Information om bassängbadet på barn- och ungdomshabiliteringen i Umeå
Badet ligger intill barn- och ungdomshabiliteringen på Kandidatvägen i Umeå.
Under dagtid finns personal i tjänst som ansvarar för badets skötsel.
För att badet ska vara säkert, tryggt och hygieniskt är det viktigt att följa de regler som finns.

Regler
 Noggrann tvätt och dusch av hela kroppen, särskilt underlivet. Duschsvampar finns i anslutning till
duscharna.
 Egna badkläder ska användas och de ska tvättas och torkas mellan varje bad.
 För personer med inkontinens gäller följande; gå på toaletten innan bad. För personer med
tarminkontinens ska skyddsbyxa för bad användas.
 Det är inte tillåtet att bada om man har övre luftvägsinfektion (förkylning), öppna sår, infekterade eksem,
kräkningar eller diarré.
 Om det har kommit föroreningar (bajs och uppkastningar) i badet skall detta rapporteras. Kontakta
badansvarig vaktmästare på telefon 070-348 42 04, alternativt habiliteringens receptionstelefon
090-785 42 00 eller avdelningschef Jonna Segrén telefon 090-785 42 35.

Säkerhet
 Medföljande personal/förälder/assistent är ansvarig för ordning och säkerhet. Den medföljande har själv
ansvar att känna till riskerna och ta ansvar för dem. De särskilda anvisningarna som finns på anslagstavlan
i entrén skall läsas. Den som följer med ett barn/ungdom eller grupp måste själv vara över 18 år.
 Halkrisken är stor så var varsam när ni går till och från bassängen. Britsar, stolar och andra saker ställs
undan på sin plats efter bad för att hindra halkrisk mot dem för kommande badgäster.
 Den medföljande har även ansvar att känna till hur de hjälpmedel som används i badet fungerar.

Första hjälpen (HLR)
 Första-hjälpen-tavla finns vid dörren ut mot badet i bägge omklädningsrummen.
 Telefon finns i entrén.
 Telefonnummer till SOS alarm, 112

Ordning och hygien
 Se till att det är städat och undanplockat när ni lämnar badet.
 WC-ring, duschstol och duschbord ska torkas av med desinfektionssprit efter användning.
 Skriv upp antal badande i schemat på listan vid anslagstavlan i entrén.
 Du öppnar dörrarna till omklädningsrummen med den kod du fått. Se till att stänga dörrarna när ni lämnar
badet.

Kontakt
Vaktmästare/badansvarig, telefon 070-348 42 04
Jonna Segrén, avdelningschef, telefon 090-785 42 35, jonna.kling.segren@regionvasterbotten.se

