان و پرسنل در حين استفاده از محوطه استخر   
 رعايت ميشود.

استخر شنا تحت نظارت يك مسئول فني با مدرك دانشگاهي بهداشت محيط كه آموزشهاي الزم   
 در زمينه بهداشت استخر را گذرانده است اداره ميشود.

متصدي استخر داراي فرم ثبت اطالعات و ويژگيهاي آب استخر با جدول پيوست است كه اطالعات   
 مورد نياز در آن نگهداري و ثبت شده است.

ضوابط و اصول بهداشتي و موارد مرتبط با سالمتي خانمها و همچنين استفاده از كاله شنا در كل   
 مدت استفاده از استخر به خانمهاي مراجعه كننده اطالع رساني ميشود.

 مربيان و كليه كاركنان مكان ورزشي دوره كمكهاي اوليه را گذراندهاند.  
ممنوعيت ورود ناظرين يا افراد متفرقه با كفش و لباس شخصي به محوطه داخلي استخر رعايت   

 ميشود.
 دستگاهها و لوازم ورزشي به صورت روزانه نظافت و گندزدايي ميشوند.  
 دفع فاضالب به صورت بهداشتي انجام ميشود.  
 كپسول آتش نشاني با الزامات استاندارد آن وجود دارد.  
 اتاق و جعبه كمكهاي اوليه استخر شنا به صورت زير تعبيه شده است:  

اتاق مراقبتهاي ويژه و اضطراري و مجهز به تجهيزاتي چون تخت، كپسول اكسيژن و تجهيزات آن، 
 ، آتل و ... موجود است.CPRماسك مخصوص 

جعبه كمكهاي اوليه با توجه به چك ليست مربوط به محتويات مورد نياز جعبه كمكهاي اوليه، پر  
 شده و در محل استخر شنا موجود است.

 طراحي استخر شنا به نحوي است كه خروج برانكارد به راحتي و در حداقل زمان ممكن انجام گيرد. 

 مديريت زباله به صورت بهداشتي انجام ميشود و زباله دان استاندارد و به تعداد كافي وجود دارد.  
حشرات مانند مگس، پشه و ...، سگ، گربه و موش به هيچ وجه در داخل و محوطه استخر ديده   
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 نميشود.
 بوفه يا محل سرو غذا به طور كام از محوطه استخر جدا بوده و داراي تاييديههاي الزم ميباشد.  
 تلفن رايگان با دسترسي آسان در اطراف استخر وجود دارد.  
تابلوها و عاليم هشدار (حاوي اخطار و پيام بهداشتي) در نقاط مختلف استخر شنا (راهروي ورودي،   

 رختكنها، دوشها، توالتها و محوطه استخر) نصب شده است.
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 بروشور اطالعاتي و تابلوهاي هشدار دهنده استخر داراي شرايط زير است:  
ناظران استخر بروشور اطالعاتي را در اختيار شناگران استفاده كننده از وسايل، تجهيزات و امكانات 

 استخر قرار ميدهند.
هشدارهاي مربوط به نحوه استفاده از وسايل و امكانات در نزديكي تجهيزات تخته/سكوي شيرجه،  

 سرسره، حوضچه آبگرم و ... نصب شده است.
) با CPRدر محوطه استخر بايد تابلوي هشدار دهنده (راهنماييهاي ايمني و نيز روش درخواست  

  سانتيمتر وجود دارد.60×90حداقل اندازه 
به هنگام ورود به استخر و پس از استفاده از سرويس بهداشتي، شناگر حتما از حوضچه كلر عبور  

 مينمايد.
ممنوعيت استفاده از حوضچه آبگرم براي بيماران قلبي-عروقي، داراي فشار خون باال و مشكالت  

 تنفسي و زنان باردار اطالع رساني شده است.
 الزام استفاده شناگران از مايو، كاله شنا، حوله، دمپايي مجزا و تميز رعايت ميشود.  
 ممنوعيت ورود مواد غذايي به محوطه استخر، خوردن و آشاميدن در محوطه استخر رعايت ميشود.  
كف ساختمان از جنس مقاوم، صاف، بدون وجود درز و شكاف و قابل شستشو، داراي شيب مناسب   

 به طرف كفشور فاضالب ساخته شده است.
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 سقف سالن استخر دارا شرايط زير است:  
صاف و حتي االمكان مسطح، بدون ترك خوردگي و درز و شكاف، قابل شستشو و به رنگ شفاف 

 است.
تهويه داخل سقف صورت ميگيرد و دهمش هواي گرم و خشك و تحت فشار به سقف و ممانعت از  

 ورود هواي مرطوب به داخل آن انجام ميشود.

 مصرف مناسب است. يكبار ليوان وجود و آبسردكنها گردگيري و نظافت  
 رختكن با شرايط زير وجود دارد:  

  شناگر يك عدد رختكن وجود دارد.75به ازاي هر 
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 به ازاي هر شناگر كمدهاي قفلدار و رختكن اجباري مناسب براي شناگران وجوددارد. 

جانمايي رختكن به نحوي است كه در ابتدا رختكن، سپس توالت و روشويي، سپس دوشها و در  
 نهايت حوضچه گندزدايي پاها قرار دارد.

 كف رختكن از سنگ، سراميك يا موازئيك صاف، غيره لغزنده و بدون شيب ساخته شده است.
 محل اتصال ديوارهها و كف به صورت مقعر، صاف و بدون وجود ترك و شكستگي است. 

 نظافت رختكنها مرتب و با محلولهاي گندزدايي كننده كف و ديوارها انجام ميشود. 

اتاق كار و رختكن منجيان و مربيان استخر مشرف به استخر بوده و ديوار مشرف به استخر آن از   
  متر تا نزديك سقف مجهز به ديوار شيشهاي يا پنجره سراسري است.5/1ارتفاع 

 نفر شناگر حداقل يك دستگاه روشويي مجهز به آب سرد و گرم با شرايط كامال 75به ازاي هر   
 بهداشتي وجود دارد.

 آب سردكن به تعداد كافي در محوطه استخر وجود دارد.  
 سرويس بهداشتي استخر مطابق با استاندارد به صورت زير وجود دارد:  

 فقط از صابون مايع استفاده ميشود نه صابون جامد.
 براي نوار بهداشتي خانمها ظروف مناسبي تعبيه شده است. 

 سرويس بهداشتي داراي سيستم تهويه سالم است. 

  شناگر يك توالت مجهز به آب سرد و گرم وجود دارد.40به ازاي هر  

 كف و ديوارهاي توالت قابل شستشو، غير قابل نفوذ به آب و رطوبت هستند. 

توالتها هر روز پس از تعطيل شدن استخر كامال شسته شده و در مواقع لزوم با گندزدا، گندزدايي  
 ميشوند.

 حوضچه كلر با شرذايط زير وجود دارد:  
شناگران الزاما بعد از دوش و قبل از ورود به محوطه استخر و همچنين در محل خروج از سرويس 

 بهداشتي از حوضچه كلر عبور ميكنند.
- ثانيه پاي شناگران درون حوضچه كلر، توسط ناظران استخر رعايت مي20الزام نگهداشتن حداقل  

 شود.
 5/0 ميليگرم در ليتر) يا محلول 10000-20000 درصد كلر (1-2حوضچه كلر حاوي محلول  

 درصد هيپوكلريت سديم است.
 ديوارهاي استخر داراي شرايط زير هستند:  
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 سطح ديوارها صاف، بدون درز و شكاف و به رنگ روشن است.
  درجه با سطح آب و خط شنا و از جنس محكم ساخته شده است.90ديوارهاي استخر داراي زاويه 

  سانتيمتري زير آب ميباشند.80ديوارهاي استخر غيره لغزنده و تا عمق 
كف استخر به نحوي است كه داراي شيب ماليمي است كه تدريجا از ناحيه كم عمق شروع و به   

 ژرفترين قسمت استخر ختم ميشود.
 5/0ورودي شناگر به استخر در محل قرار دارد كه استخر داراي حداقل عمق باشد يا عمق بيش از   

 متر نميباشد. 
 فضاها يا سطوح جاذب/كاهنده صدا در سقف يا ديوارهاي فوقاني سالن قرار داده شده است.  
 سرريز سطوح داخلي استخر داراي شرايط زير هستند:  

  متر و دور تا دور محيط استخر تعبيه شدهاند.5/4-3خروجي سرريزها به فواصل 
 جمع آوري اجسام معلق احتمالي در اسرع وقت انجام ميشود. 

 محلي براي دستگيره شناگران است و دست و پاي شناگران در آن گير نميكند. 

- متر مربع از مساحت استخر) توسط مديريت رعايت مي3ظرفيت استخر (براي هر شناگر حدود   
 شود.

 شرايط زير براي حاشيه استخر رعايت شده است:  
  درصد به سمت خارج استخر است.2حاشيه استخر داراي شيب ماليم 

 پوشش نهايي آن غير لغزنده و مناسب براي راه رفتن با پاي برهنه است. 

 قابل شستشو و گندزدايي با محلولهاي مجازبه صورت روزانه است. 

 در محوطه استخر يك شيلنگ آب براي شستشوي اطراف استخر تبيه شده است. 

 فرش يا موكت در محوطه اطراف استخر وجود ندارد. 
 شستشو و گندزدايي محوطه استخربه طور منظم انجام ميشود. 
 لبه استخرها از مصلح مقاوم، به صورت پيوسته، بدون شكاف و لبه/گوشه تيز است. 

 اتاق تزريق كلر داراي شرايط زير است:  
 اتاق تزريق كلر در محل مناسب و با فاصله از محوطه استخر مستقر است.

 محل اتاق در جهت حركت باد يا هواي متحرك است. 

هواكش با قدرت تعويض هر دقيقه يكبار موجود است و يك هواكش اضافي در محل نگهداري  
 سيلندرهاي گاز كلر وجود دازد.
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 كليد روشن و خاموش كردن هواكش خارج از اتاقك قرار دارد. 

عاليم هشدار دهنده الزم در خصوص نحوه استفاده از تجهيزات و نكات ايمني در محل نگهداري  
  سيلندرهاي گاز كلر نصب شود.

وسايل نجات غريق مانند چوب، تيرك، لوله عصايي شكل، حلقه نجات، تيوب و طناب و .. وجود   
 دارد.

صندلي منجيان غريق به نحوي است كه فرد ناظر بدون هيچ مشكلي قادر به ديدن تمامي محوطه   
 استخر و سطح آب باشد.

 دستگاه كلر زني و سيستم تصفيه آب استاندارد موجود است.  
 درو پنجره سالن شنا داراي شرايط زير است:  

 نسبت به رطوبت و خوردگي در اثر گاز كلر مقاوم هستند.
 امكان شستشو با آب تحت فشار و نظافت درها و پنجرهها به طور كامل فراهم است. 

 مصالح چوبي به كار رفته با استفاده از چسبهاي مناسب و مقاوم در مقابل رطوبت روكش شدهاند. 

 روشنايي استخر داراي شرايط زير است:  
 شدت روشنايي در راهروها، رختكن، توالت، دستشويي و حمامها مطلوب است.

 روشنايي به نحوي است كه كف استخر بدون انعكاس نور قابل رويت است. 

 سيستم روشنايي اضطراري موجود است. 

 سيستم روشنايي آب استخرها داراي شرايط زير است:  
وسايل الكتريكي چون سيستم هشدار دهنده و يا سيستم صوتي به هيچ وجه در دسترس شناگران 

 نميباشد.
چراغهاي تعبيه شده به نحوي است كه ناظر در حالت ايستاده قادر به مشاهده قسمتهاي مختلف  

 داخل استخر و كف آن به صورت واضح ميباشد.
چراغهاي مورد استفاده داراي نور نامتقارن بوده و مجهز به حبابهايي هستند كه براي انتشار نور  

 در سطح آب مناسب هستند.
 طنابهاي شناور استخر داراي شرايط زير هستند:  

طنابهاي نشانگر خط سير شنا در تمام طول استخر امتداد دارد و به قالبهاي تورفته در ديوارههاي 
 پاياني استخر بسته شدهاند.

 متر ميشود 5/1طنابهاي شناور در محلهاي شكست شيب يا در محلي كه عمق آب بيش از 
 نصب شدهاند
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 خروجي آب استخر داراي شرايط زير است:  
حداقل دو سيستم اصلي تخليه آب با خروجي مكشي در كف استخر و در عميقترين نقاط با حداقل 

  سانتيمتر كار گذاشته شده است.90فاصله 
 خروجي اصلي سيستم تخليه آب داراي درپوش يا توري ضد گرداب است.

 نرده بان و پلكان استخر داراي شرايط زير هستند:  
 پلهها در شكم ديوار استخر ساخته شدهاند.

 نرده بانها از جنس مواد زنگ نزن و زبر ساخته شدهاند. 
 نرده بان به نحوي است كه شناگر بتواند با گرفتن دست خود را از آب خارج نمايد. 
 پلههاي خروج از آب به وضوح قابل رويت است. 
 پلكان داراي دستگيره است و پلههاي آن زير ميباشد. 

 دوش استخر داراي شرايط زير است:  
  درجه سلسيوس)43-32داراي آب گرم است (

  است.1×1اتاقك دوش داراي ابعاد حداقل  
 از شيرهاي ترموستاتيك يا شير مخلوط آب سرد و گرم مناسب استفاده شده است. 
 پرده محل دوش كامال تميز است و صابون يا مايع شستشوي سر در محل وجود دارد. 
 كف و ديوارها از جنس قابل شستشو و گندزدايي كردن است.  
 شناگر حتما قبل از ورود به استخر، دوش ميگيرد و اين امر كنترل ميگردد. 

 درب خروج اضطراري با شرايط زير وجود دارد:  
 حداقل يك درب در محوطه استخر شنا تعبيه شده است.

 درب خروج اضطراري به وضوح عالمت گذاري شده و توسط مانع مسدود نشده است.
  ميباشد.NTU 5/0كدورت آب استخر كمتر از   
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  ميليگرم برليتر است.3 تا 1ميزان كلر آزاد باقيمانده در آب استخر   
  ميباشد.8-2/7 و در ساير شرايط 8/7-2/7 آب استخر در حالت كلرزني pHميزان   
  ميباشد.32-27دماي حرارت آب استخر   
  درجه سلسيوس بيشتر نميشود.30در فصل گرما حداكثر دماي داخل اماكن از   
 درجه سلسيوس گرمتر و يا يك درجه سردتر از 4استاندارد عدم گرم شدن هواي استخر به بيش از   

 آب استخر همواره رعايت ميشود.
  درصد ميباشد.60-50ميزان رطوبت هواي اطراف استخر در محدوده   
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 مالحظات
 

 √ / ×  
 ارزيابي هاي شاخص

دسته 
 بندي

  بار در هر ساعت تعويض ميشود.3-2هواي محيط استخر   
 موارد الزم جهت ثبت و نگهداري بهره برداري استخر به صورت زير موجود هستند:  

 آزمايشات ميكروبيولوژي استخر به صورت ادواري هفتگي 
  ساعت يكبار4صحت عملكرد سيستم گندزدايي هر  
  ساعت يكبار4صحت عملكرد سيستم تصفيه هر  
  ساعت يكبار6صحت عملكرد سيستم تهويه هر  
  ساعت يكبار6صحت عملكرد سيستم گردش آب هر  
  ساعت يكبار6درجه حرارت آب هر  
  ساعت يكبار6درجه حرارت هواي داخل سالن استخر هر  
 تعداد كل شناگران در هر سانس و يا هر دو ساعت يك بار 
 تعداد منجيان غريغ در هر سانس و يا هر دو ساعت يك بار 
  تعيين ميزانpHسه بار در روز ، 
 تعين ميزان كلر آزاد باقيماند، سه بار در روز 
 تعيين ميزان شفافيت آب، سه بار در روز 
 تعيين ميزان قليائيت، كل جامدات و عدد انديش اشباع به صورت هفتگي 
 تعيين ميزان روشنايي مناطق مختلف استخر به صورت روزانه 
 صحت عملكرد تجهيزات و لوازم بهداشتي به صورت روزانه 
 صحت عملكرد وايمني تجهيزات اطراف استخر (نرده بان و ...) به صورت روزانه 
 مقدار مواد شيميايي مصرفي (در صورت استفاده) به طور روزانه 
  گزارش تعميرات انجام شده 
 گزارش روزانه صدمات و رخدادها 
  كليه فعاليتهاي مذكور بايستس ثبت شده و در فرمها و برگههاي معتبر براي مدت

  ماه نگهداري شوند.12زمان حداقل 
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