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تبسیخ ثبصًگشی ثعذی1394/2/1:

هقذهِ خط هطی(:رکشچشایی ٍّذف ٍ سیبست)
ثب تَجِ ثِ لسٍم ریطِ کٌی حطرات ٍجبًَراى هَری ،ثیوبرستبى ثب ّذف از ثیي ثردى ًبقلیي ثیَ لَ شیک  ،پیطگیری از اًتقبل
ثیوبری تَسط سَسری  -هَش  -سبیر حطرات ٍ ایوٌی ثیوبر ّ ،وراُ ٍ پرسٌل ،سیبست کٌترل حطرات ٍ جبًَراى هَری را
اتخبر ًوَدُ است.

تعشیف :کٌترل حطرات ٍ جبًَراى هَری ثِ رٍضْبیی اطالق هی ضَد کِ در آى ثْسبزی هحیط ٍ هذیریت تلفیقی اتخبر گردد .
هسذٍد کردى راُ ّبی ٍرٍد هجبرزُ فیسیکی ٍضیویبیی ( استفبدُ از سوَم هٌبست ) هثبلْبیی از کٌترل آًْب هی ثبضذ .

داهٌِ کبسثشد.:ثخص ّبی در هبًی ٍغیر درهبًی

هخبطجیي :هذیریت  ،هسئَلیي ثخص ّب  .هسئَل ثْذاضت هحیط  .پرسٌل تبسیسبت

ّذف:
 جلَگیری از اًتقبل آلَدگی تَسط حطرات ٍ جًَذگبى از ثیي ثردى ًبقلیي ثیَلَشیک زیجب سبزی ٍ سبلن سبزی هحیط -حفظ ایوٌی ثیوبر ّ،وراُ ٍ پرسٌل

داًطگبُ علَم پضضکی فسب
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تبسیخ آخشیي ثبصًگشی1393/2/1 :

تبسیخ اثالغ1393/4/1:

تبسیخ ثبصًگشی ثعذی1394/2/1:

سٍش اجشای خط هطی
ردیف

رٍش اجرا

1

دس صَست هطبّذُ ّش ًَع حطشُ هضاحن ٍ جبًَسهَری هبًٌذ هَش

اهکبًبت
هَسد ًیبص



هشاتت سا سشیعب ثِ ٍاحذ ثْذاضت هحیط گضاسش دّیذ .

2

تجْیضات

چک

ًحَُ اسصیبثی ٍ

لیست

سٍش اطویٌبى

هجشیبى

اص اجشا
هطبّذُ

هسئَلیي ثخص

هستٌذات

ّب ٍ ٍاحذّب

ثشای کٌتشل اًَاع حطشات ٍجبًَساى هَری اص سٍش ّبی صیش
استفبدُ هی گشدد:
سَسشی آهشیکبیی (سَسشی تَالت)
استفبدُ اص سن سبیپش هتشیي ثِ هیضاى  50سی سی دس 5
لیتش آة
پس اص ضستطَی سشٍیس ثْذاضتی ٍ حوبم ثِ هیضاى
 300سی سی ( یک لیَاى یک ثبس هصشف ) سن آهبدُ
ضذُ دسٍى کبًبل فبضالة سٍ سیختِ هی ضَد .

سن هبیع

هطبّذُ

هسئَل ثْذاضت

سبیپش

هصبحجِ

هحیط

ظشٍف

هستٌذات

خذهبت

هخصَظ
سن پبضی

سن ثبیذ دس کف ضَیْب ّن سیختِ ضَد  .ثْتش است ایي
اقذام دس سِ هشحلِ هتَالی اًجبم ضَد تب ثِ سیطِ کٌی
سَسشی کوک کٌذ .
سَسشی آلوبًی ( سَسشی کبثیٌت|)
هحل سَسشی ّب کبهال اص ٍسبیل تخلیِ ضَد ثب استفبدُ اص
سشم پَدسی ثب پبیِ گیبّی ( پبیشٍتیشٍئیذ ) هحل سِ ثبس
پیبپی سن پبضی ضَد .پس اص ّش هشحلِ سن پبضی هحل
پبک ضَد ٍسَسشی ّبی هشدُ ٍ سن کبهال جوع آٍسی

سن پَدسی

هطبّذُ

هسئَل ثْذاضت

ثب پبیِ

هصبحجِ

هحیط

گیبّی

هستٌذات

خذهبت

ضَد  .سپس سن پبضی هجذدا اًجبم گیشد تب تخن سَسشی
ّب ًیض کِ ثِ ًَصاد تجذیل هی ضَد اص ثیي ثشٍد  .هحل سن
پبضی ثبیذ کبهال خطک ثبضذ
هَش :
استفبدُ اص چست هَش ٍ تلِ هَش تٌْب سٍش ّبی

تلِ هَش

هطبّذُ

هسئَل ثْذاضت

کبسثشدی دس ثیوبسستبى است  .ثِ دلیل خطشات فشاٍاى

چست هَش

هصبحجِ

هحیط

هستٌذات

خذهبت

اص سوَم علیِ هَش استفبدُ ًوی ضَد.
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هشکض آهَصضی دسهبًی تخصصی ٍ فَق تخصصی
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3

تبسیخ اثالغ1393/4/1:

ًکبت قبثل تَجِ دس صَست هجبسصُ ثب حطشات ٍ جًَذگبى
ثْسبصی کبهل هحیط اص قجیل  :ثستي دسص ٍ ضکبفْبی

دسص گیش

دیَاس – کف ٍ سقف – دس ٍپٌجشُ – لَلِ – کلیذ ٍ پشیض –

اثش پطت دس

کفپَش ،کبغز دیَاسی – دیَاس پَش .

تَسی

-

خشٍج سشیع صثبلِ ّب اص هحل تَلیذ ٍ ًیض خشٍج کبغز

سطل صثبلِ

-

ًصت تَسی ثش سٍی کف ضَی ّب ی کبًبل فبضالة

دسثذاس

-

ًصت تَسی ثشای پٌجشُ ّب ی ثبص ضَ

-

استفبدُ اص سطل صثبلِ دس داس

-

عذم قشاس دادى ظشف غزای ًطستِ دس ظشفطَیی ٍ اتبق

-

تبسیخ ثبصًگشی ثعذی1394/2/1:
هطبّذُ

پشسٌل تبسیسبت

هصبحجِ

هسئَل ثْذاضت
هحیط
هسئَل ثخص
خذهبت

ٍ دٍس سیختي ظشف غزای یک ثبس هصشف ٍ غزای هبًذُ
دس سطل صثبلِ دس داس
-

پَضص کبهل هَاد غزایی ٍ قشاس دادى آًْب دس یخچبل

-

اضبفِ ّبی ًبى دس سطل صثبلِ غیش عفًَی سیختِ ٍ اص
اًجبضتي جذاگبًِ آًْب خَدداسی ضَد

هٌبثع :کتبة راٌّوبی کطَری ًظبم هراقجت عفًَت ّبی ثیوبرستبًی  ،دکتر حسیي هعصَهی اصل .هٌْذس فریجب هلک احوذی.
دکتر حسیي زّرایی1386،
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تبسیخ آخشیي ثبصًگشی1393/2/1 :

تْیِ کٌٌذگبىً( :بم – سوت – اهضبء )

تبسیخ اثالغ1393/4/1:

تبسیخ ثبصًگشی ثعذی1394/2/1:

تأییذ کٌٌذًُ( :بم – سوت – اهضبء )
دکتر هحوذ ضکَّیبى ،ریبست ثیوبرستبى

اعظن علی پَر  ،کبرضٌبس ثْذاضت هحیط
یَسف کرین زادُ  ،هذیریت ثیوبرستبى
آهٌِ سیبری  ،سَپرٍایسٍر کٌترل عفًَت
فرد پبسخگَی اجرا ً( :بم – سوت – اهضبء )
هرین اخالقی  ،خذهبت
اعظن علی پَر  ،کبرضٌبس ثْذاضت هحیط
احذ درٍیطی  ،خذهبت
تصَیت( اثالغ) کٌٌذًُ( :بم – سوت – اهضبء )
دکتر هحوذ ضکَّیبى  ،ریبست ثیوبرستبى

ضوبرُ

تبریخ

ضوبرُ

اصالحیِ

صذٍر

صفحِ
اصالح ضذُ

ضرح /اصالحیِ

اهضبء تحَیل
گیرًذُ اصالحیِ

