
 

VIRSZEMES BASEINI  

SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI  
Pirms uzstādīt un lietot virszemes baseinus, izlasiet, saprotiet un uzmanīgi sekojiet visām instrukcijām.  

 

!!!  BRĪDINĀJUMS !!!  
• Pastāvīgu un kompetentu pieaugušo uzraudzību jānodrošina bērniem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem visu baseina 

lietošanas laiku. 
• Aizveriet visas durvis, logus un aizsardzības barjeras, lai nepieĜautu neatĜautu iekĜūšanu baseinā. 
• Ierīkojiet drošības barjeru, lai nepieĜautu mazu bērnu un mājdzīvnieku iekĜūšanu baseinā. 
• Baseinus un baseina piederumus drīkst uzstādīt un demontēt tikai pieaugušie. 
• Nekad nenirstiet, neleciet vai neslidinaties virszemes baseinā vai citā seklā ūdens tilpnē. 
• Ja baseins netiek uzstādīts uz līdzenas un cietas virsmas, tas var pārplīst un sabrukt, kā arī cilvēki, kas atrodas baseinā var 

tikt izmesti ārā. 
• Nedrīkst atbalstīties, sēdēt vai izdarīt spiedienu uz baseina piepūsto malu vai augšējo apli, jo var gūt traumas un var notiks 

applūšana. Nevienam nedrīkst Ĝaut kāpt, sēdēt vai izdarīt spiedienu uz baseina malām. 
• Kad baseins netiek lietots, baseinā un tā apkārtnē nedrīkst atstāt bērnu mantas un peldlietas, jo tās piesaista bērnu 

uzmanību. 
• SpēĜu mantas, krēslus, galdus un citas lietas, pa kurām bērni var iekāpt baseinā, jātur vismaz 1,5m attālumā no baseina. 
• Turiet glābšanas aprīkojumu baseina tuvumā un pie tuvākā telefona skaidri salasāmus uzrakstiet glābēju telefonu numurus. 

Glābšanas aprīkojuma piemēri: krasta apsardzes apstiprināts glābšanas riĦėis ar virvi, stingra kārts, vismaz 3,5m gara. 
• Nekad nepeldiet viens, vai Ĝaujiet to darīt citiem. 
• Uzturiet baseinu tīru. Baseina grīdai vienmēr jābūt saredzamai, stāvot ārpusē pie baseina. 
• Ja Jūs peldaties naktī, izmantojiet mākslīgo apgaismojumu, lai izgaismotu visas drošības zīmes, trepes, baseina grīdu un 

celiĦus. 
• Netuvojieties baseinam, ja lietojat alkoholu, zāles vai citas apreibinošas vielas. 
• NeĜaujiet tuvoties baseinam bērniem, ja tas ir pārklāts ar baseina pārklāju, lai nepieĜautu iegrimšanu, noslīkšanu vai citas 

nopietnas traumas. 
• Pirms baseina lietošanas, baseina pārklājiem jābūt pilnībā noĦemtiem. Nedrīkst pieĜaut, ka kāds atrodas zem baseina 

pārklāja. 
• Nepārklājiet baseinu, ja kāds atrodas baseinā. 
• Uzturiet baseinu un tā apkārtni tīru no priekšmetiem, uz kuriem var paslīdēt, aizėerties vai kuri var izraisīt traumas. 
• Uzturiet baseina ūdeni tīru, lai aizsargātu visus baseina lietotājus no slimībām, ko var izraisīt netīrs ūdens. Nenorijiet 

baseina ūdeni. Ievērojiet personīgo higiēnu. 
• Visi baseini laika gaitā nolietojas un to stāvoklis pasliktinās. Noteikta veida pārmērīga un paātrināta baseina stāvokĜa 

pasliktināšanās var novest pie bojājumiem, kas galu galā var novest pie lieliem ūdens zudumiem no baseina. Tāpēc ir Ĝoti 
svarīgi, lai baseins tiktu pareizi ekspluatēts un uzglabāts, kā arī regulāri apkopts. 

• Virszemes baseini ir paredzēti izmantošanai tikai ārpus telpām. 
• Iztukšojiet un novietojiet glabāšanā baseinu, ja tas netiek izmantots ilgāku laiku. 
• Baseina lietošanas laikā ir jāizmanto sūknis/filtrs, kuram dienas laikā jānodrošina vismaz viena visa baseina ūdens 

apmaiĦas reize. Lūdzu skat. sūkĦa/filtra instrukciju, lai aprēėinātu tā nepieciešamo darbības ilgumu. 
 

BASEINA BARJERAS UN PĀRKLĀJI NEVAR AIZVIETOT PASTĀVĪGU UN KOMPETENTU PIEAUGUŠO UZRAUDZĪBU. 
 

ŠO BRĪDINĀJUMU NEIEVĒROŠANA VAR NOVEST PIE ĪPAŠUMA BOJ ĀJUMIEM, NOPIETNĀM TRAUMĀM VAI NĀVES. 
 
Padoms: baseinu īpašniekiem varētu būt nepieciešams ievērot vietējo likumdošanu, kas attiecas uz bērnu drošības sētiĦām, 
drošības barjerām, apgaismojumu, u.c. drošības prasībām. 
 

VISPĀRĪGA DROŠĪBA UZ/PIE ŪDENS 
Atpūta uz/pie ūdens ir jauka izprieca, tomēr tā ir saistīta ar risku iegūt dažādas traumas vai pat ar nāves iestāšanos. Lai 
samazinātu jūsu iespējas iegūt traumas, lūdzu izlasiet un ievērojiet visus produkta un iepakojuma instrukciju brīdinājumus un 
pamācības. Tomēr vajag Ħemt vērā, ka brīdinājumi, instrukcijas un drošības vadlīnijas ietver dažus izplatītākos iespējamos 
ūdens atpūtas riskus, bet tie neietver visus iespējamos risku un/vai briesmu gadījumus. 
Papildus drošībai, iepazīstieties ar sekojošām galvenajām vadlīnijām, kā arī ar starptautiski atzītām glābēju organizāciju 
vadlīnijām: 
• Pieprasiet pastāvīgu uzraudzību. 
• Mācieties peldēt. 
• Mācieties sniegt pirmo palīdzību. 
• Apmāciet jebkuru, kurš pieskata jūsu bērnus, par potenciālajiem baseina riskiem un par to novēršanas pasākumiem. 
• Apmāciet bērnus, kā rīkoties ārkārtas apstākĜos. 
• Vienmēr izmantojiet veselo saprātu un domājiet loăiski, kad izbaudiet atpūtu uz/pie ūdens. 
• Uzraugiet, uzraugiet, uzraugiet! 
 


