Klor er giftigt, men svømning er sundt
Klor er en gift, som er god til at slå bakterier ihjel. Derfor bruges den i
svømmehaller til at forhindre smitte.
Men klor er også farlig for mennesker og miljø, så det gælder om at bruge så lidt
som muligt. Til det har vi brug for din hjælp.

Urenheder i vandet betyder mere klor
Mængden af urenheder i bassinet bestemmer hvor meget klor, der skal tilsættes.
Og ikke nok med det: Er der mange urenheder, kan der i værste fald dannes farlige gasser.
Sagt på en anden måde: Jo dårligere svømmerne er til at vaske sig under bruseren, jo mindre sund bliver
svømmehallen.
Derfor er det vigtigt, at du vasker dig med sæbe (inkl. håret), og skyller dig grundigt, inden du går i bassinet.

Jeg har da været i bad hjemmefra!
Straks efter at man har vasket sig, begynder bakterierne på kroppen igen at ”gro”. Og har man haft tøj på, og
måske ligefrem været udenfor, er de tilbage i fuldt flor.
Det er altså ikke nok at have ”været i bad hjemmefra”.

Uden badetøj under bruseren, tak
Selvom man gør sig umage, er det umuligt at vaske sig, når man er påklædt. Derfor stiller miljøstyrelsen krav
om, at svømmerne vasker og skyller sig uden badetøj på.
Der findes specielle forklæder i handlen, som gør det muligt at vaske sig, selvom man ikke ønsker at vise sig
nøgen.
Det er også en dårlig idé at lade badetøjet ligge foran sine fødder under bruseren, så ryger sæbe og skidt
ned i tøjet og ender alligevel med at komme i bassinet.

Miljøcertificering
Team Bades svømmehaller er miljøcertificerede. Det betyder bl.a. at vi er forpligtet til at holde anlæggene
”sunde” og bruge så få kemikalier som overhovedet muligt.

Hjælp os
Vi er kendt for at have rene haller med rent bassinvand, og sådan skulle det gerne blive ved med at være.
Derfor beder vi dig, og alle vores andre brugere, om at hjælpe os med at overholde miljøstyrelsens regler om
hygiejne.
På den måde kan forbruget af klor begrænses til et minimum, til gavn for både svømmehallen, naturen og
ikke mindst dig som svømmer.
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