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 2010אוקטובר  00           

 א"ז תשרי תשע"כ           

 לכבוד

 לאה שמיר' גב

 מנהלת בית הספר היסודי משגב

 

 ,שלום רב

 

 ס יסודי משגב"ביה - 1' ד כיתה ב"תוצאות בדיקת ראדון בממ: הנדון

 

מספר בה שוהים תלמידים באופן קבוע , ד שנבדק ככיתת לימוד"החל משנת הלימודים הנוכחית משמש הממ

 .מספר הורים פנו בבקשה לבצע בדיקה לנוכחות ראדון בכיתה. שעות ביום

 

הבדיקה  ,באמצעות שני גלאים בדיקה קצרת טווח 2010///22 -ל 2010///21ד נערכה בין התאריכים "בממ

, י מר ששי לוי"פענוח התוצאות נערך ע, מ"י הח"הגלאים הונחו ונאספו ע.  ד היה אטום"נערכה כאשר הממ

 .ק ראדון מוסמך מעיריית כרמיאלבוד

 

 2302דים בבדיקות קצרות טווח הינו "התקן לממ. ק"מ/ בקרל 373-ו 3/1התוצאות שנמדדו בשני הגלאים הינן 

 .ק"מ/בקרל

 

 :המלצות

על מנת לנהוג , אם זאת. התוצאות שנמדדו הינן נמוכות יחסית לתקן ואינן מחייבות נקיטת פעולות נוספות

יש להקפיד להשאיר את דלת הכיתה פתוחה בסיום , די למנוע הצטברות ראדון בכיתהבזהירות מונעת ובכ

 .הלימודים בכל יום ובכך לאפשר את אוורור החדר

 
 
 

 , בברכה     
 

                 

 

 צור אבלס              
 רכז איכות הסביבה                                  
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 :העתק
 החינוך מנהל אגף -קי ונונו 'ג

 מנהלנית בית הספר -קרנית גזית 
 מנהל אגף קיימות וסביבה -ברוך קומפנו 

 ט מוסדות חינוך"קב -אור זרחי 


