داوطگبٌ ػلًم پضضکی فسب
مشکض آمًصضی دسمبوی تخصصی ي فًق تخصصی
حضشت يلی ػصش(ػج)
ػىًان خط مطی :جلوگیزی اس انتقال عفونت اس طزیق ظزوف

بخص/ياحذ :بهداشت محیط

یماران عفونی
غذای ب

کذ خط مطیP – S - EH – 11 :
تبسیخ آخشیه ببصوگشی1393/2/1:

صفحٍ 1 :اص 3

تبسیخ ابالؽ1393/4/1:

تبسیخ ببصوگشی بؼذی1394/2/1:

ممذمٍ خط مطی(:رکشچشایی يَذف ي سیبست)
تاتَجِ تِ لضٍم استماء کیفیت خذهات اسائِ ضذُ ،سعایت حمَق گیشًذُ خذهت  ،تیواسستاى تا ّذف استماء ایوٌی دس ساستای اّذاف
یهاساى عفَىی سا اتخار ًوَدُ است.
تیواسستاى  ،سیاست جلَگیشی اص اًتمال عفًَت اص طشیك ظشٍف غزای ب

تؼشیف :دستگاُ اهحاء  :دستگاّی کِ تَسیلِ آى صتالِ ّای عفًَی سا تِ سٍش اتَکالٍ کشدى تِ غیش عفًَی تثذیل هی کٌذ

دامىٍ کبسبشدٍ :احذ تْذاضت هحیط ،تخص ّای دسهاًی  ،آضپضخاًِ

مخبطبیه:

هتصذیاى تَصیع کٌٌذُ غزا  ،پشسٌل دسهاًی ،خذهات

َذف:


یهاساى عفَىی
آضٌایی پشسٌل تا ًحَُ تشخَسد تا ظشٍف هَسد استفادُ ب



استماء کیفیت خذهات اسائِ ضذُ



جلَ گیشی اص اًتمال هیکشٍاسگاًیسن ّا اصتیواساى عفًَی تِ سایش تیواساى  ،عیادت کٌٌذگاى ٍ پشسٌل پضضکی

داوطگبٌ ػلًم پضضکی فسب
مشکض آمًصضی دسمبوی تخصصی ي فًق تخصصی
حضشت يلی ػصش(ػج)
ػىًان خط مطی :جلوگیزی اس انتقال عفونت اس طزیق ظزوف

بخص/ياحذ :بهداشت محیط

یماران عفونی
غذای ب

کذ خط مطیP – S - EH – 11 :
تبسیخ آخشیه ببصوگشی1393/2/1:

صفحٍ 2 :اص 3

تبسیخ ابالؽ1393/4/1:

تبسیخ ببصوگشی بؼذی1394/2/1:

سيش اجشای خط مطی
سيش اجشا

سد
یف
1

امکبوبت مًسد

تجُیضات

ویبص
بستٍ بىذی غزا دس ظشيف یکببس مصشف .



لشاسدادن ظشف غزا  ،لبضك  ،چىگبل دس یک پکیج بصًست



چک

وحًٌ اسصیببی ي

لیست

سيش اطمیىبن اص

مجشیبن

اجشا
مطبَذٌ

پشسىل
آضپضخبوٍ

2

3

4
5

مطبَذٌ

یکجب ي بستٍ بىذی بب سلًفبن .

آضپضخبوٍ


صدن بشچسب مخصًظ مطخصبت گیشوذٌ غزا (وبم بخص ،

مطبَذٌ

ضمبسٌ تخت  ،وبم بیمبس  ،وًع بیمبسی) .

حمل غزا بٍ بخص تًسط متصذی تًصیغ غزا دس يػذٌ َبی

مطبَذٌ





تحًیل غزای بیمبس ایضيلٍ بٍ پشستبس مسئًل وظبست بشتًصیغ

مطبَذٌ



سػبیت بىذَبی خط مطی ایضيالسیًن .

8

امحب ء ظشيف دفغ ضذٌ بًسیلٍ دستگبٌ امحبء صببلٍ

پشسىل تًصیغ
غزا

اوتمبل غزا تًسط پشستبس مسئًل  ،بٍ اتبق بیمبس بب تًجٍ بٍ

7

پشسىل تًصیغ
غزا

مختلف .

دفغ ظشيف غزای بیمبسان دس سطل صببلٍ ػفًوی

پشسىل
آضپضخبوٍ

غزا دس بخص .
6

پشسىل





مطبَذٌ

مطبَذٌ

پشستبس

خذمبت
بیمبس
َمشاٌ





مطبَذٌ

اپشاتًس صببلٍ

مىببغ :کتاب ساٌّوای کطَسی ًظام هشالثت عفًَت ّای تیواسستاًی  ،دکتش حسیي هعصَهی اصل .هٌْذس فشیثا هلک احوذی.
دکتش حسیي صّشایی1386،

داوطگبٌ ػلًم پضضکی فسب
مشکض آمًصضی دسمبوی تخصصی ي فًق تخصصی
حضشت يلی ػصش(ػج)
ػىًان خط مطی :جلوگیزی اس انتقال عفونت اس طزیق ظزوف

بخص/ياحذ :بهداشت محیط

یماران عفونی
غذای ب

کذ خط مطیP – S - EH – 11 :

صفحٍ 3 :اص 3

تبسیخ آخشیه ببصوگشی1393/2/1:

تْیِ کٌٌذگاىً( :ام – سوت – اهضاء )

تبسیخ ابالؽ1393/4/1:

تبسیخ ببصوگشی بؼذی1394/2/1:

تأییذ کٌٌذًُ( :ام – سوت – اهضاء )
دکتش هحوذ ضکَّیاى ،سیاست تیواسستاى

اعظن علی پَس  ،کاسضٌاس تْذاضت هحیط
یَسف کشین صادُ  ،هذیشیت تیواسستاى
آهٌِ سیاسی  ،سَپشٍایضٍس کٌتشل عفًَت
فشد پاسخگَی اجشا ً( :ام – سوت – اهضاء )
هشین اخاللی  ،خذهات
اعظن علی پَس  ،کاسضٌاس تْذاضت هحیط
احذ دسٍیطی  ،خذهات
الْام احشام پَش ،کاسضٌاس تغزیِ
الْام احشام پَش ،کاسضٌاس تغزیِ

تصَیة( اتالغ) کٌٌذًُ( :ام – سوت – اهضاء )
دکتش هحوذ ضکَّیاى  ،سیاست تیواسستاى

ضواسُ

تاسیخ

ضواسُ

اصالحیِ

صذٍس

صفحِ
اصالح ضذُ

ضشح /اصالحیِ

اهضاء تحَیل
گیشًذُ اصالحیِ

