ยินดีต้อนรับเข้ าสู่ สระว่ ายนา้ ในร่ ม!
คู่มอื สาหรับผู้ใช้ บริการสระว่ ายนา้ ในร่ ม

สมาคมการสอนว่ายน้าและการช่ วยชีวิตแห่ งฟิ นแลนด์ 2013

ยินดีต้อนรับเข้ าสู่ สระว่ ายนา้ ในร่ ม!
คู่มอื สาหรับผู้ใช้ บริการสระว่ ายนา้ ในร่ ม

คู่มือฉบับนี้จดั ทำโดยสมำคมกำรสอนว่ำยน้ ำและกำรช่วยชี วิตแห่ งฟิ นแลนด์โดยได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกกระทรวงกำรศึกษำและวัฒนธรรมฟิ น
แลนด์
กรมกำรกีฬำสังกัดกระทรวงกำรศึกษำและวัฒนธรรม
สำนักงำนและคณะกรรมกำรสระว่ำยน้ ำในร่ มแห่ งสมำคมกำรสอนว่ำยน้ ำและกำรช่วยชี วิตแห่ งฟิ นแลนด์
ตัวแทนจำกองค์กรที่ดำเนินงำนเกี่ยวกับคนเข้ำเมือง องค์กรเพื่อผูท้ ุพพลภำพ สระว่ำยน้ ำในร่ มและฝ่ ำยอื่น ๆ
ที่ดำเนินงำนคล้ำยคลึงกันร่ วมกันจัดทำและแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้
ขอบพระคุณทุกท่ำน!

คู่มอื ฉบับนีจ้ ัดทาขึน้ เพือ่ ใคร
คู่มือฉบับนีจ้ ัดทาขึน้ เพือ่ ผู้ใช้ บริการสระว่ ายนา้ ในร่ มโดยเฉพาะ

ในประเทศฟิ นแลนด์ จานวนของประชาชนที่มาจากพืน้ เพและวัฒนธรรมที่แตกต่ างกันอย่างมากมีจานวนเพิม่ ขึน้
คู่มือฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อแนะนาแนวทางแก่ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ใช้ บริการ และองค์ กรต่ าง ๆ เพื่อให้การบริ การสระว่ายน้ าในร่ มเหมาะกับทุกคน
เสนอบริ การให้แก่ทุกคน และใช้บริ การได้ตามข้อกาหนดความปลอดภัยและสุขอนามัย
คู่มือฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพือ่ ให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ าใจภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่ างกันมากขึน้ และช่ วยเหลือผู้ให้ บริการหากพบปัญหาเกีย่ วกับการใช้ สระว่ าย
นา้ ในร่ ม
นอกจากนี้ คู่มือฉบับนี้ยงั จัดทาขึ้นมาเพื่อช่ วยให้ องค์กรต่ าง ๆ
ทราบว่าพวกเขาจะต้ องเน้ นยา้ ความสาคัญของความสามารถในการว่ ายนา้ และจานวนการออกกาลังกายที่เพียงพอต่ อการสร้ างสุ ขภาพที่ดี และรวมถึง
มอบแนวทางในการใช้ สระว่ ายนา้ ในร่ มแก่ประชาชนที่มาจากพืน้ เพทางวัฒนธรรมที่แตกต่ างกัน
คู่มือฉบับนี้ยงั อธิ บายข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดเตรียมและวิธีแก้ปัญหาด้านพืน้ ที่ซึ่งนักพัฒนาอาคาร นักออกแบบวางผัง
และผู้ที่บารุงรักษาอาคารจะต้ องคานึงถึง ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วสามารถนามาปรับปรุ งการใช้สระว่ายน้ าในร่ มได้

การว่ ายนา้ เป็ นทักษะทีท่ ุกคนควรมี
เนื่องจากประเทศฟิ นแลนด์มีแม่น้ า ทะเลสาบ และพื้นที่ทะเลจานวนมาก
ความสามารถในการว่ ายนา้ จึงสาคัญต่ อความปลอดภัยของคุณและของบุคคลอืน่ เป็ นอย่ างยิ่ง “การว่ายน้ าเป็ นทักษะที่ทุกคนควรมี”
จึงเป็ นคากล่าวที่เหมาะสมอย่างยิง่ ในประเทศฟิ นแลนด์
โดยในปัจจุบนั ประชาชนหันมาเรี ยนรู้ ทกั ษะที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ยวดนี้ ในสระว่ายน้ าในร่ มกันเพิ่มบ่อยมากขึ้น
บริการสระว่ายนา้ ในร่ มควรเป็ นบริ การที่ทุกคนสามารถเข้ าไปใช้ ได้ ไม่วา่ จะมีสภาพร่ างกาย สภาพชี วิตความเป็ นอยู่ หรื อพื้นเพทางวัฒนธรรมอย่างไร
การออกกาลังกายสาคัญต่อการรักษาความสามารถในการทางานของร่ างกาย สาเหตุสาคัญอย่างหนึ่งที่ทาให้เกิดโรคจากการใช้ชีวิตกันมากขึ้นก็คือ
คนออกกาลังกายน้อยลง การว่ายนา้ และการออกกาลังกายทางน้าชนิดอืน่ ๆ เหมาะกับคนเกือบทุกคน
ทั้งยังเป็ นการออกกาลังกายและการฟื้ นฟูร่างกายที่ช่วยส่ งเสริมสุ ขภาพที่สาคัญอีกด้ วย
ความพร้อมทางจิตใจช่วยให้คุณรับมือกับปั ญหาต่าง ๆ ได้ดี
การออกกาลังกายทางน้าและการเข้ าสังคมที่สัมพันธ์ กบั การเดินทางมาที่สระว่ายน้ าในร่ มช่ วยเพิม่ ความพร้ อมทางจิตใจ
ซึ่งช่วยให้คุณรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้ดี
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การเดินทางไปสระว่ายนา้ ในร่ ม
(ดูภาพประกอบในหน้า 9)

ทักษะการว่ ายนา้ และการออกกาลังกายเพือ่ ส่ งเสริมสุขภาพมีบทบาทสาคัญ
ประเทศฟิ นแลนด์มีทะเลสาบ แม่น้ า และพื้นที่ทะเลจานวนมาก ประเทศนี้ จึงเหมาะกับการฝึ กว่ายน้ าเป็ นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม
การว่ายน้ าในแหล่งน้ าเหล่านี้ ทาได้เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น ด้วยเหตุน้ ี ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่ผา่ นมาจึงมีการสร้างสระว่ายน้ าในร่ มจานวน 200
แห่งขึ้นในประเทศฟิ นแลนด์โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเสนอสิ่ งอานวยความสะดวกที่ใช้ ในการสอนว่ายน้าและการว่ ายนา้ ออกกาลังกายเป็ นงานอดิเรก
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา
นโยบายด้านการกีฬาได้ เน้ นยา้ ความสาคัญของการออกกาลังกายโดยระบุว่าการออกกาลังกายช่ วยเสริมสร้ างร่ างกายที่แข็งแรงและเหมาะกับทุกคนเนื่องจา
กโรคอันเกิดจากวิถีทางการดาเนินชีวติ เพิม่ จานวนมากขึน้ และประชาชนมีอายุมากขึน้
การออกกาลังกายทางน้ าภายในสระว่ายน้ าในร่ มเป็ นกิจกรรมที่เหมาะกับคนเกือบทุกคน ไม่วา่ จะมีอายุหรื อสุ ขภาพร่ างกายเป็ นอย่างไร

การใช้ บริการสระว่ ายนา้ ในร่ มต้ องเสียค่ าธรรมเนียม
สระว่ายน้ าในร่ มส่วนใหญ่เป็ นของเทศบาล เทศบาลอาจเป็ นเจ้าของสระว่ายน้ าในร่ มโดยตรงหรื อเป็ นเจ้าของผ่านบริ ษทั จากัดของเทศบาลก็ได้
การเข้าใช้บริ การสระว่ายน้ าในร่ มจาเป็ นต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยม เพื่อให้ทุกคนใช้บริ การสระว่ายน้ าในร่ มได้ จึงมีการพยายามกาหนดค่าธรรมเนียมราคาถูก
ค่าธรรมเนียมการใช้บริ การสระว่ายน้ าในร่ มหนึ่งครั้งตามปกติจะอยูร่ ะหว่าง 4 ยูโร ถึง 8 ยูโร นอกจากนี้ยงั มีตวั๋ ประจาฤดูกาล
ซึ่งทาให้ค่าธรรมเนียมการใช้บริ การต่อครั้งถูกลงกว่าเดิม นอกจากนี้ สระว่ายน้ าในร่ มยังมีค่าธรรมเนี ยมลดราคาสาหรับเด็ก ๆ ผูร้ ับบานาญ
และบุคคลว่างงาน ส่วนกิจกรรมที่ควบคุมดูแลโดยผูฝ้ ึ กสอน (เช่น โรงเรี ยนสอนว่ายน้ าและชั้นเรี ยนแอโรบิกในน้ า) นั้น
ตามปกติมกั ต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างหาก
เทศบาลจะเป็ นผูร้ ับภาระต้นทุนการดาเนิ นงานส่ วนมากของสระว่ายน้ าในร่ มเอง
ด้วยเหตุน้ ีสระว่ายน้ าในร่ มจึงสามารถเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริ การจากประชาชนในราคาถูกได้
ผูจ้ ดั การสระว่ายน้ าในร่ มอาจกาหนดให้ผใู ้ ช้บริ การสระว่ายน้ าในร่ มปฏิบตั ิตามข้ อบังคับด้ านความปลอดภัยและสุ ขอนามัยเพือ่ คงต้ นทุนการดาเนินงานขอ
งสระว่ายนา้ ในร่ มและค่ าธรรมเนียมการใช้ บริการราคาถูกเอาไว้
บริ เวณส่วนต้อนรับของสระว่ายน้ าในร่ มจะมีโต๊ะเก็บเงิน (หรื อเครื่ องชาระเงิน) ตั้งอยูเ่ พื่อเก็บค่าธรรมเนี ยมการเข้าใช้บริ การจากคุณ
โต๊ะเก็บเงินจะมอบกุญแจ สายรัดข้อมือ หรื อบัตรให้แก่คุณ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สระว่ายน้ าในร่ มที่คุณใช้บริ การด้วย เมื่อได้รับสายรัดข้อมือและบัตร
ตามปกติแล้วคุณจะต้องเดินผ่านประตูเข้าไปในห้องแต่งตัว
ตัวล็อคบนตูเ้ ก็บของสามารถเปิ ดหรื อล็อคโดยใช้กุญแจหรื อสายรัดข้อมือได้ หากคุณได้รับบัตร ให้สอดบัตรเข้าไปในตัวล็อคของตูเ้ ก็บของ หลังจากนั้น
คุณจะสามารถใช้กุญแจบนตูเ้ ก็บของได้ตามปกติ คุณควรพกกุญแจหรื อสายรัดข้อมือไปที่สระว่ายน้ าด้วย

ในภาพ:นักเรี ยนของโรงเรี ยนสอนว่ายน้ าและประชาชนกาลังเรี ยนแอโรบิกในน้ า
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จากัดเวลาว่ ายนา้ เพือ่ ให้ ผ้ใู ช้ บริการทุกคนมีโอกาสว่ ายนา้
ปัจจุบนั นอกเหนือจากการว่ายน้ าแล้ว สระว่ายน้ าในร่ มยังให้บริ การออกกาลังกายทางน้ าแบบอื่น ๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น
สระว่ายน้ าหลายแห่งให้บริ การสระว่ายน้ าอเนกประสงค์และสระตื้นสาหรับเด็ก เป็ นต้น
เนื่องจากสระว่ายน้ าในร่ มเป็ นสถานที่ที่เหมาะกับผูใ้ ช้บริ การหลายกลุ่มและใช้ทากิจกรรมออกกาลังกายทางน้ าหลายรู ปแบบ
สระว่ายน้ าในร่ มจึงได้รับความนิยมอย่างมาก จนในบางครั้งมีผอู้ อกกาลังกายมาใช้บริ การหนาแน่น ด้วยเหตุน้ ี
ตามปกติจึงมีการจากัดเวลาว่ายนา้ ในสระว่ายนา้ ในร่ มไว้ที่ 1.5–2 ชั่วโมง
สระว่ายน้ าในร่ มแต่ละแห่ งอาจกาหนดเวลาว่ายน้ าต่างกันและผูใ้ ช้บริ การทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดดังกล่าว

ความสะอาดและสุขอนามัยเป็ นสิ่งสาคัญ
สระว่ายน้ าในร่ มมอบโอกาสในการเรี ยนและฝึ กว่ายน้ า รวมทั้งการออกกาลังกายทางน้ าชนิ ดอื่น ๆ เป็ นงานอดิเรก ห้ องแต่ งตัว ห้ องอาบนา้
และสระว่ายนา้ ของสระว่ายน้ าในร่ มมีไว้เพือ่ เปลีย่ นเสื้อผ้ า ชาระร่ างกาย และออกกาลังกายทางน้าเท่ านั้น
การรักษาสุ ขอนามัยอย่างดีเยีย่ มเป็ นข้อบังคับที่ทุกคนต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดเพื่อความปลอดภัยของผูท้ ี่มาว่ายน้ าในสระทุกคน
ข้ อบังคับด้านคุณภาพของนา้ ในสระว่ายนา้ จะบัญญัติไว้ในกฎหมายและน้ าในสระควรมีคุณภาพตามข้อบังคับดังกล่าวเสมอ
การชาระล้ างร่ างกายจนสะอาดของผูม้ าว่ายน้ า การสวมใส่ ชุดว่ ายน้าหรือกางเกงว่ ายน้าที่สะอาดและออกแบบมาเพือ่ การว่ ายนา้ โดยเฉพาะ และ
การทาความสะอาดสระว่ายน้าเป็ นประจาอย่างมืออาชีพช่วยรักษาสุขอนามัยที่ดีและทาให้สระว่ายน้ าในร่ มสะอาดได้มาตรฐานอยูเ่ สมอ
ประเด็นสาคัญที่สุดที่ตอ้ งคานึ งถึงจะระบุไว้ดา้ นล่าง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้ไว้เพื่อใช้ประกอบเนื้ อหาในคู่มือ
คุณสามารถอ่านคาอธิบายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ในหน้า 10
ห้ ามรับประทานอาหารในห้ องแต่ งตัว ห้ องอาบนา้ หรือบริเวณสระว่ายน้า คุณสามารถซื้ อและดื่มเครื่ องดื่มได้ที่โรงอาหาร อย่างไรก็ตาม
คุณสามารถให้เด็กดื่มน้ าหรื อน้ าผลไม้ในห้องแต่งตัวได้

ก่อนไปที่ห้องซาวน่ าหรือว่ายน้า ควรชาระล้างร่ างกายโดยไม่ มีการสวมชุ ดว่ ายนา้ หรือกางเกงว่ายน้า นี่เป็ นข้อควรปฏิบตั ิสาคัญเพื่อรักษาสุขอนามัยที่ดี

ชุดว่ ายนา้ หรือกางเกงว่ายน้าอาจนาเข้ าไปในห้ องซาวน่ าไม่ ได้ เมื่อจาเป็ น คุณสามารถเข้ าไปในห้ องซาวน่ าโดยนุ่งผ้ าเช็ดตัว
ในกรณี น้ ี การนาผ้าเช็ดตัวสองผืนไปใช้บริ การสระว่ายน้ าในร่ มถือว่าเป็ นความคิดที่ดี
คุณควรชาระล้ างร่ างกายหลังออกจากห้ องซาวน่ าและหลังเข้ าห้ องนา้
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ผู้ชายและผู้หญิงมีห้องแต่ งตัว ห้ องอาบนา้ และห้ องซาวน่ าแยกจากกัน พนักงานทาความสะอาดสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
อาจเป็ นเพศตรงข้ามหรื ออาจมีเจ้าหน้าที่ช่วยชี วิตเพศตรงข้ามเข้ามาตรวจสอบในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติข้ ึน เป็ นต้น
โดยทัว่ ไปการดาเนินการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การสระว่ายน้ าในร่ มได้รับความไม่สะดวกสบายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
การทางานของพนักงานทาความสะอาดต้องมีความเป็ นมืออาชีพและมีบทบาทสาคัญในการรักษาสุขอนามัยในระดับดีเยีย่ ม
ส่วนเจ้าหน้าที่ช่วยชี วิตนั้นมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยทัว่ ไปภายในสระว่ายน้ าในร่ ม ความสะอาด สุ ขอนามัย
และความปลอดภัยเป็ นประโยชน์สาหรับทุกคน
(สัญลักษณ์ห้องแต่งตัว ห้องอาบน้ า และห้องซาวน่ าในหมวดนี้ : โครงการเฮลซิ งกิฟอร์ ออล)

หากคุณต้องการความเป็ นส่ วนตัวมากขึน้ เมื่อแต่ งตัวหรือชาระล้างร่ างกาย ให้ สอบถามเจ้ าหน้ าที่วา่ สามารถจัดเตรี ยมให้คุณได้หรื อไม่
เมื่อใช้กระโจมแต่งตัว ห้องแต่งตัวหรื อห้องอาบน้ าที่ใช้บริ การได้ ห้องน้ าและสิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
โปรดระลึกไว้วา่ คุณไม่สามารถจองสิ่ งอานวยความสะดวกเหล่านี้ ไว้ใช้เองคนเดียวตลอดระยะเวลาที่คุณใช้บริ การสระว่ายน้ าในร่ ม
ดังนั้นควรเก็บเสื้อผ้าไว้ ในตู้เก็บของ

น้ าในสระว่ายน้ าของสระว่ายน้ าในร่ มจะเติมคลอรี นเข้าไปด้วย ชุดว่ ายน้าหรือกางเกงว่ ายนา้ จึงควรผลิตจากวัสดุที่ไม่ ปล่ อยเศษวัสดุ ฝุ่ นละออง
หรือสารอืน่ ๆ ลงในสระ ชุดว่ายน้ าหรื อกางเกงว่ายน้ าไม่ ควรมีกระเป๋ าเพื่อป้ องกันไม่ให้มีกระดาษ เศษวัสดุ หรื อสิ่ งสกปรกปนเปื้ อนน้ าในสระ
ห้ ามสวมชุ ดชั้นในใต้ ชุดว่ายน้าหรือกางเกงว่ ายนา้ เด็ดขาด ชุดว่ายน้ าหรื อกางเกงว่ายน้ าควรแนบกับลาตัวเพื่อป้ องกันไม่ให้ชุดเข้าไปติดในอุปกรณ์ต่าง ๆ
ของสระว่ายน้ า (เช่น เชื อกกั้นลู่วา่ ยน้ า ราวบันได บันได ขั้นบันได เป็ นต้น)
ชุดว่ายน้ าหรื อกางเกงว่ายน้ าแบบแนบกับลาตัวจะไม่กกั เก็บน้ าไว้ภายในชุดหรื อช่องว่างระหว่างชุดว่ายน้ าหรื อกางเกงว่ายน้ ากับร่ างกาย
หากชุดว่ายน้ าหรื อกางเกงว่ายน้ าเป็ นแบบมีแขนหรื อขา แขนหรื อขาของชุดว่ายน้ าหรื อกางเกงว่ายน้ าควรแนบสนิทกับลาตัว หมวกว่ายนา้
เป็ นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการว่ายน้ ามากกว่าชุดว่ายน้ าแบบมีหมวก สวมชุ ดว่ ายนา้ หรือกางเกงว่ ายน้าหลังจากชาระล้ างร่ างกายแล้ วเท่ านั้น
ไม่ควรสวมออกมาจากบ้าน
สระว่ายน้ าในร่ มเกือบทุกแห่งจะห้ามไม่ให้ผใู ้ ช้บริ การสวมกางเกงขาสั้น กางเกงว่ายน้ าแบบหลวม หรื อเครื่ องแต่งกายอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเป็ นชุดว่ายน้ า
เครื่ องแต่งกายเหล่านี้เหมาะสาหรับทากิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมชายหาดมากกว่าสวมว่ายน้ าในสระว่ายน้ าในร่ ม

ก่อนไปที่หอ้ งซาวน่าหรื อว่ายน้ า ต้องชาระล้างร่ างกายให้สะอาด เมื่อไปที่หอ้ งซาวน่า ต้องถอดชุดว่ายน้ าหรื อกางเกงว่ายน้ าเสมอ
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พ่ อแม่ จะต้องดูแลความปลอดภัยของลูก
ความปลอดภัยเป็ นเรื่องสาคัญ บริ เวณสระว่ายน้ าจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตอย่างน้อยหนึ่ งคนคอยดูแลรักษาความปลอดภัยทัว่ ไปในการว่ายน้ า
แต่เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตไม่สามารถคุม้ ครองบุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรื อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งได้
ดังนั้น พ่อแม่ จะต้ องดูแลบุตรของตนเมื่อมาใช้ บริการสระว่ายน้าในร่ ม นอกเหนื อจากพ่อแม่แล้ว
เด็กอาจเข้ามาใช้บริ การสระว่ายน้ าในร่ มพร้อมกับผูป้ กครองได้เช่นกัน บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากทางสระว่ายน้ าในร่ มและพ่อแม่ของเด็ก ว่ายน้ าเป็ น
และตระหนักถึงหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยของเด็กอาจทาหน้าที่เป็ นผูป้ กครองของเด็กได้
พ่ อแม่ หรือผู้ปกครองจะต้ องสอดส่ องดูแลเด็กตลอดเวลาที่ใช้ บริการสระว่ ายน้าในร่ ม
ไม่ควรปล่อยให้เด็กอยูใ่ นสระว่ายน้ าในร่ มตามลาพัง หากคุณใช้บริ การสระว่ายน้ าในร่ มพร้อมกับเด็กเล็กที่วา่ ยน้ าไม่เป็ น ให้ใช้สระตื้นสาหรับเด็กเท่านั้น
ห่วงแขนเป่ าลม กระดานว่ายน้ า และชุดว่ายน้ าลอยได้สาหรับเด็กไม่ใช่อุปกรณ์ทดแทนความสามารถในการว่ายน้ า
พ่อแม่หรื อผูป้ กครองควรอยูใ่ กล้เด็กที่วา่ ยน้ าไม่เป็ นในระยะเอื้อมถึง

ลงสระลึกเมือ่ คุณว่ ายนา้ เป็ นเท่ านั้น
ภายในสระว่ายน้ าในร่ มจะมีสระลึกซึ่งออกแบบมาสาหรับคนที่ว่ายน้ าเป็ นแล้วเท่านั้น สระลึกไม่เหมาะกับเด็กหรื อคนที่ยงั ว่ายน้ าไม่เป็ น
เข็มขัดลอยตัวในน้ าไม่ใช่อุปกรณ์ช่วยชี วิต ดังนั้นคุณจะต้องว่ายน้ าเป็ นจึงจะสวมเข็มขัดลอยตัวในน้ าได้ เมื่อคุณว่ ายนา้ เป็ น คุณจะเลือกใช้ บริการต่ าง ๆ
ของสระว่ายนา้ ในร่ มได้มากขึน้

พืน้ เปี ยกอาจลืน่
ถึงแม้วา่ พื้นอาคารสระว่ายน้ าในร่ มจะปูดว้ ยกระเบื้องป้ องกันการลื่น แต่ พนื้ เปี ยกยังคงลืน่ อยู่ดี ฉะนั้นจึงควรระวังพื้นบริ เวณที่มีน้ าขังเป็ นพิเศษ
เมื่ออยู่ในสระว่ายนา้ ในร่ ม คุณควรรักษาความสงบและเกรงใจผู้ใช้ บริการคนอื่น ผูใ้ ช้บริ การสระว่ายน้ าในร่ มประกอบด้วยผูส้ ู งอายุ ผูท้ ี่มีสายตาหรื อหู ไม่ดี
รวมทั้งผูท้ ี่เคลื่อนไหวร่ างกายลาบากหรื อเคลื่อนไหวร่ างกายได้ชา้ ดังนั้นจึงไม่ ควรวิง่ หรือส่ งเสียงรบกวนภายในสระว่ายนา้ ในร่ ม
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เมื่ออยูใ่ นสระว่ายน้ าในร่ ม คุณควรรักษาความสงบและเกรงใจผูใ้ ช้บริ การคนอื่น

ตามปกติแล้ว ผูใ้ ช้บริ การไม่สามารถกระโดดลงสระได้
หากทางสระว่ายน้ าอนุญาตให้กระโดดลงสระได้ คุณควรคานึงถึงผูอ้ ื่นด้วย
การกระโดดลงสระจะต้องทาในบริ เวณที่กาหนดให้เท่านั้น ไม่ควรกระโดดจากขอบสระ
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รายการตรวจสอบสาหรับการใช้ บริการสระว่ ายนา้ ในร่ ม
สระว่ ายน้าในร่ มมีไว้ เพือ่ เรียนหรือฝึ กว่ ายน้าหรือออกกาลังกายทางน้าชนิดอืน่ ๆ เป็ นงานอดิเรก
การใช้ บริการสระว่ ายน้าในร่ มจะต้ องเสี ยค่ าธรรมเนียม
ส่ วนใหญ่ แล้ วสระว่ ายน้าในร่ มจะจากัดเวลาว่ ายน้าไว้ ที่ 1.5–2 ชั่วโมง
ก่อนไปที่ห้องซาวน่ าหรือก่อนว่ ายน้าจะต้ องชาระล้างร่ างกายให้ สะอาด
ก่อนไปที่สระ ให้ ชาระล้างร่ างกายให้ สะอาด จากนั้นสวมชุ ดว่ ายน้าหรือกางเกงว่ ายน้าที่สะอาดและเหมาะกับการใช้ งานในสระว่ ายน้าในร่ ม
นอกจากนี้คุณควรชาระล้างร่ างกายทุกครั้งหลังเข้ าห้ องน้า
ไม่ รับประทานอาหารภายในห้ องแต่ งตัว ห้ องอาบน้า ห้ องซาวน่ า หรือบริเวณสระว่ ายน้าของสระว่ ายน้าในร่ ม
ไม่ โกนขนภายในห้ องแต่ งตัว ห้ องอาบน้า ห้ องซาวน่ า หรือบริเวณสระว่ายน้าของสระว่ ายน้าในร่ ม
พ่อแม่ หรือผู้ปกครองต้ องดูแลบุตรหลานของตนตลอดเวลาเมื่อเข้ ามาใช้ บริการสระว่ ายน้าในร่ ม
สระลึกเป็ นสระว่ ายน้าสาหรับผู้ที่ว่ายน้าเป็ นแล้วเท่ านั้น
พฤติกรรมที่สุภาพและความเกรงใจผู้อนื่ ช่ วยเพิม่ ความสะดวกสบายและความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ช่วยชีวติ จะดูแลความปลอดภัยในการว่ายน้ าโดยทัว่ ไป
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สระว่ ายนา้ ในร่ มทางานอย่ างไร

1–2
บริ เวณส่วนต้อนรับของสระว่ายน้ าในร่ มจะมีโต๊ะเก็บเงิน (หรื อเครื่ องชาระเงิน) ตั้งอยูเ่ พื่อเก็บค่าธรรมเนี ยมการเข้าใช้บริ การจากคุณ
โต๊ะเก็บเงินจะมอบกุญแจ สายรัดข้อมือ หรื อบัตรให้แก่คุณ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สระว่ายน้ าในร่ มที่คุณใช้บริ การ
เมื่อได้รับสายรัดข้อมือและบัตร ตามปกติแล้วคุณจะต้องเดินผ่านประตูเข้าไปในห้องแต่งตัว
โดยปกติสระว่ายน้ าในร่ มจะจากัดเวลาว่ายน้ าไว้ที่ 1.5-2 ชัว่ โมง
3–4
ตัวล็อคบนตูเ้ ก็บของสามารถเปิ ดหรื อล็อคโดยใช้กุญแจหรื อสายรัดข้อมือได้ หากคุณได้รับบัตร ให้สอดบัตรเข้าไปในตัวล็อคของตูเ้ ก็บของ หลังจากนั้น
คุณจะสามารถใช้กุญแจบนตูเ้ ก็บของได้ตามปกติ คุณควรพกกุญแจหรื อสายรัดข้อมือไปที่สระว่ายน้ าด้วย
ก่อนไปที่สระ ควรชาระล้างร่ างกายให้สะอาด และเช็ดเครื่ องสาอางออกให้หมด รวมทั้งล้างผมด้วยน้ าเปล่าหรื อสวมหมวกว่ายน้ า
หากคุณต้องการความเป็ นส่ วนตัวมากขึ้นเมื่อแต่งตัวหรื ออาบน้ า ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าสามารถจัดเตรี ยมให้คุณได้หรื อไม่
สระว่ายน้ าในร่ มบางแห่ งอาจมีห้องแต่งตัวและห้องอาบน้ าสาหรับหมู่คณะ ห้องแต่งตัวและห้องอาบน้ าแยกที่ใช้บริ การได้ กระโจมแต่งตัวหรื อม่านอาบน้ า
เมื่อใดก็ตามที่ใช้กระโจมแต่งตัว ห้องแต่งตัวหรื อห้องอาบน้ าแยก ห้องน้ าและสิ่ งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
โปรดระลึกไว้วา่ คุณไม่สามารถจองสิ่ งอานวยความสะดวกเหล่านี้ ไว้ใช้เองคนเดียวตลอดระยะเวลาที่คุณใช้บริ การสระว่ายน้ าในร่ มได้
ดังนั้นควรเก็บเสื้ อผ้าไว้ในตูเ้ ก็บของ
ห้ามรับประทานอาหารในห้องแต่งตัว ห้องอาบน้ า ห้องซาวน่ า หรื อบริ เวณสระว่ายน้ า
ห้ามโกนขนในห้องแต่งตัว ห้องอาบน้ า ห้องซาวน่ า หรื อบริ เวณสระว่ายน้ า
5–6
หากคุณจะไปห้องซาวน่ า ควรชาระล้างร่ างกายทั้งก่อนและหลังออกจากห้องซาวน่า
หากคุณต้องการใช้วสั ดุรองนัง่ ในห้องซาวน่า ให้พกผ้าเช็ดตัวผืนเล็กไปสระว่ายน้ าในร่ มด้วยเพื่อใช้เป็ นวัสดุรองนัง่
โดยทัว่ ไปแล้วสระว่ายน้ าในร่ มจะไม่มีวสั ดุรองนัง่ ให้บริ การ เมื่อออกจากห้องซาวน่า ให้นาวัสดุรองนัง่ ออกไปด้วย โปรดทราบ:
ทิ้งวัสดุรองนัง่ แบบใช้แล้วทิ้งในถังขยะเสมอ!
ชุดว่ายน้ าหรื อกางเกงว่ายน้ าอาจนาเข้าไปในห้องซาวน่ าไม่ได้ แต่คุณสามารถนุ่งผ้าเช็ดตัวเข้าไปได้ถา้ จาเป็ น หากต้องการใช้ผา้ เช็ดตัวในห้องซาวน่ า
การนาผ้าเช็ดตัวสองผืนไปสระว่ายน้ าในร่ มด้วยถือว่าเป็ นความคิดที่ดี
7–8
เมื่อว่ายน้ า ควรสวมชุดว่ายน้ าหรื อกางเกงว่ายน้ าที่สะอาดและเหมาะกับการใช้งานภายสระว่ายน้ าในร่ ม
พ่อแม่และผูป้ กครองจะต้องดูแลเด็กเล็กและเด็กที่วา่ ยน้ าไม่เป็ นตลอดเวลาที่ใช้บริ การสระว่ายน้ าในร่ ม สระลึกมีไว้สาหรับคนที่วา่ ยน้ าเป็ นเท่านั้น
ตามปกติแล้ว ผูใ้ ช้บริ การไม่สามารถกระโดดลงสระได้ หากทางสระว่ายน้ าอนุ ญาตให้กระโดดลงสระได้ คุณควรคานึ งถึงผูอ้ ื่นด้วย
การกระโดดลงสระจะต้องทาในบริ เวณที่กาหนดให้เท่านั้น ไม่ควรกระโดดจากขอบสระ
9 และ 10
หลังว่ายน้ า ให้ไปที่ห้องอาบน้ า ชาระล้างชุดว่ายน้ าหรื อกางเกงว่ายน้ าและบีบให้แห้งเพื่อให้ห้องแต่งตัวเปี ยกน้ าน้อยที่สุด
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สั ญลักษณ์ แนะนา เตือน และห้ าม
สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้ ให้ ไว้ เพือ่ ประกอบการทาความเข้ าใจและการอ่ านคู่มือ จุดประสงค์ของสัญลักษณ์คือ
เน้นย้าประเด็นสาคัญด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย สามารถดาวน์โหลดสัญลักษณ์ได้จาก www.suh.fi/symbolit

สัญลักษณ์ ในคู่มอื และคาอธิบาย
ห้ามนาชุดว่ายน้ าหรื อกางเกงว่ายน้ าเข้า
ไปในห้องซาวน่ า
ห้ามนาชุดว่ายน้ าหรื อกางเกงว่ายน้ าเข้า
ไปในห้องอาบน้ า

ชาระล้างร่ างกายก่อนว่ายน้ า
ชาระล้างร่ างกายก่อนเข้าห้องซาวน่า

คุณสามารถนุ่งผ้าเช็ดตัว
เข้าไปในห้องซาวน่าได้

ห้องอาบน้ ามีม่านหรื อประตู

ห้ามวิ่ง

พื้นอาจลื่น

ห้ามกระโดดลง
สระ

ห้ามรับประทานอาหารในห้องแต่งตัว
ห้องอาบน้ า หรื อบริ เวณสระว่ายน้ า

ข้ อมูลเพิม่ เติม:
โครงการเฮลซิ งกิเผยแพร่ สญ
ั ลักษณ์แนะนาทัว่ ไปที่สระว่ายน้ าในร่ มอาจนามาใช้
สามารถดูสญ
ั ลักษณ์ที่ใช้ในโครงการเฮลซิงกีฟอร์ออลได้ที่ www.hel.fi/helsinkikaikille

จาหน่ายตัว๋

ห้องแต่งตัวหญิง/ชาย

ห้องอาบน้ าหญิง/ชาย

ห้องซาวน่า

ข้ อมูลเพิม่ เติม:
ผูท้ ี่ติดเข็มกลัดนี้ มีสิทธิ์สวมชุดว่ายน้ าหรื อกางเกงว่ายน้ าในห้องซาวน่าและห้องอาบน้ าของสระว่ายน้ าในร่ มได้เนื่ องจากเจ็บป่ วยหรื อทุพพลภาพ เป็ นต้น
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