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Załącznik nr 1 do umowy Nr  ……….………….

23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Lądku  Zdroju: OBSŁUGA KRYTEJ PŁYWALNI o wymiarach niecki do 25 m W ZAKRESIE RATOWNICTWA WODNEGO.
 
ZAKLRES CZYNNOŚCI : Do obowiązków ratowników wodnych zatrudnionych u Wykonawcy należy w szczególności: 
	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie pływalni, kąpiących się, korzystających z basenu pływackiego, basenu dla dzieci, kaskad wodnych  jak i przebywających w hali basenowej, w dniach :

      - Od poniedziałku do piątku  w godz. 09:00 do 21:00 
      - W soboty, niedzielę i święta w godz. 09:00 do 21:00
Pouczanie grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych zamierzających korzystać z pływalni o obowiązujących przepisach regulaminowych (zakaz spożywania posiłków i napojów w hali basenowej, zakaz biegania, zakaz skoków do wody, zakaz zbliżania się do podwodnych elementów instalacji basenowej, np. czerpnie, znajdujących się na ścianach i dnie niecek basenowych) oraz o zasadach korzystania z atrakcji basenowych( basenu pływackiego, basenu dla dzieci, kaskad  wodnych ).
	Przestrzeganie obowiązku skorzystania przez grupy zorganizowane jak również osoby indywidualne z kąpieli pod natryskiem przed wejściem na halę basenową, posiadania czepków kąpielowych, obuwia „ basenowego” ( typu klapki ) oraz odpowiedniej odzieży (strój kąpielowy). 
	Przestrzeganie ogólnych zasad korzystania z pływalni określonych Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych t.j. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 656 z poz. zm. ).
	Ratownicy wodni zatrudnieni u Wykonawcy winni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. 2013 r. Dz. U. poz. 757, z póz. zm.), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu; w zakresie wymaganych uprawnień zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami art.2 pkt 5) cyt. poniżej ustawy . 
Do obowiązków ratowników wodnych w godzinach pracy pływalni, należy codzienna, ciągła obsada  stanowisk ratowniczych zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych  t. j. Dz. U. Nr 2016, poz. 656  z póz. zm. )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 9 cyt. Ustawy - Rozp. Min. Spraw Wewnętrznych Dz. U. 2012 r. poz. 108, § 2 pkt 3 ustala minimalne wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego:
3  ) w przypadku pływalni: 
a)  dysponującej  nieckami o długości do 25 m - jeden ratownik,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opuszczenie stanowiska może nastąpić wyłącznie na czas przerw regulaminowych określonych przepisami prawa pracy. W przypadku nagłej konieczności opuszczenie stanowiska musi zostać zgłoszone ustnie pracownikowi kasy pływalni oraz odnotowane w dzienniku pracy ratowników. 
	Codzienna, ciągła kontrola ścian i dna basenów kąpielowych oraz wy płycenia w basenie 25-cio metrowym. W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek, wad konstrukcyjnych, pęknięć, itp., zgłoszenie tego faktu pracownikowi kasy pływalni. 
	Usuwanie zanieczyszczeń stałych, przedmiotów mogących spowodować zranienie lub uszkodzenie ciała. 
	Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowe opatrzenie ran i urazów, w poważniejszych przypadkach skierowanie do dyżurki pielęgniarskiej w Pawilonie Nr III , tel. 74 8117-270 lub wezwanie Lekarza Dyżurnego w godzinach udzielania zabiegów lub wezwanie Pogotowia Ratunkowego w przypadkach odpłatnego korzystania z basenu pływackiego.
	Czyszczenie lin torów pływackich, powierzchni ściany niecki basenowej na linii styku wody ze ścianą oraz rynienek odprowadzających wodę. Wszystkie czynności należy wykonywać w momencie widocznego zabrudzenia.
	 Codzienna obsługa urządzenia służącego do czyszczenia niecki basenu. 
	 Codzienna obsługa stanowiska „hydrobike” w niecce basenu w zakresie zatopienia i      
        wydobycia przyrządów z wody.
	Podczas przerwy eksploatacyjnej demontaż i  czyszczenie lin oddzielających tory i wyznaczających stanowisko „ hydrobike” . 
	Zapobieganie w miarę możliwości wszelkim szkodom materialnym (w tym również zanieczyszczeniom basenów) wyrządzanym przez użytkowników pływalni, a jeśli powyższe wystąpią muszą bezwzględnie zostać zgłoszone do pracownika kasy pływalni, dyżurującego pracownika obsługi technicznej, kierownika Działu Technicznego i kierownika basenu oraz potwierdzone odpowiednim wpisem (data, godzina, imię i nazwisko dyżurującego ratownika, opis zdarzenia, dane ewentualnych świadków, podpisy) w dzienniku pracy ratowników.
	Przestrzeganie porządku i dyscypliny na terenie pływalni, utrzymanie w należytym stanie technicznym powierzonego sprzętu ratowniczego ( koła ratunkowe, rzutki, tyczki). 
	Przestrzeganie ustalonych godzin rezerwacji torów pływackich lub basenów po zgłoszeniu takiej potrzeby przez pracownika kasy pływalni (ustawienie odpowiednich tablic informacyjnych).
	Bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie :

1). Szczegółowych warunków bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk  i pływalni 
2). Stosowania znaków: zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych ( wzory wg obowiązujących 
     przepisów ) .
3). Kontrola wykazu sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych, w które powinny
     być wyposażona pływalnia. 
	Przestrzeganie obowiązujących warunków technicznych utrzymania obiektu między innymi włączanie niezbędnej ilości oświetlenia hali basenowej oraz włączanie i wyłączanie atrakcji basenowych, a także bezwzględna kontrola stanu zamkniętych okien.  
	Wykonywanie innych poleceń związanych z obsługą krytej pływalni a mogących wystąpić w trakcie eksploatacji.

20. Stosowanie w czasie pracy ubioru w postaci  spodenek sportowych i koszulki sportowej z 
      widocznym napisem RATOWNIK . 
21. Ratownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, p-poż., regulaminu korzystania z pływalni oraz innych instrukcji i obowiązujących zarządzeń dotyczących pływalni .  
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