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متطلبات السالمة ألحواض السباحة

Swimming Pool Safety
تمهيد:

يشمل األمر المحلي رقم  2003/11األنظمة الخاصة بتخطيط وبناء وصيانة وسالممة
أحواض السباحة.
التزاما باألمر المحلي يجب تقديم كافة طلبات بناء أحواض السباحة إلى إدارة الصحة
والسممة العامة – قسم السممة العامة بعد التحقق من االلتزام بكل أمور السممة
بالموافقة على بناء أحواض السباحة حسب اإلرشاد الفني رقم (.)11
يوفــر هذا اإلرشاد شرح إلجالراءات السالممة فالي أحالواض السالباحة وصاليانة وتشالليل
تلك األحواض ما يضمن سممة المستخدمين.

إرشــادات:
عـــــــــــــام:
يجب أن يضم تصميم حوض السالباحة األمالور المتعلقالة بالسالممة والصالحة بموجالب األمالر
المحلي رقم  2003/11والئحته التنفيذية ،وعلى أن يشمل اآلتي- :
 )1نظام تصفية المياه وإعادة تدوير مياه الحوض
 )2نظام تطهير مياه الحوض
 )3إجالالراءات الرقابالالة األاالالرص الخاصالالة الصالالحة والسالالممة التالالي تالالـختخذ عنالالد مرحلالالة
التصميم ووقت التشليل.
معدات السالمة والمنقــذ:
 -1يجب توفير عدد كافي من معدات السممة لألشخاص الذين يستعملون حوض السباحة.
 -2يجالالب تزويالالد أحالالواض السالالباحة (التجاريالالة والعامالالة) بمعالالدات اإلنعالالات التالالي تسالالتخدم الهالالواء
العادي.
 -3يجب تزويد صندوق وأدوية ومعدات إسعاف أولي بالقرب من حوض السباحة.
 -4من الضروري توفر منقذ مؤهل على أحواض السباحة العامة ويتحتم تواجده عنالد اسالتخدام
المسبح من قبل مرتادي أحواض السباحة.
 -5يجالالب أن يكالالون المنقالالذ مالالدربا علالالى وسالالائل إنعالالات القلالالب والالالرئتين وعلالالى وسالالائل اإلنقالالا
المعتمدة.
 -6يجب توفير طوق نجاة ورافعة.
 -7يجب اتخا احتياطات السممة ضد األاطار المحتملة لتسرب غاز الكلور.
 -8يجب االحتفاظ بقناع غاز يستخدم في جو غاز الكلور ويوضع في ازانة غير مقفلالة االار
غرفة اسطوانة الكلور.
 -9يجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عن صيانة الحوض ونظام التعقيم والتطهير.
 -10يجب أن يكون هناك إشراف يومي للحوض وأاذ عينات منه لحساب كميالة الكلالور ودرجالة
األس الهيدروجيني  PHيوميا إضافة إلى قياس درجة الحرارة وتالدون القالراءات فالي كتالاب
ااص كما يتم أاالذ عينالات نصاله شالهرية مالن أجالل درجالة عسالر الكالساليوم وقيالاس حمال
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السيانوريك ودرجة القلوية وتدون أيضا في لك الكتاب الخاص كما يجب التقيالد بال ن تكالون
المقاييس المعيارية لمياه أحواض السالباحة ضالمن المجالا المسالموح باله وكمالا هالو مبالين فالي
الجدو أدناه:
االختبار
الكلور الحر
البرومين
االس الهيدروجيني
القلوية الكلية
عسر الكالسيوم
معامل التشبع
حم السيانوريك

المستوى المطلوب
 2 – 1ملجم  /لتر
 4-2ملجم  /لتر
7.6 – 7.4
 100 – 70جزء في المليون
 500 – 100جزء في المليون
 0.5إلى 0.5 60 – 20جزء في المليون

 -11يجالالالب ااالالالذ عينالالالات لميالالالاه الحالالالوض كالالالل شالالالهرين مالالالن اجالالالل قيالالالاس وااتبالالالار المحتالالالوص
الجرثومي/البكتيري أو متى ما خ
طلب لك.
الجدو أدناه يوضح أعلى مستوص للمحتوص البكتيري المسموح به ب حواض السباحة:
المستوص المطلوب
0 MPN/100ml
0 MPN/100ml
1000 CFU/ml
0 CFU/100ml
0 CFU/100ml

-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18

رقم اإلصدار2.1 :

االاتبار
Total Coliforms
Fecal Coliforms
Heterotrophic Plate Count
Ps. Aeruginosa
Fecal Streptococci

يمنع استخدام سطح الحوض ألغراض أارص إال بعد الت كد من السممة العامة لذلك.
يجب ت مين الحوض في حالة عدم استخدامه.
يجالالب تجنالالب وضالالع الزالقالالات علالالى أطالالراف أحالالواض السالالباحة وفالالي حالالالة وجودهالالا تتطلالالب
إشراف دائم من المنقذ.
فالالي حالالالة وجالالود حالالوض لألطفالالا ممصالالق للحالالوض العالالام الالالذي يسالالتخدم مالالن الكبالالار فيجالالب
وضالالع حالالاجز وحمايالالة لمنالالع األطفالالا االنتقالالا مالالن حوضالالهم إلالالى حالالوض الكبالالار ،كمالالا يمنالالع
لألطفا استخدام أحواض الكبار.
يجالالب أن يكالالون مكالالان السالالباحة فالالي الحالالوض االالالي مالالن أي عوائالالق أو أجسالالام غريبالالة تعيالالق
مرتادي أحواض السباحة أو قد تسبب في إصابتهم مثل أسمك أو أنابيب لنوافير إضافية أو
أجسام حادة أارص.
يجب أن يتم توفير مدال مياه واحد لكل  45متر مكعب
يسمح بوجود مسبح بدرجات فقط في حالة كون المسبح ضحل وال يتجاوز عمقه  1م.
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يجب تزويد لوح إرشاد لمرتادي حوض السالباحة ويوضالع فالي مكالان بالارز لسالهولة القالراءة
ويكون بالللتين العربية واإلنجليزية.
يمنع تليير تصميم أحواض السباحة أو إضافة لوح القفز (اللطالس) أو تلييالر مكاناله إال بعالد
الرجوع إلى إدارة الصحة والسممة العامة.
في حالة أن حوض السباحة في مكان مللق فيجب توفير تهوية جيدة للمكان المللق.
يجب الت كالد مالن أن تكالون أرضاليات المسالبح بلالون فالاتح وأملالس يتحمالل إجالراءات التنظياله
المتكررة.
يجالالب الالالو المسالالبح مالالن جميالالع أنالالواع الطحلالالب (الزرقالالاء ،البنيالالة الخضالالراء المزرقالة) والتالالي
يمكن أن تكون مؤشرا لوضع غير ممئم داال المسبح.
يجالب أن تكالالون ميالالاه المسالبح نقيالالة ،إ أن عالالدم صالفاء الميالالاه يمكالالن أن يكالون مؤشالالرا لوجالالود
وضعية غير سليمة متمثلة فالي :عالدم فاعليالة عمالل المضخات/المصالافي ،انخفالاض مسالتوص
صحة وسممة المياه ،عدم ممئمة مستوص الحموضة ،عدم تكافؤ حجم المصفى بالنسبة إلى
حجم الحوض ،عدم انتظام دورات انقمب المياه.
يجب أن يتم تنظيه مياه المسبح بانتظالام ،كمالا يجالب أن يكالون المسالبح االيالا مالن األنقالاض
الطافية ،المواد المترسبة/أو أي من المواد اللير مرغوب فيها.
يجب أن تكون جميع مستلزمات المسبح مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل.
يجب أال تزيد فترة االنقمب لمياه الحوض عن  4ساعات.
يجب أن يكون هناك مفتاح فاصل للتيالار الكهربالي عنالد حالوض الجالاكوزص يالتم اللجالوء إليالة
عند الطوارئ.

المعدات الوظيفيـــة:

-1الساللم ومواطئ األقدام الداخلة في تجاويف والدرجات
يجب توفير درجات وسملم إ ا زاد العمق على  0.6م.
 يجب توفير سلم واحد على األقل لكل  30م من محيط الحوض.
 يجالالب أن تكالالون سالالملم الحالالوض مقاومالالة للتآكالالل ومالالزودة بمالالواط أقالالدام مقاومالالة لمنالالزالق،
يجب وجود فسحة  90ملم بعيدا ً عن الجدار.
 إ ا تم تالوفير الالدرجات الداالالة فالي تجالاويه يجالب أن تكالون ات سالطوح غيالر زلقالة و ات
تصريه اتي وعلى أن يكون أقل عرض لموطال القالدم  150ملالم واقصالى ارتفالاع للدرجالة
 350ملم.
 يجب تزويد درابزين جانبية تمتد فوق سطح الحوض وتعالود للسالطح األفقالي للحالوض عنالد
كل جانب من جوانب كل سلم أو درجات مثبتة في تجاويه.
 يمكن السماح ب حواض ات درجات فقط إ ا كان الحوض ضحمً ال يتجاوز عمقه 1م.

-2ال ُدشّــات ومغاسل األرجل

 يجب توفير دخشات وملاسل أرجل لكالل  25م مالن محاليط الحالوض ،يجالب تركيالب لوحالات
تطلب من مستخدمي الحوض أاذ دت قبل استخدام المسبح.
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-3مرافق المراحيض وغرف تغيير الثياب

 يجب تزويد أحواض السباحة بمرافق المراحي
بالجدو أدناه- :

وغرف تليير الممبالس ،كمالا هالو مبالين

نساء
مساحة المسبح
أقل من  150م²
 151م 300- ²م²
 301م 900 – ²م²
 901م – ²وأكثر

رجا
مقعد وعالقة
مالبس
( 600ملم)
2

مرحاض

مغسلة

مبولة

حمام مع
دش

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

5

5

4

5

8

10

مرحاض

مغسلة

حمام مع
دش

2

1

2

2

2

3

3

3

3

4

5

3

3

4

5

6

4

مقعد وعالقة
مالبس
( 600ملم)
2

-4أبراج ومنصات والواح الغطس





يجب توفير مساحة االية فوق لوح أو بر اللطس تصالل لالـ  5أمتالار علالى األقالل لحركالة
الراس
يجب أن تلطي الواح أو منصات اللطس بالكامل بمواد غير زلقه.
يجب أن يكون أقل عمق للماء ألي لوح غطس مركب على مسافة  1متر أو قالل مالن 2.5
م .يزداد عمق اللطس لأللواح فوق 1م بواقع  0.3لكل متر أو جزء منه يزيد على 1م.
يجب تالوفير فصالل أفقالي بمقالدار  3م بالين ألالواح اللطالس المتحا ياله وبالين أي لالوح غطالس
والجدار الجانبي.

-5اإلضاءة

 يجب إضاءة المسابح المصممة لمستخدام ليم سواء بإضاءة تحت الماء أو فالوق المالاء أو
كم النوعين ،و لك للت كد من اإلضاءة الجيدة لكل مناطق قاع المسبح وكل المسالبح بالدون
إحالالداي أيالالة انعكاسالالات أو وهالال أو ح الالروق أو صالالدمات كهربائيالاله أو إصالالابات جس الالدية
للسابحين والمنقذين.
 يجب أال يتجاوز شدة اإلنارة العامة عن  50لكس
 يجب أن توجالد فالي كالل دائالرة كهربائيالة قالاطع لالدائرة التالرب األرضالي ويجالب أن توضالح
على الرسومات.

-6وضع عالمات العمق
 يجب وضع عممات واضحة وسهلة القراءة تبين عمق الماء سواء علالى حافالة السالطح أو
على جدار المسبح عند أقل وأكبر عمق وعند نقاط انكسار الميل
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-7السطــح

 يجالالب أن تكالالون مسالالاحة السالالطح تعالالاد أو تزيالالد علالالى مسالالاحة الحالالوض ،يجالالب أن يكالالون
السطح غير زلق وأن يكون مائم بحيث ال يسالمح بالداو ميالاه السالطح للحالوض وتلويالث
مياهه.
 يجب أن يكون السطح مائمً بنسبة  40:1كحد أدنى بعيدا ً عن جانب المسبح ،يجب تالوفير
تصريه كافٍ ٍٍ على السطح لمنع حدوي الوحــل.

تصفيــة مياه المسبح:

الغــرض :إزالة القاذورات والحطام من سطح المسبح وجدرانه وأرضيته.
-1مصرف الخروج
يجالالب أن يخركالالب علالالى األقالالل عالالدد  2مصالالرف لخالالرو المالالاء مالالن قاعالالدة قالالاع المسالالبح لتصالالريه
القا ورات المتراكمة ولتسهيل التفريغ الكامل للمسبح ألغراض الصيانة.
-2المكاشـــط
اللرض :إزالة اللبار والحطام وأوراق األشجار الطافية وطبقات الزيت الرقيقة.
-3مصافي الشعر والقاذورات الخفيفة:
اللــرض :اإلمساك بالشعر والدقائق الكبيرة التي تستطيع التراكم داال النظام فتسـالـد المضالخة أو
األنابيب أو جهاز الترشيح.
يجب أن تنظه مصافي الشعر يوميا لضمان التشليل الفعا لنظام إعادة التدوير.
-4أجهـزة الترشيح /التصفيــة.
يزيل جهاز الترشيح المواد غير القابلة للذوبان والمعلـّقة من مياه إعادة التدوير.
بعد التدوير المتكرر لمياه المسبح من ام جهاز الترشيح تمتل فراغاتاله بالقالا ورات ممالا يالؤدي
لحدوي مقاومة متزايدة لجريان المياه ،عند لك يحتا جهاز الترشيح للسيل عكسي.
توجــد ثمثة أنواع رئيسية من أجهزة الترشيح ألحواض السباحة- :
-1جهاز ترشيح بالتراب الدياتومي.
-2جهاز ترشيح بالرمل السريع.
-3جهاز ترشيح بالرمل العالي السرعة.
ضالالح التصالالميم التفاصالاليل الكاملالالة ألجهالالزة الترشالاليح شالالاملة موقالالع الصالالمامات المختلفالالة
يجالالب أن يو ّ
وفتحات الداو وصمام إطمق الهواء ومقياس الضلط وزجا الرؤيا وحنفيات أاذ العينات عنالد
المدال وأنابيب الخرو من جهاز الترشيح وازان المواد الكيماوية.
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-5معـدات التطهـير
يجالالب أن تالالزود أحالالواض السالالباحة بمعالالدات مناسالالبة قالالادرة علالالى إضالالافة مالالواد التطهيالالر والمخثالالرات
والكيماويالالات و لالالك حسالالب مالالا توص الي بالاله إدارة الصالالحة والسالالممة العامالالة .وتجنالالب وضالالع المالالواد
الكيميائية يدويا في قنوات  /فتحات المصافي و لك الرتفاع نسبة الحموضة بتلك المواد الكيمائية.

لمزيــــد من المعلومات يرجى اإلتصال
بإدارة الصحة والسالمة العامة
هاتف-2064238 :فاكس2270160 :

رقم اإلصدار2.1 :
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الصفحة6/6:
عام

