Ταχ. ∆ιεύθυνση
:
Ταχ. Κώδικα
:
Τηλέφ.
:
Τηλεοµοιοτυπία / fax
:
Ηλεκ. ∆ιεύθυνση / e-mail :
Αρ. πρωτ.

:

Αρ. δείγµα. Εργ.

:

Παπακυριαζή 22 - Λάρισα
41222
2410-565046, 565047
2410-565051
pedy-larisas@keelpno.gr

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Σύµφωνα µε την Η.Π. 8600/416/Ε103/09

Υπηρεσία ∆ειγµατοληψίας :
∆ιεύθυνση :
Αρ. πρωτ.:
Ονοµασία Αντικειµένου Υγειονοµικού
Ενδιαφέροντος:
Κωδικός
δειγµατοληψίας:
Ονοµασία
Αντικειµένου:
∆ήµος/∆.∆./Κοινότητα:
Ονοµατεπώνυµο υπεύθυνου ατόµου:

Κωδικός Αντικειµένου:
∆ιεύθυνση:

Τηλ.:

Ώρα:

• Ηµεροµηνία δειγµατοληψίας:
• Αριθµός λουόµενων τη στιγµή της δειγµατοληψίας:
Ήρεµη

• Κατάσταση θάλασσας:

• Βροχόπτωση ηµέρα δειγµατοληψίας:

Ελαφρά τρικυµιώδης
Ναι

Όχι

Πολύ κυµατώδης
Βροχόπτωση προηγούµενη ηµέρα:

Ναι

Όχι

Β

∆ιεύθυνση ανέµου (2):
∆

Α

Ν
Η µεταφορά του δείγµατος έγινε µε:

Ισόθερµο δοχείο υπό ψύξη

Άλλο, προσδιορίστε:

B
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ
1. Να συµπληρωθεί ένα ξεχωριστό ∆ελτίο για κάθε Ακτή Κολύµβησης
2. Να σηµειωθεί µε βέλος στον κύκλο η διεύθυνση του ανέµου, π.χ. για Ν∆ σηµειώστε
∆
Α
3. Η επιφάνεια της θάλασσας και η ακτή εξετάζονται µακροσκοπικά (οπτικά) για την ύπαρξη των παραµέτρων αυτών.
Η ποσότητα κάθε παραµέτρου χαρακτηρίζεται µε τα παρακάτω σύµβολα, που αναγράφονται στην ανάλογη θέση του πίνακα:
Ν
0: ∆εν παρατηρείται
1: Παρατηρείται σε µικρή ποσότητα
2: Παρατηρείται µέτρια ποσότητα
3: Παρατηρείται µεγάλη ποσότητα
4. Να σηµειωθεί (Ν) για κάθε φυσιολογικό χρώµα. Σε αντίθετη περίπτωση (Ο). Επίσης να αναφερθεί στις παρατηρήσεις η αιτία για κάθε ασυνήθιστη αλλαγή χρώµατος, π.χ.
καφέ-κίτρινο µετά από βροχόπτωση, κόκκινο κατά την ανάπτυξη «µπλουµ πλαγκτόν» και γενικότερα οποιοδήποτε άλλο χρώµα παρατηρείται σε περίπτωση εξαιρετικών
γεωγραφικών, µετεωρολογικών ή άλλων συνθηκών.
5. Η παρουσία τους γίνεται αντιληπτή από την ύπαρξη χαρακτηριστικής οσµής.
6. Η παρουσία τους γίνεται αντιληπτή από την ύπαρξη (µόνιµου) αφρισµού.
7. Να αναφερθεί επιπλέον στις παρατηρήσεις αναλυτικά η κατηγορία στην οποίαν ανήκουν: ξύλα, φιάλες γυάλινες ή πλαστικές, σκουπίδια, ναυάγια, δοχεία µεταλλικά ή
πλαστικά, ελαστικά κ.τ.λ.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:
Αρ. πρωτ:

• Συµπληρωµατικές εξετάσεις που ζητούνται:

Παρατηρήσεις:

Ηµεροµηνία αποστολής:

Αρµόδιος δειγµατοληψίας:
Ονοµατεπώνυµο :

Αρµόδιος παραλαβής δειγµάτων (*)
Ηµεροµηνία παραλαβής:

Ώρα:

Ιδιότητα:

Υπογραφή:

Ώρα :

Ονοµατεπώνυµο:

Υπογραφή:

(*): Συµπληρώνονται από το Εργαστήριο µετά την παραλαβή των δειγµάτων

Ε-09-13/2/10-03-2015

2/2

Αριθµός δείγµατος εργαστηρίου (*)

Φύκια

Σκουπίδια (7)

Ορυκτέλαια

Πίσσες

Τσούχτρες

Φύκια

Ακτή

Επιπλέοντα Αντικείµενα (7)

Απορρυπαντικά (6)

Φαινόλες (5)

Ορυκτέλαια

Πίσσες

Περιγραφή σηµείων

Χρώµα (4)

Θάλασσα

Κωδικός σηµείων

Αριθµός δείγµατος δειγµατολήπτη

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (3)

