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ZAKRES CZYNNOŚCI RATOWNIKA PŁYWALNI
Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ratownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób przebywających w hali basenowej.

Zakres zadań :
1. Stałe obserwowanie obszaru hali basenowej i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania
pomocy oraz natychmiastowego podejmowania akcji ratowniczej.
2. W razie zaistnienia wypadku w hali basenowej – natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy
przedmedycznej, powiadomienie(o ile jest to konieczne) pogotowia ratunkowego i przełożonego.
3. Ciągła obserwacja strefy niecek basenowych oraz wanny z hydromasażem – lustra i toni wody –
bez względu na obecność  instruktorów i opiekunów.
4.  Systematyczne  kontrolowanie  urządzeń  i  sprzętu,  które  zapewniają  bezpieczeństwo  osób
korzystających z Pływalni WOSiR oraz utrzymywanie go w pełnej gotowości i sprawności.
5.  Egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Pływalni WOSiR przez osoby znajdujące się w hali
basenowej.
6. Zwracanie uwagi, aby korzystający z urządzeń pływalni mieli nałożone na głowę we właściwy
sposób czepki oraz nosili odpowiedni strój do kąpieli.
7.  Kontrolowanie  czystości  ciała  osób  wchodzących  do  basenu  i  korzystających  z  wanny
z hydromasażem lub zjeżdżalni, nie dopuszczanie do kąpieli w nieckach, bądź korzystania z wanny
z hydromasażem lub zjeżdżalni osób niedomytych, chorych lub ze zmianami skórnymi.
8. Zwracanie uwagi, aby osoby wchodzące do hali basenowej opłukiwały stopy w brodziku przy
wejściu.
9.  Stałe  czuwanie  nad  prawidłowym  korzystaniem  przez  użytkowników  pływalni  z  urządzeń
znajdujących się w hali basenowej.
10.  Systematyczne  oczyszczanie  powierzchni  wody  i  dna  obydwu  basenów  oraz  wanny
z hydromasażem ze wszystkich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa osób
korzystających z Pływalni WOSiR.
11.  Niezwłoczne  zgłaszanie  konserwatorowi  zauważone  zanieczyszczenia  kałowe w basenie  lub
w wannie z hydromasażem. 
12.  Dbanie  o  mienie  Pływalni  WOSiR,  strzeżenie  przed  kradzieżą  i  zniszczeniem  wyposażenia
i urządzeń.
13. Przestrzeganie i utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach ratowników.
14. Uruchamianie urządzeń (wanny z hydromasażem, kurtyny wodnej, zjeżdżalni) według potrzeb
osób korzystających z Pływalni WOSiR
15.  Włączanie  i  wyłączanie  niezbędnego  oświetlenia  w  hali  basenowej,  kierując  się  dbałością
o właściwe warunki korzystania z Pływalni WOSiR oraz względami ekonomicznymi.
16.  Zgłaszanie  konserwatorowi  lub  wyznaczonemu  pracownikowi  Pływalni  przypadków
niewłaściwej  eksploatacji  pływalni  (np.  brak  wentylacji,  niewłaściwa  temperatura  wody  lub
powietrza,itp.)
17. Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż oraz przepisów WOPR.
18.  Przed  rozpoczęciem  i  po  zakończeniu  dyżuru  każdy  ratownik  zobowiązany  jest  osobiście
wykonać ogólny przegląd sprawności sprzętu ratowniczego.
19. Każdy ratownik zobowiązany jest na bieżąco uzupełniać dziennik pracy ratowników :
a) imię i nazwisko ratownika  pełniącego dyżur,
b) datę i godzinę objęcia dyżuru,
c) datę i godzinę zakończenia dyżuru,
d) zdarzenie mające miejsce podczas pełnienia dyżuru,
e) czynności wykonane przez ratownika pełniącego dyżur,
f) każdy wpis do Dziennika pracy ratowników potwierdzić własnoręcznym podpisem.


