CẦN LÀM GÌ KHI
BỊ MẤT ĐIỆN
Hướng dẫn cho các bể bơi và suối khoáng
công cộng
Mất điện có thể do bão, thiên tai, hỏa hoạn, hoặc do một công ty dịch vụ
tiện ích dự kiến thực hiện vì công tác bảo trì hoặc mục đích khác. Mất
điện có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe và an toàn ở các bể bơi và suối
khoáng. Trong trường hợp mất điện, đây là những gì quý vị phải làm:

AN TOÀN
LÀ TRÊN
HẾT

Bể bơi/suối khoáng công cộng
• Tạm dừng hoạt động cho tới khi cấp điện trở lại.
• Các đánh giá viên Sức khỏe môi trường có thể tới thăm khu vực
bị ảnh hưởng để xác minh xem cơ sở của quý vị đã tạm dừng
hoạt động chưa.
• Khi cấp điện trở lại, hãy xác nhận xem hệ thống lọc và xử lý có
hoạt động tốt và hóa chất cho bể bơi có đáp ứng tiêu chuẩn yêu
cầu không trước khi mở cửa trở lại và cho phép mọi người sử
dụng bể bơi hoặc suối khoáng.
• Đối với mất điện kéo dài, quý vị có thể cần phải vận hành hệ
thống lọc và xử lý trong vài tiếng sau đó xác nhận hóa chất
cho bể bơi.
• Khi nghi ngờ, hãy để công ty dịch vụ bể bơi kiểm tra bể bơi hoặc
suối khoáng trước khi mở cửa trở lại.

Thận trọng:
Nếu bể bơi hoặc suối khoáng có hệ thống điều khiển tự động,
việc khởi động lại hệ thống sau khi tắt máy bơm kéo dài có
thể dẫn đến giải phóng khí clo.
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Lưu ý: Các bể bơi công cộng và suối khoáng bao gồm các
khách sạn, nhà nghỉ, câu lạc bộ sức khỏe, tiện nghi thành phố,
công viên nước, chung cư, căn hộ và hiệp hội chủ sở hữu nhà ở.

