Σασ. Γιεύθςνζη
Σασ. Κώδικαρ
Σηλέθ.
Σηλεομοιοηςπία / fax

:
:
:
:

Ηλεκ. Γιεύθςνζη / e-mail :
Απ. ππυη.

:

Απ. δείγμα. Δπγ.

:

Δξοσή Θεζζαλονίκηρ
57010
2310-392900
2310-392929
pedy_thess@keelpno.gr

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ ΝΔΡΟΤ ΑΚΣΗ ΚΟΛΤΜΒΗΗ
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ
ύκθσλα κε ηελ Η.Π. 8600/416/Δ108/Δ103/09

Τπηπεζία Γειγμαηολητίαρ :
Γιεύθςνζη :
Απ. ππυη.:
Ονομαζία Ανηικειμένος Τγειονομικού
Δνδιαθέπονηορ:
Κυδικόρ
δειγμαηολητίαρ:
Ονομαζία
Ανηικειμένος:
Γήμορ/Γ.Γ./Κοινόηηηα:
Ονομαηεπώνςμο ςπεύθςνος αηόμος:

Κυδικόρ Ανηικειμένος:
Γιεύθςνζη:

Σηλ.:

 Ημεπομηνία δειγμαηολητίαρ:
 Απιθμόρ λοςόμενυν ηη ζηιγμή ηηρ δειγμαηολητίαρ:
 Καηάζηαζη θάλαζζαρ:

Ήξεκε

 Βποσόπηυζη ημέπα δειγμαηολητίαρ:

Ώπα:

Διαθξά ηξηθπκηώδεο
Ναη

Όρη

Πνιύ θπκαηώδεο
Βξνρόπησζε πξνεγνύκελε εκέξα:

Ναη

Όρη

Β

Γιεύθςνζη ανέμος (2):
Γ

Α
Ν

Η μεηαθοπά ηος δείγμαηορ έγινε με:

Ιζόζεξκν δνρείν ππό ςύμε

Άιιν, πξνζδηνξίζηε:

B
ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΣΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ
1. Να ζπκπιεξσζεί έλα μερσξηζηό Γειηίν γηα θάζε Αθηή Κνιύκβεζεο
2. Να ζεκεησζεί κε βέινο ζηνλ θύθιν ε δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ, π.ρ. γηα ΝΓ ζεκεηώζηε
Δ
Α
3. Η επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη ε αθηή εμεηάδνληαη καθξνζθνπηθά (νπηηθά) γηα ηελ ύπαξμε ησλ παξακέηξσλ απηώλ.
Η πνζόηεηα θάζε παξακέηξνπ ραξαθηεξίδεηαη κε ηα παξαθάησ ζύκβνια, πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ αλάινγε ζέζε ηνπ πίλαθα:
Ν
0: Γελ παξαηεξείηαη
1: Παξαηεξείηαη ζε κηθξή πνζόηεηα
2: Παξαηεξείηαη κέηξηα πνζόηεηα
3: Παξαηεξείηαη κεγάιε πνζόηεηα
4. Να ζεκεησζεί (Ν) γηα θάζε θπζηνινγηθό ρξώκα. ε αληίζεηε πεξίπησζε (Ο). Δπίζεο λα αλαθεξζεί ζηηο παξαηεξήζεηο ε αηηία γηα θάζε αζπλήζηζηε αιιαγή ρξώκαηνο, π.ρ.
θαθέ-θίηξηλν κεηά από βξνρόπησζε, θόθθηλν θαηά ηελ αλάπηπμε «κπινπκ πιαγθηόλ» θαη γεληθόηεξα νπνηνδήπνηε άιιν ρξώκα παξαηεξείηαη ζε πεξίπησζε εμαηξεηηθώλ
γεσγξαθηθώλ, κεηεσξνινγηθώλ ή άιισλ ζπλζεθώλ.
5. Η παξνπζία ηνπο γίλεηαη αληηιεπηή από ηελ ύπαξμε ραξαθηεξηζηηθήο νζκήο.
6. Η παξνπζία ηνπο γίλεηαη αληηιεπηή από ηελ ύπαξμε (κόληκνπ) αθξηζκνύ.
7. Να αλαθεξζεί επηπιένλ ζηηο παξαηεξήζεηο αλαιπηηθά ε θαηεγνξία ζηελ νπνίαλ αλήθνπλ: μύια, θηάιεο γπάιηλεο ή πιαζηηθέο, ζθνππίδηα, λαπάγηα, δνρεία κεηαιιηθά ή
πιαζηηθά, ειαζηηθά θ.η.ι.
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ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ:
Αξ. πξση:

 πκπιεξσκαηηθέο εμεηάζεηο πνπ δεηνύληαη:

Παπαηηπήζειρ:
Ηκεξνκελία απνζηνιήο:

Απμόδιορ δειγμαηολητίαρ:
Ολνκαηεπώλπκν :

Απμόδιορ παπαλαβήρ δειγμάηυν (*)
Ηκεξνκελία παξαιαβήο:

Ώξα:

Ιδηόηεηα:

Τπνγξαθή:

Ώξα :

Ολνκαηεπώλπκν:

Τπνγξαθή:

(*): Συμπληρώνονηαι από ηο Εργαζηήριο μεηά ηην παραλαβή ηων δειγμάηων
Δ-09-13/1/19-12-2012
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Απιθμόρ δείγμαηορ επγαζηηπίος (*)

Φύκια

κοςπίδια (7)

Οπςκηέλαια

Πίζζερ

Σζούσηπερ

Φύκια

Ακηή

Δπιπλέονηα Ανηικείμενα (7)

Αποππςπανηικά (6)

Φαινόλερ (5)

Οπςκηέλαια

Πίζζερ

Πεπιγπαθή ζημείυν

Υπώμα (4)

Θάλαζζα

Κυδικόρ ζημείυν

Απιθμόρ δείγμαηορ δειγμαηολήπηη

Γ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΠΣΙΚΑ ΔΚΣΙΜΟΤΜΔΝΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ (3)

