תעודת בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה
תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

2019/588

תעודת בדיקה מספר:

26/03/2019

תאריך אישור תעודה:
תאריך הדיגום:
תאריך קבלת
דגימה:

26/03/2019

תאריך הוצאת תעודה:

24/03/2019

שם הדוגם :גנאדי קוייפמן

24/03/2019

הדיגום בוצע באחריות המעבדה:

מקום הדיגום :
מזמין בדיקה:

דף  1מתוך 3

ישוב :חדרה

אתר:

מחוז חיפה

לשכה:

לא

הדגימות הגיעו בקירור :כן

בית חולים הלל יפה
חדרה
טלפון0522845283 :

גינאדי קויפמן

פקס:

04-6304212

בית חולים הלל יפה

כתובת:

בית חולים הלל יפה

דוא"ל:

genadik@hy.health.gov.il

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.
בדיקות מיקרוביאליות:
שם החיידקים הנבדקים
קוליפורמים

הערה לשיטת הבדיקה

רמה מירבית מותרת **
<1

שיטת בדיקה לפי*S.M
9222B

יחידות  CFUב

100 ml

פסאודומונס אאירוגנוזה

9213E

<1

100 ml

ספירה כללית של חיידקים

9215B

200

1 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:
שם הבדיקה
כלור חופשי

יחידות
מג/ל

תקן
0.2 - 0.5

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater,22th 2012-S.Mאו כל מהדורה מאוחרת יותר
**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות בריאות העם" :איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה" ,התשע"ג.2013 -

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014

רחוב הפרסים  15ת.ד  ,800חיפה35055 ,

15 Haparsim St. P.O.B 800 Haifa 35055

תעודת בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:

דף  2מתוך 3

2019/588

דוח תוצאות
מספר מעבדה

2019/03/003650

נקודת דיגום

הערה

ראש מקלחת מוסד רפואי
NW00010307

קוליפורמים
CFU/100 ml

פסאודומונס
אאירוגנוזה
CFU/100 ml

ספירה כללית
של חיידקים
CFU/ml

-

-

<1

כלור חופשי
מג/ל

0.1

פגיה  -מים חמים אחרי
הזרמה
2019/03/003651

ראש מקלחת מוסד רפואי
NW00010308

-

-

<1

0.1

טפול נמרץ לב -מים
חמים אחרי הזרמה
2019/03/003652

ראש מקלחת מוסד רפואי
NW00010309

-

-

<1

0.2

מיון ילדים מים חמים
אחרי הזרמה
2019/03/003653

רשת מוסדות ועסקים
NW00010310

<1

<1

<1

0.4

מבנה חדש-מטבח חלב
2019/03/003654

רשת מוסדות ועסקים
NW00010332

<1

<1

<1

0.4

פגיה  -מים קרים
2019/03/003655

רשת מוסדות ועסקים
NW00010333

<1

<1

<1

0.35

גן ילדים ויצו
2019/03/003656

רשת מוסדות ועסקים
NW00010334

<1

<1

<1

0.4

מיון ילדים -מים קרים
2019/03/003657

כניסה למוסדות ועסקים
NW00010335

<1

<1

<1

0.3

הלל יפה-כניסה

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.
*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014

רחוב הפרסים  15ת.ד  ,800חיפה35055 ,

15 Haparsim St. P.O.B 800 Haifa 35055

תעודת בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

שם מאשר:

מרים דולגיה

תפקיד:

עובדת מעבדה

חתימת מאשר

חותמת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014

רחוב הפרסים  15ת.ד  ,800חיפה35055 ,

15 Haparsim St. P.O.B 800 Haifa 35055

