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oddzial Laboratoryjny posiada
akredytację na badania w zakresie:

Woda:
pH

Stężenie chlorków
stężenie żeIaza ogólnego

stężenie sumaryczne
wapnia i magnezu
Stężenie Wapnia

Stężenie magnezu
Przewodność elektryczna

właściwa
Stężenie manganU
Stężenie azotanów
Stężenie azotynów

Barwa
Mętnośó

stężenie ]onu amonowego/ amoniaku
ogó|na Iiczba mihroor9aniZmóW

na agarze adzywczyń
W 36!c l 22uC

Liczba E, coli i bakterii grupy col]

Liczba enterokoków kałowych
Liczba Clostridrum perfringens

Liczba Pseudornonas aeruginosa

Woda na pływalniach:
Liczba E, coli i bakterii grUpy coli
Liczba gronkoWcóW koagulazo-

dod atnich
Llczba PSeUdomonaS aerUginosa
ogólna liczba mikroorganlZmóW

na agarze odżywczym
W.ro-L,
MętnoŚĆ

pH

Stężenie że|aza ogólnego
Stężenie azotanów

Materiał biologiczny:
Obecność pałeczek Salmonella sp,

i Shigella sp,

obecnośó pałeczek Salmonella
Enteritidis

Biologiczny WSkaZnik kontroli
skuteczności procesu sterylizacji

- test ampuikowy
- teSt bibulowy
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Z.gorzclec. clnia 17 czerrł,ca 202() rol<Lr

Ilu1,o rc gi onalne C]entrul-}l Kul tury/
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trl. Flutrricza 23
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PAŃSTWOWY POW ,TowY
INSPEKTOR SA ARNY

i Kellner

Dotvcz,v: wzno\Ą,iellia za_ięc i s1lotkari stałvch \v L,Llforegiollalnym C]elrtrutn

Kultury i I(orl-ir,rlriltac.ji lv l)ieriskur

PanSt§lOWy'Po\Ą/iŁ1to\Ąi}.IrlspcktorSarritatrnY
Po ZŁrPozllarlitr się Z Otrzvllalr}inti clnia l2 czerr,r,car 2020 roku lvarltllkami

wznowienia za.iec i spotliań stał1,,ch lv Euroregiotraln,vtrl Ceritrltm KLrltLrrv
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obolviązująccgo r.ozporząclzerlitr Raciy, Ministrów z clnia 29.05.2020 r,
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dtl pl'zr i ctr cll 1lt,t let,.l t tl, l)( tst jl)()\\ il1,1 i i i.

lnlilrrltltcjlr (l()t\cZźlolt 1-1tzctrtatzltIlilt tlatll,eh tlsob,lrll,ch znlrjclLrie sic pilci łiltcscrtl

llfi ps: 
"ipssczlil 

t zc l cc,1l i s. gill,,1l l/'l g l ł)rl ttlt-2

R

{l
Ń,-ve.gsł-#twrpłł* 

lłfl
i#


