--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:Powiadomienie o przekroczeniu
Thu, 5 Jan 2017 08:50:06
Data:
+0100
Nadawca:pl.noreply@sgs.com
Odpowiedź-Do:natalia.bulinska@sgs.com
Adresat:plywalnia@mosir.tarnobrzeg.pl

Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. informuje, że niżej wymieniony parametr w próbce nr
021557/01/2017 nie spełnia wymagań rozporządzenia (przekroczone są dopuszczalne wartości)*
Liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h 99 [78÷130] jtk/1ml
Miejsce pobierania próbki | Rodzaj próbki:
Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg, Niecka rekreacyjna | Woda basenowa | Woda
wprowadzana do niecki basenowej

*wymagania (dopuszczalne wartości) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015r., poz. 2016).
Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom
it is addressed or otherwise directed. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of
the author and do not necessarily represent those of the Company. Finally, the recipient should check this email and any
attachments for the presence of viruses. The Company accepts no liability for any damage caused by any virus
transmitted by this email. All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service
available on request and accessible at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:Powiadomienie o przekroczeniu
Thu, 5 Jan 2017 08:49:37
Data:
+0100
Nadawca:pl.noreply@sgs.com
Odpowiedź-Do:natalia.bulinska@sgs.com
Adresat:plywalnia@mosir.tarnobrzeg.pl

Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. informuje, że niżej wymieniony parametr w próbce nr
021555/01/2017 nie spełnia wymagań rozporządzenia (przekroczone są dopuszczalne wartości)*
Liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h 1,4*102 [1,0*102÷1,8*102] jtk/1ml
Miejsce pobierania próbki | Rodzaj próbki:
Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg, Niecka rekreacyjna | Woda basenowa | N1 - Rejon
wejścia do wody - drabinka

*wymagania

(dopuszczalne wartości) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015r., poz. 2016).
Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom
it is addressed or otherwise directed. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of
the author and do not necessarily represent those of the Company. Finally, the recipient should check this email and any
attachments for the presence of viruses. The Company accepts no liability for any damage caused by any virus
transmitted by this email. All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service
available on request and accessible at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:Powiadomienie o przekroczeniu
Thu, 5 Jan 2017 08:40:37
Data:
+0100
Nadawca:pl.noreply@sgs.com
Odpowiedź-Do:natalia.bulinska@sgs.com
Adresat:plywalnia@mosir.tarnobrzeg.pl

Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. informuje, że niżej wymieniony parametr w próbce nr
021559/01/2017 nie spełnia wymagań rozporządzenia (przekroczone są dopuszczalne wartości)*
Liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h 1,9*102 [1,5*102÷2,4*102] jtk/1ml
Miejsce pobierania próbki | Rodzaj próbki:
Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg, Wanny z hydromasażem | Woda basenowa | Woda
wprowadzana do wanny

*wymagania

(dopuszczalne wartości) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015r., poz. 2016).
Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom
it is addressed or otherwise directed. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of
the author and do not necessarily represent those of the Company. Finally, the recipient should check this email and any
attachments for the presence of viruses. The Company accepts no liability for any damage caused by any virus
transmitted by this email. All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service
available on request and accessible at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:Powiadomienie o przekroczeniu
Thu, 5 Jan 2017 08:40:36
Data:
+0100
Nadawca:pl.noreply@sgs.com
Odpowiedź-Do:natalia.bulinska@sgs.com
Adresat:plywalnia@mosir.tarnobrzeg.pl

Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. informuje, że niżej wymieniony parametr w próbce nr
021556/01/2017 nie spełnia wymagań rozporządzenia (przekroczone są dopuszczalne wartości)*
Liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h 2,1*102 [1,7*102÷2,6*102] jtk/1ml
Miejsce pobierania próbki | Rodzaj próbki:
Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg, Wanny z hydromasażem | Woda basenowa | N1 wanna nr 1 - pierwsza do wyjścia z szatni

*wymagania

(dopuszczalne wartości) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015r., poz. 2016).
Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom
it is addressed or otherwise directed. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of
the author and do not necessarily represent those of the Company. Finally, the recipient should check this email and any
attachments for the presence of viruses. The Company accepts no liability for any damage caused by any virus
transmitted by this email. All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service
available on request and accessible at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx

