Οδηγίες για την λειτουργία των
κολυμβητικών δεξαμενών κατά την
διάρκεια της πανδημίας COVID-19
κοπόσ
Οι παρακάτω οδθγίεσ και τα μζτρα που προτείνονται αφοροφν εγκαταςτάςεισ υδάτων αναψυχισ (όπωσ
κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ, δεξαμενζσ υδρομάλαξθσ, υδατοδεξαμενζσ αναψυχισ, κτλ.) κακϊσ και τα
διακοςμθτικά ςιντριβάνια ξενοδοχειακϊν μονάδων. Χρονικά οι οδθγίεσ αυτζσ αφοροφν τθν περίοδο
τθσ πανδθμίασ COVID-19, κακϊσ και τθν μεταβατικι περίοδοσ μετά το πζρασ τθσ πανδθμίασ. Οι οδθγίεσ
είναι επιπρόςκετεσ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ που αφορά τισ εγκαταςτάςεισ αυτζσ.1-3
Η πανδθμία τθσ λοίμωξθσ του νζου Κορωνοϊοφ (COVID-19) βρίςκεται ςε εξζλιξθ παγκοςμίωσ με τισ
χϊρεσ να βρίςκονται ςε διαφορετικι επιδθμιολογικι φάςθ. Στθν Ελλάδα θ επιδθμία εξελίχκθκε χωρίσ
πολλά κροφςματα και με λίγεσ απϊλειεσ. Η προςπάκεια εξάλειψθσ τθσ εξάπλωςθσ ςυνεχίηεται ςε
όλουσ τουσ τομείσ των δραςτθριοτιτων, ενϊ ταυτόχρονα αίρονται τα περιοριςτικά μζτρα.
Η Ελλάδα ςτθν παροφςα φάςθ προςφζρει ζναν αςφαλι τουριςτικό προοριςμό και θ επανζναρξθ τθσ
λειτουργίασ των μαρίνων κεωρείται ςθμαντικι για τθν οικονομία. Κρίνεται όμωσ απαραίτθτθ θ
εφαρμογι των μζτρων τα οποία περιγράφονται ςτισ παρακάτω οδθγίεσ για τθν πρόλθψθ τθσ
εξάπλωςθσ τθσ λοίμωξθσ COVID-19.

Οριςμού
«Εγκατάςταςθ Υδάτων Αναψυχισ»: Η εγκατάςταςθ υδάτων που ζχει καταςκευαςτεί, εγκαταςτακεί ι
τροποποιθκεί με ςκοπό τθν κολφμβθςθ ι τθν αναψυχι του κοινοφ. Ρεριλαμβάνει, χωρίσ να είναι
περιοριςτικό, τισ δεξαμενζσ κολφμβθςθσ, τισ δεξαμενζσ υδρομάλαξθσ/υδροκεραπείασ, τισ
υδατοδεξαμενζσ αναψυχισ, τισ δεξαμενζσ παιδιϊν κ.τ.λ.
«Δεξαμενζσ υδρομάλαξθσ/υδροκεραπείασ»: Ρρόκειται για μια εγκατάςταςθ υδάτων αναψυχισ που
ζχει ςχεδιαςτεί για κακιμενουσ λουόμενουσ και δεν προορίηεται για κολφμβθςθ. Είναι μια αυτόνομθ
μονάδα υδάτων αναψυχισ που το νερό διυλίηεται και απολυμαίνεται. Συνικωσ, ςτισ δεξαμενζσ
υδρομάλαξθσ/υδροκεραπείασ δεν εφαρμόηεται εκκζνωςθ του νεροφ, κακαριςμόσ ι επαναπλιρωςθ
μετά από κάκε χριςτθ αλλά μετά από ζναν αρικμό χρθςτϊν ι μετά από μια μζγιςτθ χρονικι περίοδο.
Οι δεξαμενζσ αυτζσ περιζχουν ηεςτό νερό ςε κερμοκραςία 30-40°C (86-104°F) και παρζχουν
υδροκεραπευτικι κυκλοφορία νεροφ με πίδακεσ και με ι χωρίσ ειςαγωγι αζρα. Ο όροσ δεξαμενζσ
υδρομάλαξθσ/υδροκεραπείασ χρθςιμοποιείται για τισ δεξαμενζσ ηεςτϊν λουτρϊν, υδρομαςάη και ςπα.
Ο όροσ τηακοφηι είναι θ καταχωρθμζνθ εμπορικι ονομαςία ενόσ καταςκευαςτι και δεν πρζπει να
χρθςιμοποιείται εςφαλμζνα ωσ μια γενικι ονομαςία για τισ δεξαμενζσ υδρομάλαξθσ/υδροκεραπείασ.
Οριςμζνεσ δεξαμενζσ υδρομάλαξθσ/υδροκεραπείασ μπορεί να λειτουργοφν με κρφο νερό.4

«Υδατοδεξαμενζσ αναψυχισ»: Δεξαμενζσ φδατοσ για δραςτθριότθτεσ αναψυχισ.

Διαχωριςμόσ λουόμενων
Συνιςτάται θ κζςπιςθ ωρολογίου προγράμματοσ για τθν κολφμβθςθ ευπακϊν και μθ ευπακϊν ομάδων
για παράδειγμα, οι ευπακισ ομάδεσ ςυνιςτάται να προςζρχονται ςτθν παραλία, να χρθςιμοποιοφν τα
καλάςςια μζςα αναψυχισ, τα κακίςματα και τισ ομπρζλεσ ζωσ τισ 12:00.
Εναλλακτικά, δίνετε θ επιλογι ςτθν επιχείρθςθ να ζχει ξεχωριςτζσ εγκαταςτάςεισ οι οποίεσ κα
εξυπθρετοφν μόνο τισ ευπακείσ ομάδεσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι εγκαταςτάςεισ που εξυπθρετοφν τισ
ευπακισ ομάδεσ κα πρζπει να ζχουν ςυγκεκριμζνο προςωπικό το οποίο κα εξυπθρετεί αποκλειςτικά
αυτζσ τισ εγκαταςτάςεισ. Οι ςερβιτόροι (κακϊσ και λοιπό προςωπικό που ζρχεται ςε επαφι με τουσ
επιςκζπτεσ) ςτθν περιοχι με τουσ ευπακισ επιςκζπτεσ κα πρζπει να φοροφν μάςκεσ και να
εφαρμόηουν τθν υγιεινι των χεριϊν μετά τθν εξυπθρζτθςθ κάκε πελάτθ. Θα πρζπει να υπάρχουν
ξεχωριςτζσ τουαλζτεσ και καταινονθτιρεσ (ντουη) για τθν ευπακι ομάδα και για τουσ υπόλοιπουσ
επιςκζπτεσ.
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Η διάταξθ των κακιςμάτων (ξαπλϊςτρεσ, καρζκλεσ, πουφ, ςεηλόνγκ, κτλ.) κα πρζπει να είναι τζτοια
ϊςτε θ απόςταςθ μεταξφ των ακρότερων ςθμείων των κακιςμάτων δυο ατόμων που ανικουν ςε δφο
διαφορετικζσ ομπρζλεσ ι δφο ατόμων που διαμζνουν ςε διαφορετικό δωμάτιο, να είναι τουλάχιςτον 2
μζτρα ςε κάκε κατεφκυνςθ.
Επιπρόςκετα ο μζγιςτοσ ςυνολικόσ αρικμόσ των ειςερχομζνων εντόσ τθσ δεξαμενισ κάκε ςτιγμι δεν κα
πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ του υπολογιηόμενου, βάςει του ρυκμοφ ανακυκλοφορίασ ι ανανεϊςεωσ
του φδατοσ τθσ δεξαμενισ, κατά τθν υπ’ όψθ περίοδο, όπωσ φαίνεται παρακάτω.
a) Ρερίπτωςθ κολυμβθτικισ δεξαμενισ με ςυνεχι χλωρίωςθ του ανακυκλοφοροφντοσ νεροφ τθσ
δεξαμενισ: αναλογία 500 L/h ανά λουόμενο.1
b) Ρερίπτωςθ δεξαμενισ υδρομάλαξθσ με ςυνεχι χλωρίωςθ του ανακυκλοφοροφντοσ νεροφ τθσ
δεξαμενισ: αναλογία 1200 L/h ανά λουόμενο.4
c) Ρερίπτωςθ κολυμβθτικισ δεξαμενισ ι δεξαμενισ υδρομάλαξθσ με ανανζωςθ του νεροφ από
αςφαλι φυςικισ πθγι, μθ υποκείμενθσ ςε χλωρίωςθ: αναλογία 2000 L/h ανά λουόμενο.1
Σε κάκε περίπτωςθ ο μζγιςτοσ ςυνολικόσ αρικμόσ των ειςερχομζνων εντόσ τθσ δεξαμενισ κάκε ςτιγμι
δεν κα είναι μεγαλφτεροσ από ζναν λουόμενο ανά 2,5 m2 επιφανείασ νεροφ.

Επεξεργαςύα και παρακολούθηςη του νερού
Ανακυκλοφορύα νερού
Το ςφςτθμα ανακυκλοφορίασ του νεροφ των εγκαταςτάςεων υδάτων αναψυχισ, κα πρζπει να
ανανεϊνεται ςυνεχϊσ κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τουσ, με ρυκμό που εξαςφαλίηει τθν πλιρθ
ανανζωςι του ςε χρόνο όχι μεγαλφτερο των 4 ωρϊν και ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ (ακλθτικζσ δεξαμενζσ)
των 6 ωρϊν.1,5 Για τουσ λοιποφσ τφπουσ κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν ο χρόνοσ ανανζωςθσ παρουςιάηεται
ςτον παρακάτω πίνακα.1,4,5
Εγκαταςτάςεισ υδάτων αναψυχήσ

Μζγιςτοσ
χρόνοσ
πλήρουσ ανανζωςησ
νεροφ

Κολυμβητικζσ δεξαμενζσ

4 ϊρεσ

Δεξαμενζσ υδρομάλαξησ

1 ϊρα

Υδατοδεξαμενζσ αναψυχήσ βάθουσ μζχρι 0,5 m

45 λεπτά

Υδατοδεξαμενζσ αναψυχήσ βάθουσ 0,5-1 m

1,25 ϊρεσ

Υδατοδεξαμενζσ αναψυχήσ βάθουσ 1-1,5 m

2 ϊρεσ

Υδατοδεξαμενζσ αναψυχήσ βάθουσ πάνω από 1,5 m

2,5 ϊρεσ

Απολύμανςη
Η διαδικαςία τθσ απολφμανςθσ κα πρζπει να ελζγχεται αυτόματα4. Τα ςυςτιματα χλωρίωςθσ κα
πρζπει να λειτουργοφν και να ςυντθροφνται ςωςτά.4
Σφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ Γ1/443/1973, θ αυτόματθ δοςολογία του απολυμαντικοφ
χλωρίου πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε θ τιμι του υπολειμματικοφ χλωρίου ςτο νερό τθσ δεξαμενισ να
είναι 0,4-0,7 mg/L1. Σφμφωνα με τθν εγκφκλιο «Ρρόλθψθ τθσ νόςου των λεγεωναρίων», θ ςυγκζντρωςθ
του υπολειμματικοφ χλωρίου πρζπει να είναι 1-2 mg/L6. Συνιςτάται θ ςυγκζντρωςθ του
υπολειμματικοφ χλωρίου να διατθρείται ςτα επίπεδα που αναφζρονται ςτθν εγκφκλιο «Ρρόλθψθ τθσ
νόςου των λεγεωναρίων».
Τα επίπεδα του χλωρίου κα πρζπει να ελζγχονται χειρωνακτικά, κάκε 4 ϊρεσ για τισ κολυμβθτικζσ
δεξαμενζσ και κάκε μία ϊρα για τισ δεξαμενζσ υδρομάλαξθσ.4 Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αναλυτισ
αλογόνου με καταγραφικό χαρτιοφ, αντί των χειρωνακτικϊν καταγραφϊν.4
Πταν τα επίπεδα του υπολειμματικοφ αλογόνου (χλωρίου ι βρωμίου) παρακολουκοφνται
χειρωνακτικά, πρζπει να τθροφνται αρχεία καταγραφισ του υπολειμματικοφ αλογόνου όπου κα
καταγράφονται οι τιμζσ τουλάχιςτον ανά τζςςερισ ϊρεσ κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ των
κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν και τουλάχιςτον ανά μία ϊρα κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ των δεξαμενϊν
υδρομάλαξθσ και υδροκεραπείασ, εκτόσ εάν υπάρχει εγκατεςτθμζνοσ αυτόματοσ αναλυτισ αλογόνου
και ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςφςτθμα ειδοποίθςθσ όταν οι τιμζσ των παραμζτρων είναι εκτόσ
ορίων.4

Σε περίπτωςθ που πραγματοποιείται αυτόματθ καταγραφι, το δείγμα νεροφ για τον αναλυτι
(αιςκθτιρα) κα πρζπει να λαμβάνεται από τθ γραμμι πριν τθ δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ.4
Ρύθμιςη του pH
Οι τιμζσ του pH ςτο νερό των εγκαταςτάςεων υδάτων αναψυχισ, κα πρζπει να διατθροφνται μεταξφ
7,0 και 7,8 (7,2 με 8,2 ςτθν ελλθνικι νομοκεςία)1 (7,2 με 7,8 ςτον WHO)7 (7,0 με 7,6 για δεξαμενζσ
υδρομάλαξθσ ςτο ESGLI)8 ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ βζλτιςτθ απόδοςθ τθσ απολφμανςθσ.4
Θα πρζπει να γίνεται τακτικι μζτρθςθ του pH και να υπάρχει αυτόματθ ρφκμιςθ του pH. Θα πρζπει να
τθροφνται αρχεία με τθν καταγραφι του pH και οι τιμζσ κα πρζπει να μετρϊνται και να καταγράφονται
τουλάχιςτον ανά τζςςερισ ϊρεσ κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ των κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν και
τουλάχιςτον ανά μία ϊρα κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ των δεξαμενϊν υδρομάλαξθσ και
υδροκεραπείασ, εφόςον δεν υπάρχει αυτόματο ςφςτθμα καταγραφισ.4
Σε περίπτωςθ που πραγματοποιείται αυτόματθ καταγραφι, το δείγμα νεροφ για τον αναλυτι
(αιςκθτιρα) κα πρζπει να λαμβάνεται από τθ γραμμι πριν τθ δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ και κατά
προτίμθςθ απευκείασ από τθ δεξαμενι.4
Προςθόκη νωπού νερού (αραύωςη ρύπων)
Η διεργαςία τθσ επεξεργαςίασ κα πρζπει να περιλαμβάνει τθν προςκικθ νωποφ νεροφ ςε τακτά
χρονικά διαςτιματα. Η ςυνιςτϊμενθ ποςότθτα είναι τουλάχιςτον τα 30 L ανά λουόμενο ανά θμζρα.4
υςκευϋσ ελϋγχου παραμϋτρων με αντιδραςτόρια
Θα πρζπει να υπάρχουν διακζςιμεσ ςυςκευζσ ελζγχου παραμζτρων για τθ μζτρθςθ του ελεφκερου
υπολειμματικοφ αλογόνου, του pH και του ολικοφ αλογόνου (απαιτείται επίςθσ ςυςκευι ελζγχου του
κυανουρικοφ οξζοσ, όταν αυτό χρθςιμοποιείται ωσ ςτακεροποιθτισ του απολυμαντικοφ). Οι ςυςκευζσ
αυτζσ κα πρζπει να ελζγχονται και να χρθςιμοποιοφνται από εκπαιδευμζνο προςωπικό.4
Οι ςυςκευζσ ελζγχου παραμζτρων με αντιδραςτιρια που χρθςιμοποιοφνται για τισ χειρωνακτικζσ
μετριςεισ και για τθ βακμονόμθςθ των αναλυτϊν υπολειμματικοφ χλωρίου και pH, κα πρζπει να ζχουν
τθ δυνατότθτα να πραγματοποιοφν μετριςεισ ςε κλίμακα μικρότερθ των 0,2 μονάδων υπολειπόμενου
χλωρίου και pH, που ςυνικωσ τθροφνται ςτισ εγκαταςτάςεισ.4
Οι ςυςκευζσ ελζγχου παραμζτρων με αντιδραςτιρια που χρθςιμοποιοφνται κα πρζπει να
βακμονομοφνται, να ελζγχονται για τθν ακρίβειά τουσ και για τθ ςωςτι λειτουργία τουσ, ςφμφωνα με
τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.4
Ο ζλεγχοσ τθσ ακρίβειασ κα πρζπει να διενεργείται με χειρωνακτικζσ μετριςεισ που κα
πραγματοποιοφνται τουλάχιςτον ςε εβδομαδιαία βάςθ με τθ χριςθ μεκόδων που ςυνιςτϊνται από τον
καταςκευαςτι.4
Τα πρότυπα διαλφματα που χρθςιμοποιοφνται κα πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά και κα
πρζπει να διατθροφνται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. Θα πρζπει να ακολουκοφνται οι
οδθγίεσ χριςθσ για κάκε είδουσ μζτρθςθ.4

Οι ςυςκευζσ ελζγχου παραμζτρων με αντιδραςτιρια κα πρζπει να εξοπλίηονται και να λειτουργοφν
μόνο με αντιδραςτιρια που δεν ζχουν λιξει και είναι ςυμβατά με τοθ χρθςιμοποιοφμενθ ςυςκευι
ελζγχου παραμζτρων, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.4
Τα φιαλίδια και ο λοιπόσ εξοπλιςμόσ που ςυνοδεφει τισ ςυςκευζσ ελζγχου παραμζτρων με
αντιδραςτιρια, κα πρζπει να είναι κακαρά και ςε καλι κατάςταςθ.4
Η βακμονόμθςθ κα πρζπει να διενεργείται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι και να
τεκμθριϊνεται.4
Βαθμονόμηςη των αναλυτών
Η βακμονόμθςθ των αυτόματων ελεγκτϊν και των αναλυτϊν κα πρζπει να γίνεται τακτικά, ςφμφωνα
με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι/προμθκευτι, ι κάκε φορά που παρατθρείται ςθμαντικι διαφορά
μεταξφ των θλεκτρονικϊν μετριςεων και των χθμικϊν ελζγχων.4
Οι αναλυτζσ αλογόνου και pH με καταγραφικό χαρτιοφ, κα πρζπει να ελζγχονται τουλάχιςτον ςε
θμεριςια βάςθ και όταν είναι απαραίτθτο να βακμονομοφνται και θ βακμονόμθςθ να καταγράφεται
ςτο χαρτί του καταγραφικοφ ι ςε αρχείο καταγραφισ.4
Τουλάχιςτον μία φορά τθν θμζρα κα πρζπει να γίνεται χειρωνακτικά μια ςυγκριτικι μζτρθςθ για τθν
επαλικευςθ τθσ βακμονόμθςθσ. Βακμονόμθςθ κα πρζπει να πραγματοποιείται όταν θ τιμι τθσ
χειρωνακτικισ μζτρθςθσ είναι > 0,2 υψθλότερθ ι χαμθλότερθ τθσ τιμισ του αυτόματου αναλυτι.4
Η θμεριςια, χειρωνακτικι, ςυγκριτικι μζτρθςθ ι θ βακμονόμθςθ κα πρζπει να καταγράφεται ςτο
χαρτί του καταγραφικοφ ι ςε αρχείο καταγραφισ.4
Το δείγμα που χρθςιμοποιείται για τθν βακμονόμθςθ των αναλυτϊν κα πρζπει να λαμβάνεται όςο το
δυνατόν πλθςιζςτερα ςτθ κζςθ του αναλυτι (αιςκθτιρα).4
Ειδικϊ και πρόςθετα πρότυπα για τισ δεξαμενϋσ υδρομϊλαξησ/υδροθεραπεύασ
Πταν οι δεξαμενζσ υδρομάλαξθσ/υδροκεραπείασ ςυνδζονται με κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ και
χρθςιμοποιοφν τον ίδιο εξοπλιςμό λειτουργίασ, τότε υπεριςχφουν οι κανόνεσ, για το ρυκμό ανανζωςθσ
του νεροφ και τα επίπεδα υπολειμματικοφ απολυμαντικοφ που εφαρμόηονται ςτισ δεξαμενζσ
υδρομάλαξθσ/υδροκεραπείασ.4
Θα πρζπει να υπάρχουν εγκατεςτθμζνα κερμόμετρα ι ςυςκευζσ για τον αυτόματο ζλεγχο τθσ
κερμοκραςίασ κάτω των 40 °C. Οι αιςκθτιρεσ των κερμομζτρων κα πρζπει να ελζγχονται τακτικά για
τθν ακρίβειά τουσ. Η κερμοκραςία του νεροφ ςτισ δεξαμενζσ υδρομάλαξθσ/οροκεραπείασ, δεν κα
πρζπει να υπερβαίνει τουσ 40 °C.4
Κακθμερινά κα πρζπει να γίνεται μια απολφμανςθ – ςοκ (υπερχλωρίωςθ), πριν τθν εκκζνωςθ του
νεροφ (ι ανάλογα με τθ ςυχνότθτα εκκζνωςθσ του νεροφ), με αφξθςθ των επιπζδων του
απολυμαντικοφ, τουλάχιςτον ςτα 10 mg/L για μία ϊρα ι με άλλο ιςοδφναμο ςυνδυαςμό χρόνου και
ςυγκζντρωςθσ (θ ςυγκζντρωςθ του απολυμαντικοφ κα πρζπει να διατθρείται ςτα απαιτοφμενα
επίπεδα ςε όλα τα ςθμεία και για τον απαιτοφμενο χρόνο).4

Σε κακθμερινι βάςθ κα πρζπει θ δεξαμενι να εκκενϊνεται πλιρωσ από το νερό, να κακαρίηεται και να
γεμίηει με φρζςκο νερό. Πταν θ κακθμερινι πλιρθσ εκκζνωςθ δεν είναι εφικτι ι δεν είναι πρακτικά
εφαρμόςιμθ, τότε κα πρζπει να γίνεται τουλάχιςτον κάκε 72 ϊρεσ για τισ μικρζσ δεξαμενζσ
υδρομάλαξθσ/υδροκεραπείασ. Οι μεγαλφτερεσ δεξαμενζσ υδρομάλαξθσ/υδροκεραπείασ (με βάκοσ
μεγαλφτερο του ενόσ μζτρου και χωρθτικότθτα νεροφ μεγαλφτερθ των 6 m3 κα πρζπει να εκκενϊνονται
και να κακαρίηονται τουλάχιςτον κάκε 30 θμζρεσ.4

Καταιονητόρεσ
Οι καταιονθτιρεσ (ντουη) τα οποία εξυπθρετοφν τισ εγκαταςτάςεισ υδάτων αναψυχισ κα πρζπει να
είναι ιδιωτικζσ και να ενκαρρφνουν το αποτελεςματικό λοφςιμο των λουομζνων. Σε περίπτωςθ που
είναι ανοιχτοφ τφπου υπάρχει θ δυνατότθτα τοποκζτθςθσ αδιαφανϊν διαχωριςτικϊν γφρω από τα
ντουη ϊςτε να μθν είναι ςε κοινι κζα.
Για τον αποτελεςματικότερο λοφςιμο των λουόμενων κα πρζπει να παρζχονται από το κατάλυμα τα
απαραίτθτα (π.χ. ςαποφνι, αφρόλουτρο, κτλ.). Θα πρζπει επίςθσ να παρζχεται υγρό αντιςθπτικό κατά
τθν είςοδο ςτουσ καταιονθτιρεσ. Υπενκυμίηεται ότι οι λουόμενθ πριν τθν είςοδο τουσ ςτισ
εγκαταςτάςεισ κα πρζπει να λοφηονται με ςαποφνι.

Καθαριςμόσ εγκαταςτϊςεων υδϊτων αναψυχόσ
Επιφάνειεσ που αγγίηονται ςυχνά κα πρζπει να ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα κακαριςμοφ και να
κακαρίηονται και να απολυμαίνονται τακτικά και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ «Ρροτεινόμενεσ διαδικαςίεσ
για τον κακαριςμό και απολφμανςθ χϊρων φιλοξενίασ κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ COVID-19».
Τζτοιεσ επιφάνειεσ περιλαμβάνουν χειρολαβζσ αςφαλείασ ι κάγκελα ςτα οποία ςτθρίηονται οι
λουόμενοι, τα ςθμεία τον ςκαλϊν που είναι εκτόσ τουσ νεροφ τθσ δεξαμενισ κακϊσ και άλλα ζπιπλα
και εξαρτιματα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ (π.χ. ιματιοφυλάκια). Τα αποδυτιρια και τα αποχωρθτιρια
των εγκαταςτάςεων υδάτων αναψυχισ κα πρζπει να κακαρίηονται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ
«Ρροτεινόμενεσ διαδικαςίεσ για τον κακαριςμό και απολφμανςθ χϊρων φιλοξενίασ κατά τθ διάρκεια
τθσ πανδθμίασ COVID-19».
Τα κακίςματα (ξαπλϊςτρεσ, καρζκλεσ, πουφ, ςεηλόνγκ, κτλ.), τα τραπεηάκια, τα κουτιά φφλαξθσ
προςωπικϊν αντικειμζνων, τα κουμπιά ειδοποίθςθσ προςωπικοφ και οι τιμοκατάλογοι κα πρζπει να
είναι καταςκεπαςμζνα από υλικά που να μποροφν να επιδζχονται αποτελεςματικισ απολφμανςθ
μεταξφ των χριςεων τουσ από διαφορετικοφσ πελάτεσ. Δεν κα πρζπει να είναι από πορϊδθ υλικά,
υφάςματα, κτλ. Στθν περίπτωςθ που το υλικό δεν είναι κατάλλθλο, δίνεται θ δυνατότθτα να καλυφκεί
από υλικό κατάλλθλο για απολφμανςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να καλφπτονται όλα τα ςθμεία
που ζρχονται ςε επαφι με το επιςκζπτθ ι μπορεί να επιμολυνκοφν από ςταγονίδια και κα πρζπει να
διαςφαλίηεται ότι ο επιςκζπτθσ δεν μπορεί να αφαιρζςει το κάλυμμα αυτό.
Μετά από κάκε αλλαγι πελατϊν κα πρζπει να απολυμαίνονται τα κακίςματα, τα τραπεηάκια, τα κουτιά
φφλαξθσ προςωπικϊν αντικειμζνων, οι τιμοκατάλογοι και κάκε άλλο αντικείμενο το οποίο κα
χρθςιμοποιιςει ο επόμενοσ πελάτθσ. Η απολφμανςθ μπορεί να γίνεται με ψεκαςμό υποχλωριϊδουσ

νατρίου ςυγκζντρωςθσ 0,1% και χρόνο επαφισ 10 λεπτϊν, αφοφ πρϊτα όμωσ κακαριςτοφν οι
επιφάνειεσ από τα νερά, τα χϊματα και άλλουσ ρφπουσ.

Στθν περίπτωςθ που χορθγοφνται ενδφματα λοφςεωσ (μαγιό), πετςζτεσ, μπουρνοφηια ι υποδιματα
αυτά κα πρζπει να είναι μιασ χριςθσ ι να κακαρίηονται και να απολυμαίνονται μετά από κάκε χριςθ.

Εξαεριςμόσ εςωτερικών εγκαταςτϊςεων υδϊτων αναψυχόσ
Το ςφςτθμα αεριςμοφ/εξαεριςμοφ των εςωτερικϊν δεξαμενϊν κα πρζπει να επιτυγχάνει τουλάχιςτον
10 L/m2/s 10 λίτρα νωποφ αζρα ανά τετραγωνικό μζτρο επιφάνειασ νεροφ ανά δευτερόλεπτο (10
L/m2/s) για τθν αραίωςθ των πτθτικϊν χθμικϊν ουςιϊν.4 Κατά τα άλλα ιςχφουν οι οδθγίεσ τθσ
εγκυκλίου: «Λιψθ μζτρων διαςφάλιςθσ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ από ιογενείσ και άλλεσ λοιμϊξεισ κατά τθ
χριςθ κλιματιςτικϊν μονάδων».9

Εκκύνηςη λειτουργύασ εγκαταςτϊςεων υδϊτων αναψυχόσ
Στθν περίπτωςθ που οι εγκαταςτάςεισ υδάτων αναψυχισ παραμείναν εκτόσ λειτουργίασ για πάνω από
ζναν μινα, κατά τθν επανεκκίνθςθ τουσ κα πρζπει να ακολουκθκοφν τα βιματα που περιγράφονται
ςτθν οδθγία: «Οδθγίεσ για τθν διαχείριςθ τθσ LEGIONELLA ςτα δίκτυο φδρευςθσ κτιρίων κατά τθν
διάρκεια τθσ πανδθμίασ COVID-19»8.

Διακοςμητικϊ ςιντριβϊνια
Στα διακοςμθτικά ςιντριβάνια κα πρζπει να χρθςιμοποιείται πόςιμο νερό. Το νερό κα πρζπει να
απολυμαίνεται με τθ χριςθ αλογόνου ι άλλου χθμικοφ απολυμαντικοφ, το οποίο να ζχει
υπολειμματικι δράςθ. Πταν χρθςιμοποιείται χλϊριο, θ τιμι του ελεφκερου υπολειπόμενου χλωρίου
κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 1 mg/L. Εκτόσ των χθμικϊν, μποροφν να εφαρμοςτοφν και φυςικζσ
μζκοδοι απολφμανςθσ (π.χ. θ υπεριϊδθσ ακτινοβολία).
Πλα τα μζρθ των διακοςμθτικϊν ςιντριβανιϊν (δεξαμενι, δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ και ςωλθνϊςεισ)
κα πρζπει να διατθροφνται ςε καλι κατάςταςθ, κακαρά και απαλλαγμζνα από άλγεσ, ιηιματα και
άλατα.
Στθν περίπτωςθ που τα διακοςμθτικά ςιντριβάνια παραμείναν εκτόσ λειτουργίασ για πάνω από ζναν
μινα, κατά τθν επανεκκίνθςθ τουσ κα πρζπει να ακολουκθκοφν τα βιματα που περιγράφονται ςτθν
οδθγία: «Οδθγίεσ για τθν διαχείριςθ τθσ LEGIONELLA ςτα δίκτυο φδρευςθσ κτιρίων κατά τθν διάρκεια
τθσ πανδθμίασ COVID-19»8.
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