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י"טבאלול,התשע"ו 
22ספטמבר 2016
268605516 
(בתשובהנאצייןמספרנו) 
מס'תיק– 23

הכרה במעבדה :

לפי:
א .תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי-שתייה ומתקני שתייה) ,התשע"ג – 2013
ב .חוזר המהנדס הראשי – תנאי תברואה נאותים לבריכות זרמים (בריכות זרמי אויר ומים) מיום 16.12.08
(המח' לבריאות הסביבה ,ירושלים)
ג .חוזר מנהל רפואה – הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים  -פרק המים מס' 5/12
ד .הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה במערכות מים מפברואר ( 2011המח' לבריאות הסביבה ,ירושלים)
ה .הנחיות לדיגום מים – יוני 2016
בתוקף סמכותי לפי תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי-שתייה ומתקני שתייה) ,התשע"ג –  2013אני
מכיר במעבדת אמינולאב בע"מ לביצוע בידוד ,זיהוי ואיפיון חיידקי לגיונלה במי שתייה חמים וקרים ,בריכות מי
זרמים (ג'אקוזי) ומים של מוסדות רפואייםלפי שיטת:
ISO 11731-2:2004 -Water quality -- Detection and enumeration of Legionella -- Part 2: Direct
membrane filtration method for waters with low bacterial counts
הנספח מהווה חלק בלתי נפרד מתעודה זאת ומפרט את הפרמטרים הנבדקים ושיטת הבדיקה.
תוקף הכרה זו היא עד יום19.9.2019 :
י"ט באלול ,התשע"ט
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נספח לתעודה הכרה למעבדת אמינולאב בע"מ
מיום 20.09.2016

אמינולב בע"מ
רח' פנחס ספיר  ,1קריית ויצמן
ת.ד 4074
נס ציונה 7414001


טלפון08-9303333 :
פקס08-9303300 :
דואר אלקטרוניIrenar@aminolab.net :

תחום :בדיקות מיקרוביולוגיות במים (קרים ,חמים ומי בריכות זרמים כולל מים
במוסדות רפואיים)
שיטת הבדיקה:
הפרמטר הנבדק:
לגיונלה פנומופילה
ISO – International
ISO 11731-2: 2004
Organization for
Standardization
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