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Sam
mantekt
Heiilbrigðiseftirllit sveitarféla
aga (HES) ha fa eftirlit me
eð hollustuhá
áttum og meengunarmálu
um á sund‐ og
o
bað
ðstöðum undir yfirumsjón Umhverffisstofnunar (UST) og skulu sund‐ og baðstaðir starfa efttir
regglugerð nr. 814/2010
8
me
eð síðari breeytingum um
m hollustuhæ
ætti á sund‐‐ og baðstöð
ðum. Sumarið
20113 var eftirlitsverkefni á sund‐ og baaðstöðum frramkvæmt í annað skiptti en það hafði áður verið
fram
mkvæmt sumarið 2008.. Markmið vverkefnisins var að kann
na stöðu ým
missa öryggissþátta í innrra
eftiirliti og heiln
næmi baðva
atns á sund‐‐ og baðstöð
ðum. Öll heilbrigðiseftir litssvæðin tííu tóku þáttt í
verrkefninu, og alls voru 12
23 sund‐ og baðstaðir heimsóttir,
h
þar sem spurrningalisti va
ar lagður fyrrir
ábyyrgðaraðila. Niðurstöður örveru‐, klóór‐ og sýrustiigsmælinga í baðvatni la uganna báru
ust sömuleið
ðis
frá öllum heilbrrigðiseftirlitssvæðum, sam
mtals úr 324
4 sýnum.
Nið
ðurstöður kö
önnunar leid
ddu í ljós aðð vel er að mörgu staðiið. Ef bornaar eru saman
n niðurstöðu
ur
eftiirlitsverkefnisins 2013 við
ð niðurstöðuurnar frá 200
08 kemur í ljós að staða daglegra mæ
ælinga á fríum
og bundnum klór
k
og sýru
ustigi sem og skráningg hitastigs hefur
h
batnaðð frá árinu 2008. Stað
ða
m hefur einnigg batnað en skriflegar örryggisreglur voru
v
sýnilegaar
öryyggismerkingga á sund‐ ogg baðstöðum
gesstum í 83,6%
% tilfella árið
ð 2013 en í 71% tilfellaa árið 2008. Niðurstöðuur um öryggisatriði leidd
du
meðal annars í ljós að slysa
askráning varr virk í 94,1%
% tilfella og HES
H var tilkynnnt um alvarrleg slys í 55%
08 kom í ljóss að reglur u m aldurstakmörk og gæslu barna vooru uppfylltar á 93% sund
d‐
tilfeella. Árið 200
og baðstaða en
n árið 2013 voru
v
þessar rreglur uppfyylltar á öllum
m sund‐ og baaðstöðum, sem er jákvæ
æð
þró
óun.
Hvaað varðar þjjálfun starfssfólks á sundd‐ og baðstöðum höfðu
u laugarverððir í 96,6% tilfella staðist
hæfnispróf en þetta hlutffall var 74%
% árið 2008
8, og því hefur
h
þetta atriði batn
nað til muna.
Nið
ðurstöðurnarr sýndu ákveðna fylgni m
milli flokkun laauga og öryg
ggisbúnaðar sem var til staðar,
s
þ.e.a..s.
á su
und‐ og baðsstöðum í A‐flokki er meirra af öryggisbúnaði heldu
ur en í flokki B og C. Ef borin er samaan
stað
ðan á flokki B og C kem
mur hins vegaar í ljós að staðan
s
er ekki endilega llakari í þeim
m síðarnefndu,
þráátt fyrir mun á umfangi su
und‐ og baðsstaða.
Þó eru ýmis atrriði í innra efftirliti sund‐ og baðstaðaa landsins sem
m þarf að bæ
æta, og á það
ð við um bæði
s
að örygggismálum ssem og þjálffun starfsfólks. Lagt er ttil að eftirfarandi atriðum
þá þætti sem snúa
3:
verrði fylgt eftir í kjölfar eftirrlitsverkefniss ársins 2013






n sé aðgengileg starfsmönnnum í öllum
m
Tryggja þarf að neyðar‐ og viðbrragðsáætlun
sundlau
ugum.
Yfirsýn yfir laug þarf að tryggja í öllum laugu
um.
Tryggja þarf auðken
nningu barnaahópa á öllum
m sund‐ og baðstöðum.
b
Tryggja þarf að starrfsfólk hljóti áárlega þjálfu
un í skyndihjá
álp.
æta á sund‐ og baðstöðu
um í öllum la ugarflokkum
m.
Úrval öryggisbúnaðar þarf að bæ
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1 Inn
ngan
ngurr
Sun
ndlaugamenn
ning Íslendin
nga á sér langga og merkillega sögu sem hefur veriið skoðuð frá
á mismunandi
sjón
narhornum af ýmsum fræðimönn um, meðal annars hefur verið sskrifað um verkfræði og
o
bygggingarfræði sundlauga en einnig heefur lauga‐ og pottamenningin veriið skoðuð frrá sjónarhorni
íþró
óttafræði ogg þjóðfræði.. Til eru heeimildir frá Landnámsöld
d þar sem minnst er á laugarferð
ðir
Ísleendinga, svo
o sem í Land
dnámu, biskkupasögum, Íslendingasö
ögum og í SSturlungu. Hver
H
tilgangu
ur
lauggaferðanna var, er ekki getið nákvæ
æmlega en hjá nútímafó
ólki er hannn misjafn; fyrir suma haffa
sun
ndferðir aðallega félagslegt gildi á m
meðan aðrir stunda sund sér til he ilsubótar fyrrst og fremsst.
(Snorradóttir, 2013)
2
Á laandinu eru nú
n um 120 opinberir
o
su nd‐ og baðsstaðir í reksttri og þar aðð auki eru no
okkrar gamlaar
lauggar án rekstrar sem almenningur heefur aðgang að og notar. Þá eru ótalldar náttúrulaugar sem er
e
að ffinna vítt og breitt um la
andið og marrgir nota, en um þær er ekki
e fjallað í þessari skýrsslu. Reglugerrð
um baðstaði í náttúru
n
Íslands er í dröguum. Enda þó
ótt sundlauga
ar séu sóttarr til ánægju og
o heilsubótaar
þá geta og haffa orðið þar slys, jafnve l alvarleg slyys. Slysin eru margs konnar, t.d. drukknanir, næ
ær‐
dru
ukknanir, fall vegna hálku
u á bökkum eða gólfi ogg slys hafa eiinnig orðið vvegna þess að
a fólk stingu
ur
sér í laug þar sem
s
vatn err of grunnt. Til þess að koma í veg fyrir slys þþurfa öryggissmál sund‐ og
o
bað
ðstaða að veera í lagi. Ým
msir sjúkdóm ar, sumir mjjög alvarlegir, geta borisst með baðva
atni ef ekki er
e
huggsað nægilegga vel um sóttthreinsun b aðvatnsins (WHO, 2005).
Sun
ndlaugum í rekstri
r
er skipt í þrjá flookka, A, B ogg C eftir því hvernig hreeinsun vatnsins er háttað.
Hugga þarf vel að sótthreinsun baðvatnssins en hreinleiki vatns í laugum er mj
mjög háður hrreinlæti gesta.
Mikkilvægt er þvví að gestir þvoi sér vel á ður en farið er í sund‐ eð
ða setlaug. M
Markmið með
ð klórblöndu
un
áb
baðvatni er að
a halda í skkefjum og e yða þeim örrverum sem berast í vattnið með laugargestum.. Í
regglugerð nr. 814/2010
8
me
eð síðari breeytingum um
m hollustuhæ
ætti á sund‐‐ og baðstöð
ðum (þar sem
regglugerð kemur ótilgreind
d fyrir í texxta hér eftir er átt við
ð framangreeinda reglugerð) segir að
a
rekkstraraðili beri alla ábyrgð
ð á að starfs emi sund‐ ogg baðstaðariins sé eins ogg lög og reglur segi til um
m.
Heiilbrigðiseftirllit sveitarféla
aga (HES) ha fa eftirlit me
eð hollustuhá
áttum og meengunarmálu
um á sund‐ og
o
bað
ðstöðum und
dir yfirumsjó
ón Umhverfiisstofnunar (UST). Vinnu
ueftirlitið ferr með eftirlitt hvað varðaar
öryyggi starfsfólks, sömuleið
ðis eftirlit meeð niðurfallsristum og va
atnsrennibraautum. Starfssfólk sund‐ og
o
bað
ðstaða á að fá
f starfsþjálffun og fara á skyndihjálp
parnámskeið reglulega. EEinnig eiga la
augarverðir að
a
gan
ngast undir hæfnispróf
h
la
augarvarða, sem reynir á sundþol og
g getu til að bjarga fólki frá drukknun.
Starfsmenn sem
m sjá um tækki og búnað til hreinsunaar vatnsins eiga
e að fá viððeigandi þjálfun í meðferrð
þesssara tækja og
o búnaðar. Skyndihjálpaarbúnaður á að vera til staðar
s
á sunnd‐ og baðstö
öðum og á að
a
yfirrfara hann reeglulega. Starfsfólk á að fá þjálfun í notkun
n
búna
aðarins ásam
mt því að æfa
a viðbrögð við
neyyðartilvikum a.m.k. einu sinni á ári. Einnig eigaa að vera til staðar neyððaráætlun (vverklagsreglu
ur
starfsfólks um viðbrögð við
ð slysum), v iðbragðsáættlun (verklag
gsreglur starf
rfsmanna um
m viðbrögð og
o
úruvá, alvarl eg slys eða aðra almannahættu berr að) og öryyggisreglur, og
o
aðggerðir ef eldsvoða, náttú
Umh
hverfisstofnun
Suðurlandsbraut 24
4
108 Reykjavík

2—6
2

Gæ
æði baðvatns ogg öryggi á sund‐ og baðstöðum
m 2013

ulu allir starffsmenn upp
plýstir um þ ær. Til að tryggja
t
heiln
næmi baðvaatnsins á að fylgjast meeð
sku
hreeinsun þess og
o endurnýju
un. Einnig á aað stjórna styyrk á klór og sýrustigi í b aðvatninu og fylgjast meeð
örvverumagni o.fl. Viðmið fyrir þessa þæ
ætti eru í reglugerðinni.
HESS hefur eftirlit með hollu
ustuháttum og mengunaarmálum á sund‐
s
og baððstöðum und
dir yfirumsjó
ón
USTT. Starfandi er
e svokallaðu
ur Hollustuhháttahópur sem er samsttarfshópur H
HES og UST, í þeim tilgangi
að skipuleggja og samræm
ma heilbrigð iseftirlit á laandinu. Hau
ustið 2007 áákvað Hollusstuháttahópu
ur
(þáverandi heitti, Hollustuhó
ópur) að skippuleggja eftirlitsverkefni á sund‐ og bbaðstöðum á landsvísu og
o
var það framkvvæmt sumarrið 2008 (sjáá titil eftirlitssskýrslu í heimildaskrá). Þetta eftirlitsverkefni vaar
durtekið sum
marið 2013 en
e með breyyttu sniði þaar sem ný re
eglugerð um hollustuhætti á sund‐ og
o
end
bað
ðstöðum varr gefin út árrið 2010. Spuurningar vorru fleiri að þessu
þ
sinni oog í samræm
mi við ákvæði
end
durskoðaðrar reglugerða
ar um öryggi sþætti. Markkmið verkefn
nisins árið 20013 var, líkt og árið 2008,
að kanna stöðu
u ýmissa örygggisþátta í innnra eftirliti og heilnæmi baðvatns á sund‐ og ba
aðstöðum ogg í
kjölfarið að stuð
ðla að úrbótum ef í ljós kkæmi að þeirra væri þörff. Verkefni aff þessu tagi er einnig liðu
ur
í að
ð samræmaa framkvæm
md heilbrigðiiseftirlits á landsvísu. Undirbúningu
U
efninu hófst í
ur að verke
feb
brúar 2013 ogg framkvæm
md hófst í júnní og stóð út það ár. Öll heilbrigðiseft
h
tirlitssvæðin tíu tóku þáttt í
verrkefninu. Alls voru 123 sund‐ og bbaðstaðir he
eimsóttir, þa
ar sem spu rningar voru
u lagðar fyrrir
ábyyrgðaraðila. Niðurstöðu
ur örveru‐, klór‐ og sýrustigsmæ
s
linga bárusst sömuleiðis frá öllum
heilbrigðiseftirlitssvæðum, samtals úr 3324 sýnum.

1.1 Tilgan
ngur og tilhögu
un verke
efnisins
Tilggangur verkeefnisins var að kanna eftirrfarandi þættti:
1.
2.
3.
4.

Framkvæm
md og skránin
ng klór‐ og sýýrustigsmælinga á sund‐ og baðstöðuum.
Heilnæmi vatnsins
v
með
ð tilliti til örvvera, þ.e. gerrlafjölda við 37°C
3
Framkvæm
md hvað varð
ðar ákveðna þætti öryggiismála á sund‐ og baðstööðum, s.s þjá
álfun
starfsfólks,, hvort til séu
u öryggisreg lur, neyðar‐ og viðbragðssáætlun fyrirr staðinn, o.ffl.
Athugun á því hvort kröfur sbr. ákvvæði regluge
erðar nr. 814//2010 um hoollustuhætti á sund‐ og
baðstöðum
m séu uppfylltar.

Tilh
högun verkeffnisins var efftirfarandi:
1.
2.
3.

4.

Tekin voru
u vatnssýni úr
ú öllum lauggarkerfum (ssund‐ og settlaugum) hveers sund‐ ogg baðstaðar til
t
klór‐ og sýrustigsmælin
nga, sem og mælinga á gerlafjölda við
ð 37°C.
Spurningarr varðandi innra eftirlit voru lagðarr fyrir ábyrgð
ðarmenn á sund‐ og ba
aðstöðum. Sjá
spurningab
blað í viðaukka I.
Notast varr við FileMakker gagnagruunn við skrááningu niðurrstaðna, gagnnagrunnur sem
s
hannaðu
ur
hafði verið
ð fyrir eftirlitssverkefnið 2 008 var notaaður til grund
dvallar. Heilbbrigðisfulltrú
úar færðu svö
ör
við spurnin
ngakönnun og
o niðurstöð ur örveru‐, sýrustigs‐
s
og klórmælingaa inn í grunninn.
og tölfræðiúúrvinnsla var unnin af UST
Tölulegar samantektir
s
T í Excel.
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2 Nið
ðurs
stöð
ður úr
ú
eftiirlittsverrkeffni 2013
2 3
Verrkefnið fólst í því að starfsmenn HES lögðu spurn
ningalista fyrir ábyrgðarm
menn sund‐ og
o baðstaða á
viðkomandi svæ
æði. Einnig voru tekin vatnssýni úr
ú öllum lau
ugum (sund laugum, heitum pottum
m,
ðlaugum, lendingarlaugum við rennibbrautir, o.s.frrv.) og eftirfa
arandi mælinngar gerðar:
vað




öldi við 37°C
Gerlafjö
Styrkurr frís klórs
Sýrustigg (mælieining pH)

2.1 Heiln
næmi baðvatns – niðursstöður mælinga
m
a
Um
m heilnæmi vatns
v
segir í reglugerð nnr. 814/2010
0, með síðarii breytingum
m, að vatn se
em notað err í
lauggar skuli upp
pfylla örveru
ufræðilegar kkröfur sem gerðar
g
eru til neysluvatnns, og skal örveruinniha
ö
ld
bað
ðvatns stand
dast ákvæði IV. viðauka. Enn fremurr skal vatnið vera tært oog án sýnileggra óhreinind
da
svo
o sem froðu eða agna. Fyyrir eftirlitsvverkefnið 201
13 var, eins og áður segiir, tekið eitt sýni úr hverrri
laugg og gerlafjö
öldi við 37°C mældur ásam
mt styrk á bu
undnum og fríum
f
klór ogg sýrustigi.

2.11.1 Gerla
afjöldi við
ð 37°C
Heiildargerlafjölldi er notaður til að legggja mat á öruveruástan
ö
nd baðvatnsiins, en sýnirr þó ekki allaar
lifandi örverur sem
s
finnast í baðvatninuu heldur einu
ungis þær sem fjölgar ogg mynda sýnilegar kólóníu
ur
ð ákveðinn ræktunartím
ma og hitasttig. Heildarggerlafjöldi ge
efur til kynn
na
á tilteknu rækttunaræti við
a baðvatnsinns en gefur hins
h vegar ekkki til kynna hvort sýklarr (örverur sem
örvverufræðilegaan hreinleika
vald
dið geta veiikindum) séu
u í vatninu. Þær örveru
ur sem finna
ast geta verrið bæði af náttúrulegum
upp
pruna sem og
o vegna utanaðkomanddi mengunar. Eins geta tegundirnarr sem finnast verið mjö
ög
missmunandi milli
m daga, jafnvel þótt ssýni séu tekkin á sama stað (Sigurððsson, 2011). Mælingu á
heildargerlum má einkum
m nota til aað sjá breyytingu yfir tíma og þvví gefur stö
ök mæling á
o þetta ber að hafa í hu
uga við túlku
un
heildargerlafjölda ekki miklar upplýsinggar (Sigurðssson, 2011), og
niðurstaðna úr eftirlitsverke
efninu 2013 þar sem eittt sýni var tekkið úr hverri laug. Viðmið
ðunargildi fyrrir
3
eru þau
u sömu fyrir laugar í flokki A, B og C, eða 0‐500 kkólóníu mynd
dandi einingaar
gerrlafjölda við 37°C
í 1000 mL. Niðurrstöður mælinga á heilda rgerlafjölda má sjá á mynd 1. Heildarrfjöldi sýna (N)
( er merktu
ur
á hverri súlu. Alls
A bárust niiðurstöður fyyrir 240 A‐laaugar og niðurstöður leidddu í ljós að
ð gerlafjöldin
nn
m
1). Fyrir B‐laugar bbárust 44 nið
ðurstöður ogg í
var í samræmi við reglugerrð í 85,8% tiilfella (sjá mynd
v gerlafjöldinn í sam ræmi við re
eglugerðarákkvæði. Hvaðð varðar C‐laugar bárust
70,5% tilfella var
ar og reyndiist gerlafjöld
di vera í sam
mræmi við rreglugerð í 64,7% tilfella.
niðurstöður fyrrir 17 lauga
ðurstöðurnarr fyrir árið 20
013 eru áþeekkar þeim frá 2008, en þó var hlutffall sýna með
ð gerlafjöldaa í
Nið
sam
mræmi við reeglugerð hærra árið 20088 (A‐laugar 90%,
9
B‐lauga
ar 91% og C‐‐laugar 67%). Eins og áðu
ur
er ggreinilegur munur
m
á heilnæmi baðvvatns eftir fllokki lauga. Það kemur þó ekki á óvart
ó
þar sem
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ðvatn í laugu
um í A‐flokki ætti að ver a heilnæmasst þar sem fulkominn hrreinsibúnaðu
ur er til staðaar
bað
sem
m og sjálfvirkk stjórn á klórmagni og sýrustigi. Í B‐laugum
B
er klór‐ og sýrrustigsstjórnun hins vegaar
ónáákvæmari ogg í C‐laugum er ekki hreinnsikerfi, auk þess sem stýýring á klórm
magni og sýru
ustigi er lítil og
o
ónáákvæm.

N=2440

N=44

N=17

Myynd 1. Niðursstöður mælin
nga á heildarrgerlafjölda við
v 37°C í sýn
num frá sundd‐ og baðstöð
ðum

2.11.2 Bund
dinn og fr
rír klór
Gerrðar eru ákvveðnar kröfur til klórm agns í baðvvatni í flokki A og B, bbæði hvað varðar
v
styrk á
bun
ndnum og frííum klór. Bundinn klór eer sá sem bun
ndist hefur líífrænum efnnum í vatninu og hefur því
þ
takmarkaða sóttthreinsigetu
u, á meðan f rír klór er virrkur og nýtisst til sótthreiinsunar. Þegar klór bindist
lífræ
ænum efnum
m myndast óæskileg
ó
efn i sem geta haft
h heilsufarsleg áhrif (W
WHO, 2006),, því er eftirlit
með klór mikilvvægt. Í reglu
ugerðinni seggir að styrku
ur bundins klórs
k
skuli aðð jafnaði ekkki fara yfir 0,5
mg//L og aldrei yfir 1,0 mg/L. Það bárusst niðurstöðu
ur fyrir styrk bundins klóórs í 239 lauggum í A‐flokkki,
en þar af hafði styrkurinn mælst
m
á bilinnu 0,5‐1,0 mgg/L í 32 laug
gum eða í 133,4% tilfella (sjá
( mynd 2). Í
s
m
mælst hærri en
e 1,0 mg/L en það svarrar til 11,7%
% lauganna. 44
4
28 laugum í A‐fflokki hafði styrkurinn
niðurstöður bárrust fyrir bun
ndinn klór í l augum í B‐flokki, en þar af hafði styrrkur mælst á bilinu 0,5‐1,0
m eða 9,1% tilfella.
t
Styrkkur bundins klórs mældisst yfir 1,0 mgg/L í 2 tilfellum, eða 4,5%
mg//L í 4 laugum
tilfeella.
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N
N=239

N=52

nga á bundnuum klór í sýnum frá sund‐ og baðstöððum
Myynd 2. Niðursstöður mælin

Hvaað varðar styyrk á fríum klór
k eru kröfuurnar breytillegar eftir flo
okkun laugarr (A eða B flo
okkur) sem og
o
gerrð laugar (su
und‐, varma‐ eða setlauug) (sjá nánaar í reglugerðinni). Niðuurstöður bárust fyrir 24
46
lauggar í A‐flokki en þær leid
ddu í ljós að í 30,5% tilfe
ella var magn
n af fríum kl ór utan viðm
miðunarmarkka
(sjáá mynd 3). Fyrir
F
B‐laugar bárust 49 niðurstöðurr, þar sem klórmagn varr utan viðmiiðunarmarkaa í
55,1% tilfella. Í síðarnefnda flokknum eer líklegt að rekja
r
megi hiið mikla frávvik til þess að
ð mikið skorttir
á sjjálfvirka klórrstýringu‐ ogg dælingu í þþessum laugum. Niðurstöðurnar frá árinu 2008 voru svipaðaar
fyriir laugar í B‐fflokki, en í A‐‐flokki var klóórmagn utan
n viðmiðunarmarka í 36%
% tilfella árið
ð 2008. Staðaan
var því betri að þessu sinni.
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N=246

N==49

nga á fríum kklór í sýnum frá
f sund‐ og baðstöðum
Myynd 3. Niðursstöður mælin

2.11.3 Sýrus
stig (pH)
Mæ
ælieiningin fyyrir sýrustig er pH, og erru viðmiðunargildin mism
munandi fyrrir A‐ og B‐la
augar. Fyrir A‐
A
lauggar eru við
ðmiðunarmörkin 7‐7,8 een fyrir B‐laaugar 7‐9,9.. Jafnframt segir í reglugerðinni að
a
hækkuðu sýrusstigi skuli fyylgja eftir m eð hækkuðu
um klórstyrkk. Ekki er taalið að sýrustig hafi bein
heilsufarsleg áh
hrif á menn en þó er eeftirlit með sýrustigi mikilvægur þá ttur í gæðaeftirliti vatn
ns.
Breeyting á sýýrustigi gefu
ur til kynnaa að efnassamsetning vatnsins séé að breytast, og getta
sýru
ustigsbreytin
ngar bent til mengunar.. Íslenskt vaatn einkennist af háu sýýrustigi, þ.e.a.s. vatnið er
e
bassískt, og er ástæðan m.a. hinn basískki berggrunnur vatnsins (Vatnið.is). N
Niðurstöður bárust
b
frá 23
32
A‐laaugum og 38
8 B‐laugum (sjá mynd 44), og leiddu í ljós að pH var í samræ
æmi við reglugerð í 68,1%
tilfeella í A‐laugu
um og 97,4%
% tilfella í B‐laaugum. Ekki voru gerðar sýrustigsmæ
ælingar á bað
ðvatnssýnum
mí
eftiirlitsverkefninu 2008, og því ekki hæggt að bera þe
essar niðursttöður samann við fyrri nið
ðurstöður.
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N=232

N==38

nga á sýrustiggi (pH) við 37
7°C í sýnum frá
f sund‐ og baðstöðum
Myynd 4. Niðursstöður mælin

2.2 Örygg
gisþættiir sund‐‐ og baðsstaða og
g heilnæ
æmi bað
ðvatns –
niðurrstöður spurnin
ngakönn
nunar
Í þeessum hluta verður fjallað um niðuurstöður kön
nnunarinnar en spurninggarnar voru 32 talsins. Þó
Þ
verrða ekki birtaar niðurstöðu
ur allra spurnninga. Svörin
n eru flokkuð á sama háttt og í könnun
ninni, þ.e.a.s. í
eftiirfarandi flokkka:








Laugar (mælingar á fríum/bunddnum klór ogg sýrustigi og skráning hittastigs daglegga)
Heilnæmi baðvatnss (upplýsingaar um klórblaandað vatn í C‐laugum o.ffl.)
Öryggi I
Öryggi II
Öryggissmerkingar
Þjálfun
Öryggissbúnaður (tvvær myndir; annars vegaar samantektt niðurstaða óháð laugarrflokki og hin
ns
vegar niðurstöður
n
flokkaðar
f
efttir laugarflokki)

Nið
ðurstöður eru ekki greind
dar eftir flokkkum lauga (A, B, C), ne
ema í einstakka tilfellum og er þess þá
þ
gettið í textanum
m. Fjallað err um niðursttöður fyrir su
und‐ og baðstaði í A‐flokkki eingöngu
u í kafla 2.2.7.
Svaarmöguleikarr við spurnin
ngunum vorru í flestum tilfellum „Já“, „Nei“ ogg „Á ekki við“. Nokkrum
Umh
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urningum varr einungis hæ
ægt að svaraa játandi eðaa neitandi, en öðrum spuurningum va
ar einnig hæggt
spu
að svara „Já en ekki skv. ISO
O“. Heildarfj öldi svara við hverri spurningu (N) eer ritaður á hverja
h
súlu, en
e
ögð svör þarr sem svarað
ð var „Já“ og „Nei“, eða „„Já“, „Já en ekki skv. ISO
O“
heildarfjöldinn eru samanlö
og „„Nei“. Mynd
dirnar sýna því ekki fjöldaa þeirra sem völdu „Á ekkki við“.

2.2
2.1 Mælin
ngar á frííum/bund
dnum kló
ór og sýru
ustigi og sskráning hitastigs
s
dagle
ega
Eins og sjá má á mynd 5 er magn af fríuum klór mælt í A‐laugum
m í nær 98% ttilfella og í 97% tilfella í B‐
B
og C‐laugum. Magn
M
af bundnum klór eer einnig mæ
ælt daglega í 95,1% tilfeella í A‐laugu
um og í 82,4
4%
tilfeella í B‐ og C‐laugum. Niðurstöður
N
fyrir pH (styyrk sýrustigss) og skráninngu hitastigss nær til allrra
lauggarflokka. Í eftirlitsverkefninu 20088 var kannað hvort styrkur á fríum
m og bundnum klór væ
æri
mæ
ældur og skrráður að lágmarki tvisvaar á dag. Ekki var gerðu
ur greinarmuunur á lauga
arflokkum, en
e
niðurstöður vorru á þá leið að
a frír klór vvar mældur og
o skráður í 73% tilfella een bundinn klór í einunggis
% tilfella. Staaða klórmælinga‐ og skrá ninga var þvví betri að þessu sinni.
51%

N=8
82

N=37

N=81

N=34

N=1118

N=119
N

Myynd 5. Niðursstöður spurn
ninga um daaglegar mælingar á fríu
um og bundnnum klór og
g sýrustigi, og
o
skrá
áningu hitasstigs

2.2
2.2 Heiln
næmi bað
ðvatns
Ám
mynd 6 má m.a.
m sjá niðu
urstöður við spurningu er varðar það
ð hvort athyggli gesta sé vakin
v
á því að
a
ekkki sé klórblan
ndað vatn í C‐laugum.
C
Héér bárust svör frá 8 laugum í C‐flokki þþar sem svarið var „Á ekkki
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e athygli gessta vakin á þessu atriði, en
e
við““ fyrir 5 lauggar, eða 62,5% lauganna. Í tveimur aff laugunum er
í einni laug er það
þ ekki gertt. Aðrar niðuurstöður í þe
essum flokki ná til allra laaugarflokka. Spurt var um
s
tæ
æmingu og hrreinsun laugaar
ýmis konar skrááningar, þ.e.a.s. bakskoluun (þar sem hún er ekki sjálfvirk),
og efnanotkun.. Niðurstöðu
ur leiddu m.aa. í ljós að viðurkenndur
v
r klórmælir eer til staðar í næstum því
þ
97,5% lauga.

N
N=3

N=76

N=
=84

N=70

N=121

atns á sund‐ og
o baðstöðuum
Myynd 6. Niðursstöður spurniinga um heilnnæmi baðva

2.2
2.3 Örygg
gisatriði
Myynd 7 sýnir niðurstöður er
e varða örygggisatriði. Niiðurstöðurna
ar sýna að skkriflegar öryggisreglur erru
sýn
nilegar gestum
m í 83,6% tilfella, og yfir litskort yfir aðstöðu
a
við inngang sundd‐ og baðstaða er að finn
na
í 422,7% lauganna. Hvað va
arðar skriflegga neyðaráæ
ætlun er hún
n til staðar í 71,2% tilfella og skrifleeg
viðbragðsáætlu
un í 87,7% að
ðspurðra tilffella. Slysaskkráning var virk
v í 94,1% ttilfella og HE
ES var tilkynn
nt
s
í 55% tilfella. Yffirsýn yfir laug
l
var trryggð í 92,,4% tilfella. Niðurstöðu
ur
um alvarleg slys
eftiirlitsverkefnisins 2008 le
eiddu í ljós að skriflegar öryggisreg
glur væru sýýnilegar gesttum sund‐ og
o
bað
ðstaða í 71%
% tilfella svo þetta
þ
atriði hhefur verið betrumbætt.
b
. Hins vegar var skrifleg neyðaráætlu
un
til sstaðar í 82% tilfella árið 2008,
2
svo hé r hefur afturrför átt sér sttað.
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N=116
6

N=11
17

N=1104

N=
=122

N=118
N

N=80

N=118

s
og bað
ðstöðum
Myynd 7. Niðursstöður spurniinga um örygggisatriði á sund‐

Myynd 8 sýnir niðurstöður
n
er
e varða öryyggi barna á sund‐ og bað
ðstöðum. Fyyrsta spurning varðaði þaað
hvo
ort reglur um
m aldurstakmörk og gæ
æslu barna væru
v
uppfylltar. Á 20 ssund‐ og ba
aðstöðum áttti
spu
urningin ekkki við en á þeim sundd‐ og baðsttöðum þar sem þetta atriði er viðeigandi
v
vaar
spu
urningunni svvarað játandi í öllum tilfeellum. Í eftirlitsverkefnin
nu árið 2008 var spurt um
m sama atrið
ði,
og því svarað að þessar regglur væru upppfylltar í 93%
% tilfella. Það er því jákvvætt að bætt hafi verið úr
ú
þesssu atriði síðan 2008. Skriflegar regluur um gæslu barnahópa eru hins veggar ekki til á jafn mörgum
stöðum, eða einungis 57% tilfella. 30 þ eirra sund‐ og
o baðstaða sem könnunnin nær til te
elja spurninggu
eirra starfsem
mi, en ef litiðð er til niðurrstaða fyrir þá
þ
um auðkenninggu barnahópa ekki viðeiggandi fyrir þe
ði sem það telja
t
má sjá að
a barnahópaar eru auðke
enndir á 65,9
9% staðanna eða ca. 2/3 af þeim sund
d‐
stað
og baðstöðum þar sem þettta öryggisatrriði á við. Síð
ðasta spurnin
ngin í þessum
m hluta varðaði möguleikka
ð fá armkútaa og sundjakka til láns eðða leigu. Af þeim
þ
stöðum þar sem atrriðið er viðeigandi er í næ
ær
á að
öllu
um tilfellum hægt að nálggast slíkan úttbúnað, eða á 99% sund‐‐ og baðstaðða.
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N=102

N==93

N=91
1

N=104

o baðstöðuum
Myynd 8. Niðursstöður spurniinga um örygggisatriði barna á sund‐ og

2.2
2.4 Örygg
gismerkin
ngar
Hlu
uti spurningalistans gekk út á öryggism
merkingar á sund‐ og bað
ðstöðum. Reeglugerðin kvveður á um að
a
merkingar skv. 12. grein skyyldu vera að fullu í samræmi við regllugerðina ogg starfsleyfi eigi
e síðar en 1.
md af eftirlittsaðila fyrir eða
e eftir þan
nn
júlí 2013, var því spurt um hvort könnuun hefði verið framkvæm
ma. Hér voru svarmögule
eikar einungi s „Já“ og „N
Nei“, og hafð
ði eftirlit verrið framkvæm
mt eftir 1. jú
úlí
tím
20113 í nær 95%
% tilfella. Alm
mennt er staaða á öryggiismerkingum
m á sund‐ ogg baðstöðum
m góð, eins og
o
niðurstöður sýn
na; bannmerki dýfinga ogg varúðarme
erki vegna hálku og dýpis á viðeigandi stöðum er til
t
ðar í ca. 80
0% tilfella, en
e hins veggar ekki alltaaf samkvæm
mt ISO stað li (sjá nánar á mynd 9).
9
stað
Nið
ðurstöður efttirlitsverkefn
nisins árið 20008 sýndu að merkingarr á dýpt sunddlauga var að
a finna í 73%
tilfeella og varrað var við
ð hættu af dýfingum í grunnum laugum í 59% tilfella. Staðan á
öryyggismerkinggum hefur því
þ batnað frá árinu 20
008. Merkin
ngar um hittastig við heita potta er
e
söm
muleiðis að finna í 91,3% tilfella.
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N=115
5

N==122

N=122

N=121

N=1
115

ar á sund‐ og
g baðstöðum
m
Myynd 9. Niðursstöður spurniinga um örygggismerkinga

2.2
2.5 Þjálfu
un starfsffólks
Starfsmenn seem sinna laugargæsluu skulu árlega stand
dast hæfnisspróf skv. III. viðaukka
regglugerðarinnaar. Sundkennarar, sundþþjálfarar og leiðbeinendur skulu staandast hæfnispróf skv. III.
viðaauka reglugeerðarinnar á tveggja ár a fresti. Sun
ndkennurum
m, sem lokið hafa íþrótttafræðinámi á
hásskólastigi eða jafngildu eldra prófi og hafa leyyfisbréf til kennslu, skv. lögum nr. 87/2008, um
menntun, ráðningu kennara og skólastjjórnenda við
ð leikskóla, grunnskóla
g
oog framhaldsskóla eftir 15.
feb
brúar 2014 skkulu standasst hæfnispróóf skv. III. við
ðauka á þrigg
gja ára frestii. Sundkenna
arar sem haffa
öðlast leyfisbrééf til kennslu fyrir 15. febbrúar 2014 geta
g
valið um
m að fara í eendurmenntu
unarnámskeið
á
eða gaangast undirr hæfnispróff sbr. III. viðaauka á þrigggja ára fresti. Í
skvv. námsefni III. viðauka árlega
kön
nnuninni varr spurt um þjálfun starffsfólks á sund‐ og baðsstöðum, hvoort sem um var að ræð
ða
alm
mennt starfsfólk, laugarvverði, sundkkennara‐ og þjálfara, se
em og leiðbbeinendur. Í ljós kom að
a
lauggarverðir hafa í 96,6% tilfella staðist hæfnispróf (sjá mynd 10
0) en þetta hhlutfall var 74%
7 árið 2008,
og því hafa mikklar betrumbætur átt sér stað hvað varðar
v
þetta atriði. Hvað árlega þjálfu
un starfsfólkss í
ðurstöður á þþá leið að sú
ú krafa ætti ekki
e við á 30 þeirra sund‐ og baðstað
ða
skyyndihjálp varðar voru nið
sem
m tóku þátt í könnunni. Af
A þessum 300 sund‐ og baðstöðum
b
voru 15 í A‐flookki, 12 í B‐fflokki og 3 í C‐
C
flokkki. Af þeim stöðum þar sem krafan er talin eigaa við er niðurstaðan því ssú að starfsffólk hafi í 87%
tilfeella fengið árrlega þjálfun í skyndihjálpp.
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N=116

N=96
N

N=64

N=44

N=922

N=96

Myynd 10. Niðurrstöður spurn
ninga um þjáálfun starfsfssólks á sund‐ og baðstöðu
ðum

2.2
2.6 Örygg
gisbúnaður
Síðaasta spurnin
ng könnunarinnar fjallað i um öryggissbúnað á sun
nd‐ og baðsttöðum (sjá myndir
m
11‐12
2)
Eins og niðurstö
öðurnar sýna
a er ákveðin fylgni milli flokkun
f
lauga
a og öryggisbbúnaðar sem
m til staðar er,
e
þ.e.a.s. á sund‐ og baðstöðu
um í A‐flokkii er meira af öryggisbúna
aði heldur enn í flokki B ogg C. Ef borin er
e
sam
man staðan á flokki B og
o C kemurr hins vegar í ljós að sttaðan er ekkki endilega lakari í þeim
síðaarnefndu, þrrátt fyrir mun
n á umfangi ssund‐ og bað
ðstaða.
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N==88

N=84

N=81

N=91

N=7
76

N=94

N=96

N =71

N=90
0

N=33

ninga um öryyggisbúnað á sund‐ og baðstöðum, óóháð laugarfflokkum.
Myynd 11. Niðurrstöður spurn

ninga um öryyggisbúnað á sund‐ og baðstöðum m
með tilliti til la
augarflokks
Myynd 12. Niðurrstöður spurn

Umh
hverfisstofnun
Suðurlandsbraut 24
4
108 Reykjavík

2—
—19

Gæ
æði baðvatns ogg öryggi á sund‐ og baðstöðum
m 2013

2.2
2.7 Niður
rstöður la
auga í A-fflokki
Í þeessum kafla verður fjalla
að um niðurrstöður könn
nunarinnar fyyrir laugar í A‐flokki sérsstaklega til að
a
hægt sé að berra þessar niðurstöður sam
man við fyrri niðurstöður sem náðu til allra laugaflokka. Í næ
ær
öllu
um tilfellum koma niðursstöður betur út fyrir laugar í A‐flokki en
e fyrir aðra flokka.
Myynd 13 sýnir niðurstöðurr varðandi heeilnæmi laugga, en hér má
m sjá að bakkskolun var skráð í 85,7%
tilfeella sem er hærra hlutfa
all en niðursstöður allra lauga sýndi, en það varr 78,9%. Hlutfall þeirra A‐
A
laugga þar sem skráning á tæmingu
t
og hreinsun laugar ásamt efnanotkun er skráð er annars vegaar
75%
% og hins veggar 72,4%, en viðurkennddan klórmæli er að finna á flestum sttöðum eða í 96,4% tilfellaa.

N=49

N
N=56

N=58
8

N=83

Myynd 13. Niðurrstöður spurn
ninga um heeilnæmi baðvvatns á sund‐‐ og baðstöððum í A‐flokkki

Myynd 14 og 15 sýna niðurstöður
n
spurninga varðandi öryggisatriði
ö
. Í öllum tilfellum erru
niðurstöðurnar betri en fyrri niðurstöðuur, þ.e.a.s. saamantekt allra laugaflokkka, og það sama
s
á við um
eglur um gæslu barnahó pa einungis til í 63,6% og
o
öryyggisatriði baarna (mynd 15). Þó eru skriflegar re
barrnahópar eru
u auðkenndirr í rúmlega ¾ hluta sundllauga í A‐flokkki.
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N=7
76

N=80
N

N=68

N=83

N=81
N

N=822

Myynd 14. Niðurrstöður spurn
ninga um öryyggi á sund‐ og baðstöðu
um í A‐flokkii

N=70

N =66

N=66

N=70

ninga um öryyggi barna á sund‐ og ba
aðstöðum í A
A‐flokki
Myynd 15. Niðurrstöður spurn
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gar, eru nið urstöður í öllum
ö
tilfellum
Myynd 16 sýnir niðurstöðurr spurninga varðandi öryyggismerking
bettri fyrir laugaar í A‐flokki en fyrri sama ntekt sýndi.

N=8
80

N=82

N=82

N=81

N=81

Myynd 16. Niðurrstöður spurn
ninga um öryyggismerking
gar á sund‐ og
o baðstöðum
um í A‐flokki

Ám
mynd 17 er að
a sjá niðursstöður spurnninga er varð
ða þjálfun sttarfsfólks á ssund‐ og bað
ðstöðum Næ
ær
allirr laugarverð
ðir á sund‐ og
o baðstöðuum í A‐flokkki hafa staðist árlegt hæ
æfnispróf, ogg nálægt 90%
sun
ndkennarara‐‐ og þjálfara ásamt leiðbbeinendum hafa
h
tekið hæ
æfnispróf á sííðastliðnum 2 árum. Hvaað
varðar árlega skyndihjálpar
s
rþjálfun fyrirr starfsfólk er
e staðan sviipuð fyrir A‐‐flokk og fyrri niðurstöðu
ur
sýn
ndu, eða 88,1
1% sem hlotið hafa slíka þþjálfun.
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N==78

N=68

N=54

N=33

N=677

N=64
N

ninga um þjáálfun starfsfó
ólks á sund‐ og
o baðstöðuum í A‐flokki
Myynd 17. Niðurrstöður spurn
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3 Nið
ðurs
stöð
ður og
o áben
á ndin
ngar
r
3.1 Niðurrstöður mælingga
Nið
ðurstöður efttirlitsverkefn
nisins 2013 vooru tvískiptaar; annars vegar niðurstööður mælinga
a á gerlafjöld
da
við 37°C, styrk frís
f klórs og sýrustigs (pH
H), og hins ve
egar niðurstö
öður spurninngakönnunarr sem lögð vaar
menn á sund‐ og baðstöðuum.
fyriir ábyrgðarm
Líktt og árið 200
08 var greinillegur munurr á heilnæmi baðvatns efftir flokki lauuga, en gerlafjöldi við 37°°C
var minnstur í laugum í A‐fflokki. Í 86%
% tilfella var gerlafjöldinn
n í samræmi við regluge
erð en í 71,1%
tilfeella í laugum
m í B‐flokki ogg 64,7% tilfe lla í laugum í C‐flokki. Árrið 2008 voruu niðurstöðu
urnar á þá leið
að gerlafjöldinn
n var í samræ
æmi við regluugerð í 90% A‐lauga, 91%
% tilfella í B‐llaugum og 67%
6 tilfella í C‐
C
n var því bettri árið 20088. Eins og fraam hefur kom
mið áður máá einkum no
ota mælingu á
lauggum. Staðan
heildargerlum til að sjá breytingu
b
yffir tíma og því gefur stök mælingg, eins og tilfellið var í
unum 2008 og
o 2013, takm
markaðar up
pplýsingar. Þetta mætti hhafa í huga ef áætlað er að
a
eftiirlitsverkefnu
end
durtaka eftirlitsverkefni með
m gæðum
m baðvatns og öryggi á su
und‐ og baðsstöðum, og þá
þ mætti ef til
t
vill rannsaka fleeiri sýni sem tekin væru m
með fyrirfram
m ákveðnu millibili.
m
Í reeglugerðinni er ekki að fiinna kröfur hhvað varðar bundinn kló
ór en þar kem
mur fram að
ð styrkur han
ns
sku
uli að jafnaðii ekki fara yffir 0,5 mg/L og aldrei yfiir 1,0 mg/L. Niðurstöðurr á klórmælingum leiddu
uí
ljóss að styrkur bundins
b
klórrs fór yfir 0,55 mg/L í u.þ.b. fjórðungi lauganna (223,4%) og í 11% tilfella yffir
1,0 mg/L. Þettta er því attriði sem fyylgjast mætti betur me
eð í eftirliti með gæðu
um baðvatn
ns.
ðurstöður fyrrir styrk á fríum klór kom
mu betur út en
e í eftirlitsvverkefninu 20008 og líkt og
o niðurstöðu
ur
Nið
fyriir gerlafjöldaa sýndu var greinilegur
g
m
munur á niðu
urstöðum eftir laugaflokkkum. Frávikiin eru nokku
uð
h
ba ðvatns og því æskilegt að
a
há í báðum flokkkum en þettta er mikilvvægt atriði hvað varðar heilnæmi
n
msta megni að
a draga úr ffrávikum á þessu
þ
sviði. Þó
Þ
eftir og reyyna eftir frem
fylggja þessum niðurstöðum
berr að hafa í huga að um mælingu á sstöku baðvattnssýni var að
a ræða, sem
m gefur einu
ungis mynd af
gæði vatnsins þegar
þ
sýnið var
v tekið.
Sýrustigsmælingar leiddu í ljós að sýrrustig var í samræmi
s
við
ð reglugerð í 68,1% tilffella en þettta
hlutfall var mun
n hærra í lau
ugum í B‐flokkki, eða 97,4
4%. Líkt og fyyrir mælinga r á gerlafjöld
da leikur á því
þ
vafni hversu miklar
m
upplýsingar megi llesa úr stöku
u baðvatnssýni. Líkt og áður segir er
e eftirlit meeð
sýru
ustigi vatns mikilvægur eftirlitsþáttuur því breytingar á sýrusstigi getur veerið merki mengunar.
m
Þ
Því
mæ
ætti íhuga að
ð fjölga mælingum á sýruustigi yfir fyriirfram ákveð
ðið tímabil, eef endurtaka á sams konaar
eftiirlitsverkefni.
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3.2 Niðurrstöður spurnin
ngakönn
nunar
Í seeinni hluti efftirlitsverkeffnisins var sppurningakön
nnun lögð fyrir ábyrgðarrmenn sund‐‐ og baðstað
ða
landsins. Niðurrstöður varð
ðandi spurniingar um daaglegar mælingar á fríuum og bund
dnum klór og
o
ustigi og skrááningu hitastigs voru alm
mennt viðunaandi sbr. ákvvæði reglugeerðarinnar, og
o niðurstöðu
ur
sýru
kom
mu betur út en í eftirlitsvverkefninu 22008. Staða á öryggismerkingum á suund‐ og baðstöðum hefu
ur
battnað frá árinu 2008 og va
ar almennt ggóð árið 201
13, og best á þeim stöðu m sem falla undir A‐flokkk,
en merkingar eru hins vegar ekki alltaf ssamkvæmt ISSO staðli.
Hlu
uti af spurnin
ngakönnunin
nni gekk út á öryggi á su
und‐ og baðsstöðum, og vvar meðal annars kannaað
hvo
ort skriflegarr öryggisregllur væru sýnnilegar gestu
um, sem þæ
ær reyndust vera í 83,6%
% tilfella. Árið
20008 var þettaa hlutfall 71%
% svo staða n hefur batnað til muna. Einnig lei ddu niðurstöður í ljós að
a
skriifleg neyðar‐‐ og viðbragð
ðsáætlun varr á staðnum í 71,2% tilfella og skriflegg viðbragðsáætlun í 87,7%
tilfeella. Hins veggar kom í ljó
ós að staðann var betri á sund – og baðstöðum
b
í A‐flokki, þar sem skrifleeg
neyyðaráætlun var
v til í 80,9%
% tilfella og sskrifleg viðbragðsáætlun
n í tæplega 993% tilfella. Í reglugerðinni
kveeður á um að neyðarr‐ og viðbraagðsáætlun skuli vera aðgengilegg starfsmönn
num í öllum
sun
ndlaugum, ogg þetta er þvví atriði sem þarfnast úrb
bóta. Yfirsýn yfir laug va r tryggð í 92
2,4% tilfella en
e
þettta hlutfall vaar hærra á su
und‐ og baðsstöðum í A‐fflokki, eða 97
7,5%. Í regluugerðinni er gerð
g
krafa um
að ávallt skuli vera
v
laugarggæsla á meððan gestir erru í laug, og jafnframt skkal tryggja að
a starfsmen
nn
sem
m sinna lauggargæslu haffi yfirsýn yfirr alla hluta laugar
l
og sin
nni ekki öðruu starfi samhliða. Er þess
sérstaklega getið að fylgjast skuli sérstaaklega með rennibrautal
r
augum og bbarnalaugum. Þótt jákvæ
ætt
þ að trygg
gja að þetta öryggisatriði sé uppfyllt á
svarhlutfall haffi verið hátt, sérstaklega í A‐flokki, þarf
öllu
um sund‐ og baðstöðum..
Hvaað varðar öryggi barna á sund‐ og baaðstöðum le
eiddi könnun
nin í ljós að sskriflegar regglur um gæslu
barrnahópa eru til staðar í 57% tilfella ogg barnahópaar eru auðken
nndir á 65,9%
% staðanna eða
e u.þ.b. 2//3
af þ
þeim sund‐ og
o baðstöðum þar sem þþetta öryggissatriði á við. Ef litið er til þeirra sund‐ og baðstað
ða
einggöngu sem falla undir flokk
f
A kom í ljós að skrriflegar reglu
ur um gæsluu barnahópa
a er að finnaa í
tæp
plega 64% tilfella og barrnahópar eruu auðkenndir í 77,3% tilffella. Í 14. grr. reglugerða
arinnar kemu
ur
eftiirfarandi fram: Til að au
uðvelda kennnara eða áb
byrgðarmann
ni hópa að ffylgjast með
ð hverju barrni
sku
ulu hópar barrna sérstakleega auðkennndir með ábeerandi lit á sundhettum,
s
armböndum
m, vestum eð
ða
áa
annað sambæ
ærilegan hátt. Það er þvví ljóst að umbóta
u
er þö
örf á þessu sviði enda öryggi
ö
barnaa í
sun
ndi, til að myynda grunnskkólabarna err sækja sund
dkennslu, mikilvægt atriðði á sviði öryyggismála allrra
sun
nd‐ og baðstaaða. Hins vegar eru regluur um aldursstakmörk og gæslu barnaa uppfylltar á öllum sund
d‐
og baðstöðum sem töldu þetta
þ
atriði vviðeigandi fyyrir þeirra starfsemi. Í efftirlitsverkefn
ninu 2008 vaar
einnig spurt um
m þetta atriði og voru regglurnar þá uppfylltar í 93
3% tilfella. Á
Ástandið hefu
ur því batnað,
sem
m er jákvætt..
Í kö
önnuninni vaar einnig spurst fyrir um
m þjálfun staarfsfólks. Hvvað varðar áárlega þjálfun starfsfólkss í
skyyndihjálp vorru niðurstöður á þá leið að sú krafa ætti ekki við á 30 þeirrra sund‐ og baðstaða
b
sem
tókku þátt í könnunni. Af þeim stöðu m þar sem þetta atriði var talið vviðeigandi fyrir
f
starfsem
mi
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f
árlega
a þjálfun í sskyndihjálp í 87% tilfella.
viðkomandi sund‐ og baðsstaðar hafði starfsfólk fengið
utfallið var ekki mikið hæ
ærra á þeim stöðum sem
m falla undir flokk A, eðaa 88,1%. Efttirlitsverkefnið
Hlu
20008 leiddi í ljó
ós að þetta hlutfall var 774%, svo visssulega hefur hlutfallið hhækkað á þe
essu fimm árra
tím
mabili. Í 15. gr.
g reglugerð
ðarinnar segiir að eigandaa sund‐ og baðstaðar
b
sé skylt að að sjá til þess að
a
starfsfólk fái reglulega
r
sta
arfsþjálfun eeigi sjaldnarr en árlega,, þar með talin þjálfun
n í sérhæfð
ðri
m sérstaklega
a er ætluð s und‐ og baðstöðum. Þettta er mikilvæ
ægt atriði va
arðandi örygggi
skyyndihjálp sem
gessta á sund‐ og
o baðstöðum og rekstraaraðilar sund‐ og baðsta
aðanna skuluu sjá til þesss að starfsfó
ólk
hljó
óti slíka þjálfun.
Eins og fram ko
om sýndu niðurstöðurnaar að í flestu
um tilfellum er meira af öryggisbúna
aði á sund‐ og
o
bað
ðstöðum í A‐flokki heldu
ur en í flokkki B og C. Se
em dæmi um
m stöðu örygggisbúnaðar má nefna að
a
björgunarsveigu
ur var til sta
aðar á 60,2%
% sund‐ og baðstaða
b
í A‐flokki, 48,5%
C
% í B‐flokki og 71,4% í C‐
em gefin varr út af UST áárið 2013 ke
emur fram að
a
flokkki. Í Öryggisshandbók fyyrir sund‐ ogg baðstaði se
björgunarsveigu
ur sé nauðsyynlegur í ölluum laugum, óháð
ó
dýpt þeirra. Jafnfraamt segir í sömu handbó
ók
a hjartastuð
ðtæki (AED) sem notast geti á jafnt börn
b
sem fulllorðna sé till staðar og því
þ
að æskilegt sé að
ær bráðaþjónustu, því nau
uðsynlegra. H
Hjartastuðtæ
æki var að fin
nna á tæplegga 75% sund‐ og baðstað
ða
fjæ
m
en he
elmingi þeirrra staða sem
m falla undir flokk B‐ og C. Því er ljósst að æskileggt
í A‐‐flokki en á minna
væri að yfirfara stöðu örygggisbúnaðar á sund‐ og baaðstöðum lan
ndsins.

3.3 Tillög
gur um úrbætur
ú
r
Það
ð eru ýmis atriði í innra eftirliti sundd‐ og baðstað
ða landsins sem þarf aðð bæta, og á það bæði við
um þætti sem snúa að öryggismálum
ö
m og heilnæ
æmi vatnsinss. Einnig er lagt til að gerðar verði
breeytingar á sýýnatöku ef sams konar eeftirlitsverkefni verður endurtekið.
e
EEftirfarandi eru
e þau atriði
sem
m lagt er til að verði betru
umbætt í kjöölfar þessa efftirlitsverkefnis:






n sé aðgengileg starfsmönnnum í öllum
m
Tryggja þarf að neyðar‐ og viðbrragðsáætlun
ugum.
sundlau
Yfirsýn yfir laug þarf að tryggja í öllum laugu
um.
Tryggja þarf auðken
nningu barnaahópa á öllum
m sund‐ og baðstöðum.
b
Tryggja þarf að starrfsfólk hljóti áárlega þjálfu
un í skyndihjá
álp.
æta á sund‐ og baðstöðu
um í öllum flookkum.
Úrval öryggisbúnaðar þarf að bæ
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