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Bokningsbekräftelse av tillsynsbesök gällande städ- och hygienrutiner på
bassänganläggningar

Hej,
Här kommer en återkoppling på vårt telefonsamtal. Som jag nämnde och som ni tidigare fått
information om så kommer Stockholms stad under våren 2016 att genomföra ett tillsynsprojekt
gällande badanläggningars egenkontroll med avseende på städ- och hygienrutiner.
Vi kommer vid vårt besök att provtrycka för bakterier på ytor där besökare normalt rör sig. Vi
kommer även att ställa frågor gällande era städ- och hygienrutiner och vill därför att någon som
kan svara på detta närvarar vid inspektionstillfället.
Efter överenskommelse på telefon så kommer miljöförvaltningen att besöka er anläggning den XX
kl XX.XX. Detta så att inspektionen sker i samband med att ni på anläggningen precis utfört den
normalt återkommande större städningen, vilket gör att bedömningen av resultaten kan bli så lika
som möjligt mellan de olika anläggningarna.
För att inspektionen ska bli så effektiv som möjligt vill vi att ni redan innan vi kommer ut på
inspektion skickar/mailar in era städ- och hygienrutiner till oss för granskning. Rutinerna behöver
inkomma till miljöförvaltningen snarast, men senast den XX 2016.
Av städrutiner behöver framgå att ansvar och organisation finns för dessa frågor, att städrutiner
finns fastställda för samtliga områden där badgäster vistas samt frekvens på de olika
städmomenten. Det ska även framgå att kemikalier och städmetoder anpassade för badhus
används. Notera dock att kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad inte behöver skickas in till
miljöförvaltningen i dagsläget, utan de granskas på plats vid inspektionstillfället.
Av hygienrutiner behöver det framgå vilka hygienregler som finns fastställda för anläggningen
samt på vilket sätt man följer upp att badgästerna efterlever dessa.
Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till undertecknad.
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Överväg miljöpåverkan vid utskrift av detta meddelande!
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