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Inledning
Nolhaga Parkbads friskvårdsanläggning erbjuder motionssim samt upplevelsebad med
vattenruschbanor för personer i alla åldrar. Det är viktigt att säkerställa säkerheten i
anläggningen både vad gäller vattnets kvalitet för att förebygga hälsorisker men även att
dokumentera åtgärder och insatser för att öka säkerheten för besökaren och medarbetarna
som arbetar i anläggningen.

Syfte
I detta dokument anges vilka rutiner som är upprättade utifrån följande områden:
-

Säkerhetsrutiner som vänder sig till badande besökare
Säkerhetsrutiner som vänder sig till medarbetare och övriga besökare
Säkerhetsrutiner avseende teknik och anläggningssäkerhet, för att säkerställa
anläggningens och bassängbadens vattenkvalitet.

Utförande
Rutinerna genomförs löpande och revideras årligen i samband med delårsbokslut samt
därutöver vid behov.

Avvikelsehantering
Om rutinerna inte följs upprättas en avvikelserapport som beskriver varför rutinen inte
efterlevdes. Dessa avvikelser hanteras inom det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket
utvärderas för Nolhaga Parkbad i december varje år.

Dokumentation
Dokumentet och medföljande bilagor förvaras i receptionen, i badvärdshytten och på anvisad
plats i dokumenthanteringssystemet Alfresco.

Utbildning
Samtliga rutiner gås igenom vid nyanställningar samt löpande under året:





Vattenlivräddningsträning sker enligt mindre modell var tredje vecka (se 2.d)
Vattenlivräddning sker enligt större modell en gång om året (se 2.d)
Vid arbetsplatsträffar, en gång om året gås samtliga igenom, övriga vid behov
Vid särskild säkerhetsdag som genomförs i augusti varje år
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1. Säkerhetsrutiner för badande besökare
Allmän säkerhet










Bad för barn under 12 år ska ske i vuxen persons sällskap (18 år eller äldre). Den
vuxne ska duscha och tvätta sig enligt reglerna samt vara klädd i godkända badkläder
samt är ansvarig för att barnet följer besöks- och hygienrutinerna.
En vuxen ansvarar för max tre barn.
För att bada ensam utan sällskap av en vuxen person, ska man vara fyllda 12 år och
simkunnig. Det vill säga att man ska kunna falla i vattnet och därefter simma 200
meter, varav 50 meter ryggsim.
Bad sker på eget ansvar, badvakta varandra.
Badvärdar finns i anläggningen och är till för att hjälpa er.
Badvärden har rätt att avvisa personer som inte följer trivselreglerna eller badvärdens
uppmaningar.
Det råder foto- och filmförbud i anläggningen.

Hygien









För att vistas i badet utan att bada krävs att man är klädd i rena syntetkläder
(polyester eller motsvarande) och har tvättade fötter. Kläder finns att låna i
receptionen i begränsad omfattning.
Duscha och tvätta hela kroppen naken med tvål före bassängbad.
Tvätta håret eller använd badmössa, ta bort smink.
Ta ur hårspännen och lägg dem i skåpet. Hårspännsen som ramlar ur håret förstör
bassängerna.
Man får inte bada i bomullskläder. Badkläder och burkini i syntetmaterial går bra. Med
syntetmaterial avses t ex polyester och elastan.
Underkläder under badkläderna är inte tillåtet.
Det är inte tillåtet att gå in med skor eller ytterkläder i våtutrymmen.

Övrigt





Glas och porslin är förbjudet att ta med in i simhall, dusch och bastu.
Parkbadet ansvarar inte för värdesaker.
Skåpen ska tömmas när man lämnar anläggningen.
Kvinnlig och manlig personal kan förekomma i båda omklädningsrummen samt i
duscharna.

2. Säkerhetsrutiner för medarbetare
2.a Allmän ordning
Personalen anmodas att ha en pågående översyn över anläggningen under hela
arbetspasset. Speciellt den personal som sköter bevakningen av bassängytorna
(”badvakter”) går regelbundet in i omklädningsutrymmen och ronderar i utrymmen som ej är
permanent bemannade. Övergripande säkerhet och kommunikation sker via
kommunikationsradio. Personalen anropar direkt var i anläggningen den befinner sig vid en
utsatt situation. Övrig personal ansluter till anropad plats. Om situationen kan anses som
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hotfull, det vill säga att gäst ej följer uppmaning från personal samt uppträder hotfullt, skall
polis tillkallas via telefon 112.
Vid störningar i och omkring bassängen av gäster gäller följande:





Tillsägelse och försök att genom lugnt agerande lugna personen. Uppträd inte
utmanande.
Tillsägelse och varning, ”om du fortsätter med detta beteende får du lämna
anläggningen”.
Om gästen inte hörsammar tillsägelserna enligt ovan ska polis tillkallas.
Fortsätt inte med verbalisering eller bygga upp en stökig miljö och absolut inte
komma i fysisk kontakt.

Se centrala rutiner ”Riktlinjer och rutiner för förebyggande av hot och våld på arbetsplatsen”
upprättad vid CESAM 2018-10-23. Säkerställ att rutinen finns tillgänglig i receptionen och i
badvärdshytten.

2.b Rutin för bevakning av bassängytor



Minst två personal ska alltid bevaka bassängytorna: en i upplevelsebadet och en i
stora 25 – metersbassängen och badgallerian
Vid hög belastning ska tre personal bevaka ytorna

2.c Livräddning och tillbud
Rutin för badvärdar med livräddande uppgifter








Ropa på ”hjälp tillbud” via Walkie Talkie till kollegorna. Det ska framgå i vilken
bassäng tillbudet sker. Alla beger sig till platsen, den första personalen fokuserar på
att få den nödställde till kanten av bassängen, den andra personalen hjälper till att få
upp den nödställde och påbörjar HLR. Personal tre hämtar defibrillatorn och ser till att
någon ringer SOS alarm (112).
Kolla medvetande, andning och att det är fria luftvägar. Behövs HLR, ge kraftiga
bröstkompressioner i högt tempo tillsammans med inblåsningar, 30 kompression och
två inblåsningar.
Den som kommer med defibrillatorn torkar av den livräddande med handduk och
kopplar på hjärtstartaren.
Om det är en man kan man behöva raka bröstet för att fästa elektroderna. Är det en
kvinna kan man behöva avlägsna bh:n.
Rakhyvel och sax finns fäst på hjärtstartaren i en liten väska.
Lyssna på instruktionerna på hjärtstartaren. Växla mellan hjärtstartareren och
kompressioner och inblås.
Detta pågår tills ambulanspersonal anländer och tar över.
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2.d Vattenlivräddning - regelbunden övning och utbildning
Detta test ska göras var tredje vecka
Träna på att dyka ner till botten på den djupa delen i bassängen Mjörn och hämta upp en
livräddningsdocka och bogsera den till kanten.
Träna på upptag av person på bassängkanten.
Medvetandekontroll.
Stabilt sidoläge.
Detta test ska göras en gång per termin
Simma 100 meter valfritt simsätt följt av 50 meter simning med livboj följt av 50 meter
bogsering av jämnstor kamrat i livboj.
Start i vattnet för 25 meter simning med livboj följt av upptagning av livräddningsdocka eller
jämnstor person från 3-4 meters djup följt av 25 meters bogsering av kamrat i livboj. Öva på
5 inblåsningar i vattnet.
Upptagning av person på bassängkant, brygga eller strand.
Upptagning av person med Spinal board och nackkrage.
Träna på D-HLR, larmrutiner samt stabilt sidoläge. Använd docka och övningsdefibrillator.

2.e Agerande vid övriga olycksfall
Badvärden tillkallar kollega/or och bedömer omfattningen av olycksfallet.
Vid mindre sårskador sker omplåstring. Vid större sårskador tejpas såret och täcks och
gästen uppmanas att uppsöka sjukvården.
Vid allvarligare olycksfall tillkallas ambulans via SOS alarm (112).

Dessa olycksfall rapporteras som en tillbudsrapport som förvaras i pärm i simlärarrummet.
Olycksfallen hanteras och dokumenteras i direkt anslutning till händelsen. Fyra gånger per år
sker en fördjupad analys av det inträffade händelserna i syfte att höja kvaliteteten i
verksamheten.

2.f Utrymning vid brand eller annan fara (se bilaga A)
Åtgärdsinstruktioner finns i bilaga A.
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3. Säkerhetsrutiner teknik för samtliga medarbetare
3.a Larmhantering av klorgaslarm, koldioxidlarm och nöddusch

Vid larm på RWC Larmtablå 1:
Larm 3: Klorlarm
Larm 4: Co2 larm
Larm 5: Nöddusch

Larm 3: Klorgaslarm.
Detta är klorgaslarm som indikerats i rummet för klortillverkaren.
1. Ring Drifttekniker, för att utreda händelsen.
Ring eventuellt 0322-616161 eller 112, om ingen Drifttekniker finns på plats.
2. Blockera alla ingångar till Teknikutrymmena med varningsskyltar.
Meddela all personal i huset att detta skett, och att ingen passerar ner till
teknikutrymmena.
Endast Räddningstjänst och speciellt utbildad personal med andningsapparat får gå
ner till teknikutrymmena.

Larm 4: Koldioxidlarm
Detta är förhöjd halt av koldioxid som indikerats i utrymmena där slang och doserutrustning
finns.
1. Kontakta drifttekniker (dagtid).
Kontrollera vid central i rum B1043 ”Torget”, speciell instruktion tar över från denna
punkt, denna finns vid centralen.
2. Två personer går ner och gör kontrollen.
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Larm 5: Nöddusch utanför klortillverknings rummet
Detta är ett personlarm som utlöst av att nödduschen startats, och någon kemikalieolycka
skett.

1. Ropa på assistans från kollegor, bege er genast ner till platsen för nödduschen,
medtag spolutrustning.
Meddela all personal i huset via walkie talkie vad som skett och begär eventuellt mer
hjälp. Förbered för transport till sjukhus, och invänta ambulans.
2. Ring 0322-616161,eller 112, denna person måste eventuellt vara kvar i receptionen,
så mobiltäckning finns, eller WiFi täckning finns.
3. Förbered transport av den skadade till sjukhus, och medtag spolutrustning.

3.b Larmhantering vid klorgaslarm samt vid koldioxidlarm
Åtgärd vid klorgaslarm på klortillverkaren

Börja med att kontrollera om klorgaslarmet (se larm 3: klorgaslarm) eller koldioxidlarm (se
larm 4: koldioxidlarm) löst ut på larmpanelen i receptionen enligt anvisning i 3.a.

Klorgaslarm utlöst klorgasnivå 0.1-0.5ppm:



Utbildad person meddelar övrig personal via walkie talkie vad som skett och att
kontroll skall ske och tar på sig en skyddsmask.



Kontrollera på klorgasmätaren utanför klortillverkningen, vilken nivå klorgas som läckt
ut. 0,1-0,5ppm är ingen akut fara. Kontrollera att FF02 är driftsatt, kontrollera detta i
Co2 rummet.



Om klorgasnivån är under 0.5ppm gå in med skyddsmask och kontrollera att
klortillverkaren är ur drift, eventuellt stänga av huvudströmbrytaren.



Kontrollera klorgasnivån med jämna mellanrum tills nivån är nere på 0,1ppm, eller
lägre, först då kan man avsluta bevakningen och kolla upp vad som gjort att det läckt
ut klorgas.



Kontrollera klortillverkaren minst 1 gång per timma, efter denna åtgärd, för att
säkerställa att klorgasen inte läcker igen.



Kontakta serviceorganisation för att beställa service och gå igenom orsaken till
läckaget.
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Klorgaslarm utlöst, klorgasnivå över 0.5ppm:


Ring 112 eller 0322-616161, och invänta Räddningstjänsten, meddela att angrepps
position är teknik inlastning, angreppsväg C, maskin/teknikutrymme i källaren.



Kontrollera på klorgasmätaren utanför klortillverkningen, vilken nivå klorgas som läckt
ut. 0,5-5.0ppm är akut fara. Kontrollera att FF02 är driftsatt, kontrollera detta i Co2
rummet.



Informera räddningstjänsten om att klortillverkaren löst ut klorgaslarm nivå 0.5ppm-,
vilket kan innebära en personfara att vistas i utrymmet.



Räddningstjänsten får endast gå in i rummet med aktuell skyddsutrustning, invänta
om klorgasen sjunker först, ev stäng ner klortillverkaren genom att stänga av
matningen till denna via el central AS11



Avvakta att klorgasen sjunker ner till 0.1ppm innan faran är över.



Kontrollera klortillverkaren minst 1 gång per timma, efter denna åtgärd, för att
säkerställa att klorgasen inte läcker igen.



Kontakta serviceorganisation, för att beställa service och gå igenom orsaken till
läckaget.

Skriv ner eventuella störningar, i driftjournalen.

3.c Rutin för återställning av klortillverkaren vid larm
Rutin för återställning av klortillverkaren vid larm
Om klortillverkaren larmar, kontrollera på maskinens manöverpanel vilket larm som är aktivt.

Till exempel lågt eller högt flöde elektrolysvatten.
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Kontrollera under Varningsmeddelanden vilket larm som larmat.

Lågt eller högt elektrolysvatten flöde, gör följande:
Tryck ”Reset” för att återställa larmet. Starta beredning genom att trycka på knappen ”Starta
beredning” och nu måste inloggning ske, logga in med ”9040” +ok.
Invänta att beredning startar och kontrollera flödena på flödesmätarna (se bild nedan).

Justera in flödet med kulventilen på den vänstra flödesmätaren till 40L/h.
Justera in flödet med justerratten på den högra flödesmätaren till 200l/h.
Var noga med att kontrollera att flödet stabiliserar sig. Detta kan ta några
minuter så avvakta denna tid för att säkra funktioner.

3.d Rutiner vid förorening i bassänger
Åtgärder vid avföring i bassäng:







Stäng poolen, inget bad tillåts under denna tiden.
Vid fast avföring, plocka upp det fasta och höj klorhalten till 5.0 mg/l och låt denna
halten vara uppe i 3 timmar och backspola efter den tiden gått.
Ev avklorera eller låt tiden gå och invänta klorhalt på 1.5mg/l och då kan man bada
igen.
Vid lös avföring höj halten till 5.0 mg/l eller mer i minst 6 timmar, och backspola efter
den tiden gått.
Notera AFR I Driftjournalen tid och vad för åtgärds som gjordes.
Bassängen kan öppnas.
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3.e Rutiner höj och sänkbar botten i Kombibassäng




Se till att det är tomt i bassängen från badande.
Alla badgäster ska vara minst en meter från kanten vid utförandet av nivåskiljningen.
Mycket viktigt att ingen befinner sig vid trapporna då det är en uppenbar klämrisk.

3.f Egenkontroll vid Nolhaga Parkbad (se bilaga B)
I detta avsnitt anges vilka rutiner som finns för planering och kontroll av verksamheten för att
motverka och förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår vid bassängbad.
Dessa rutiner rör vattenkvaliteten och bygger på Folkhälsomyndighetens allmänna råd om
bassängbad (FoHMFS 2014:12).
Åtgärdsinstruktioner finns i bilaga B Egenkontroll vid Nolhaga Parkbad vilken är anmäld till
tillsynsmyndigheten Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun enligt Förordning (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38 § punkt 2.

4. Rutiner för övriga besökare
Denna rutin avser bland annat studiebesök och hantverkare.






Anmälan sker i receptionen.
Besökaren fyller i en närvarolista i receptionen.
Besökaren kvitterar ut en besöksbricka och eventuellt walkie talkie.
Receptionen meddelar berörd personal via walkie talkie att besökaren har
anlänt och inväntar eventuellt denna innan besökaren släpps in.
Vid utpassage meddelar besökaren receptionen och lämnar in sin
besöksbricka och eventuell walkie talkie.

Om besökaren ska ner i maskinrummet ska en säkerhetsgenomgång med drifttekniker
ha genomförts innan.
Eventuellt parkeringstillstånd kan behövas.

5. Bilagor
Bilaga A. Utrymning vid brand eller annan fara (se 2.f)
Bilaga B. Egenkontroll vid Nolhaga Parkbad (se 3.f)
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