Uimahallin valvojan tehtävät KemPy:n uintivuoron aikana
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 17:00 – 20:35
Valvoja vastaa hallin yleisestä siisteydestä ja turvallisuudesta:
•

uimahallissa käyttäydytään normaalien uimahallin sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti
o valvontaa voidaan suorittaa liikkumalla allasosastolla sekä valvontakopista
monitoreiden avulla

•

valvojalla tulee olla erilliset sisäkengät aulaan ja kahvioon sekä erilliset sisäkengät
allasosastolle. Näin estetään ulkoa tuleva hiekan ym. roskan joutuminen allastiloihin.

•

valvojan tulee ensimmäistä kertaa hallivalvontavuoroon tullessa tutustua
turvallisuusasiakirjaan, joka löytyy valvomosta ohjaustaulun alta punaisen A4-kokoisen
vihkon välistä. valvoja, joka on tutustunut turvallisuusasiakirjaan, niin se tulee kuitata
luetuksi viimeiselle sivulle. valvojan tulee myös kuitata yo. punaiseen vihkoon päiväys,
milloin on aina hallivalvontavuorossa sekä allekirjoitus ja nimen selvennys. Zimmarin
henkilökunta näkee kuka ollut aina vuorossa ja tarvittaessa ottaa yhteyttä, mikäli jotain on
sattunut ja jälkikäteen tulee kysyttävää niin näin saadaan nopeasti vastaus.

•

valvojan on mentävä välittömästi paikalle, jos joku painaa hälytysnappia (WC:t ,
pukuhuoneet) ja tarkistettava mistä on kyse, hälytyksen saa pois päältä painamalla
kuittauspainiketta (samoissa tiloissa, kuin hälytysnapit), (hälytyslaite valvomon oven
oikealla puolella, josta näkyy mistä hälytys on annettu).

•

pieni ensiapu tarvittaessa (laastareita haavoihin, yms.)

•

pesutilojen siisteyden valvonta, pesuhuoneen lattian suihkuttaminen puhtaaksi säännöllisesti
illan aikana (n. 30–45 min. välein)

•

mikäli onnettomuus sattuu suurinpaan osaan altaista ja joudutaan opetukset peruuttamaan,
KemPyn kaapista uimahallin takaa löytyy yhteystietokansio (sininen), josta löytyy sekä
uintiryhmissä olevien vanhempien puhelinnumerot sekä meneillään olevien uimakoulujen
lasten vanhempien puhelinnumerot. tämä siksi, jotta saadaan yhteys vanhempiin yo.
tilanteissa.

•

valvotaan välinevarastojen käyttöä
o Välinevarastoon saa mennä vain valvojan luvalla (poikkeuksena kilpauintiryhmät ja
uimakoulujen vetäjät)
o Välineitä (yleensä vain kellukepatjoja, palloja) käytetään isossa altaassa vain radalla
1, valvottava, ettei välineiden käyttö häiritse kunto-/kilpauimareita eikä uimakouluja
o Välineitä ei saa viedä monitoimialtaan puolelle
o Välineet palautettava käytön jälkeen omille paikoilleen

•

valvoja hoitaa tarpeelliset kuulutukset
o esim. uimakoulujen alku tarvittaessa, vesijumpan alku sunnuntaisin kello 18:50,
uintiajan loppuminen, jne.
o kuulutuslaitteesta valitaan ensiksi missä kuulutuksen halutaan kuuluvan, sitten
painetaan KAIUTIN-painiketta kerran, odota pari sekuntia, ennen kuin alat puhua,
jotta huomiomerkki (ding,ding,dong) ehtii kuulua. kuulutuksen jälkeen paina
uudelleen KAIUTIN-painiketta ja reset-painiketta, jotta kuulutuslaite palautuu
alkuperäiseen tilaan.

•

allaslaitteiden käyttö (ohjaustaulu valvomon takaseinällä)
o liukumäki päälle ja pois uimakoulujen vetäjien ohjeiden mukaan (liukumäen käyttöä
syytä valvoa tarkasti, liukumäessä laskettava ohjeiden mukaisesti)
o monitoimialtaan laitteet pois käytöstä vesijumpan ajaksi (poreallas saa olla päällä)
o laitteiden sulkeminen uintiajan päätyttyä

•

uintiajan päätyttyä klo 20:35:
o kaikki välineet kerätään altaiden reunoilta välinevarastoihin tai niille varattuihin
paikkoihin – halli jätetään siistiin kuntoon (uintilaudat jätetään kuivumaan
ikkunaseinustalle ilmavasti toisiaan vasten nojalleen)
o jos rataköysiä lisättiin vuoron aikana, niin lisätyt köydet poistetaan (yleensä vuoron
alussa laitetaan köysi ratojen 1 ja 2 väliin ja köysi otetaan pois vuoron loputtua),
köydet ovat monitoimialtaan puoleisessa päässä lattialuukun alla
o sammutetaan valot allasosastolta. pesutiloista ja käytävältä valot sammutetaan kun
pukuhuoneet ovat tyhjät asiakkaista/uimareista.
o teljetään saunojen ovet auki valvomossa olevilla naruilla/mustekaloilla ja
suihkutellaan pesuhuoneiden lattiat puhtaiksi
o kytketään valvontamonitori ja kuulutuslaitteisto pois päältä sekä mahdollinen auki
jäänyt radio.
o loput valot sammuttavat ja ovien lukitukset hoitaa henkilö, jolla on hallin avaimet
(Meri, Heikki, Pauli)

Valvoja siis vastaa siitä, että meillä kaikilla olisi viihtyisä ja turvallinen uintihetki
Zimmarissa!

