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Panstwowy Powiatowy Inspektor §anitarny w Lipnie informrrje, ze w dniu
27.a9.2a2żr, wpłynęło sprawozdanie zbadań wody ciepłej pobranej w dniu 16.09.2022r.
na obecnośó Legionella sp. z sięci wewnętrznej budynku Krytej P}ywalni w Lipnie,
Pl, 11 - go Listopada 13 A.

Na podstawie sprawozdania nr 274512ż z badań przeprowadzonych
przez MS LAB, Sp. z o.o., ul. §portowaZ2,87-500 Rypin stwierdzono:

o Kod próbki 3743lż2 * woda z naĘsku w szatni nr 1 - liczba Legionella sp.
w 100 ml wody - nie wykryto, (temperatura wody §8r4 0C, stężenie chloru
wolnego a,lZmgll),

l Kod próbki 3,744D2 - woda z natrysku w szatni rv 2 * Iiczba Legionella sp.
w 100 ml wody * 20 jtk* niepewnośó Ur-37 jtk], (temperatura wody §5,3 0C,

stęzenie chloru wolnego 0,11 mg/l),
. Kod próbki 374512Z - woda z natrysku w szatni nr 3 - licrha Legionella sp.

w 100 mi wody * 2a jtX* niepewność |11-37 jtkJ, (temperatura wody SU aC,
stęzenie chloru wolnego 0,11 mg/l)

r Kod próbki 3746122 - woda z natrysku w szatni nr 4 * licrha Legionella sp.
w 100 ml wody - 17 jtkt' niepewność [9-32 jtkl, (temperatura wody §1o0 0C,

stęzenie chloru wolnego 0,12 mg/L)
Zgodnie z zŃącznikiem Nr 1 do rozparądzenia Ministra Zdrowia z dnia

09 listopada 2015r. w sprawie wymagń, jakim powinna odpowiadać woda
na pływalniach fi.t. Dz. U. z2a22r., poz, 123a) Iiczba Legionella sp, w 100ml ciepłej
wody nie powinna być większaniż 100 jtk.

Panstwowy Powiatowy Inspektor §anitarny w Lipnie informuje, że zgodnie
z -lałączntkięm Nr 3 tabela B do wyzej wymienionęgl rozpórządzenia następne badania
należv wvkonać po up}yw_ie roku od 4nia nptlorĘ wyżei Ę"vmienionvch próbek"
Sprawozdaniazbadńnależy przedłożyó PPIS w Lipnie niezwłocznie po otrrymaniu ich
z laboratorium.

Ponadto informuje się, żę postępowanie dezynfekcyjne (dezynfekcja termiczna
lub chemiczna sieci wewnętrznej budynku) powinna zastń poĄęta zawsze;

} jeśli instalacja iub jej część została wymieniona lub zabiegi konserwacyjne
mogły prowadzic do jej zan|eczyśzczenia;

podej rzenie lub stwierd zar'<> zachorowanie na legionellozę.
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