داًطگبُ علَم پسضىی فسب
هروس آهَزضی درهبًی تخصصی ٍ فَق تخصصی
حضرت ٍلی عصر(عج)
عٌَاى خط هطی :نظارت و کنترل شرایط بهداشتی بخش ها

ثخصٍ/احذ :بهداشت محیط

وذ خط هطیP – S - EH - 7 :

صفحِ 1 :از 3

تبریخ آخریي ثبزًگری1393/2/1 :

تبریخ اثالغ1393/4/1:

تبریخ ثبزًگری ثعذی1394/2/1:

همذهِ خط هطی(:رورچرایی ٍّذف ٍ سیبست)
ثب تَجِ ثِ لسٍم ثرقراری ضرایط ثْذاضت هطلَة در ثخص ّبی ثیوبرستبى  ،ثیوبرستبى ثب ّذف ارتقب حفظ ثْذاضت هطلَة
،آراهص ٍ ایوٌی ثیوبر ّ -وراُ ٍ کبرکٌبى ،سیبست ًظبرت ٍ کٌترل ثْذاضتی ثخص ّب را اتخبر ًوَدُ است.

تعریفً :ظبرت ٍ کٌترل ضرایط ثْذاضتی ثخص ّب ثِ تذاثیری گفتِ هی ضَد کِ ثِ هٌظَر ثرقراری ضرایط هطلَة ثْذاضتی ٍ
جلَگیری از آلَدگی ٍ اًتقبل آى اتخبر هی گردد تب ایوٌی ثیوبر ٍ پرسٌل تبهیي ضَد .

داهٌِ وبرثرد .:ثخص ّبی درهبًی

هخبطجیي :هسئَل ثخص  .هسئَل ضیفت  .هسئَل ثْذاضت هحیط  .هسئَل خذهبت

ّذف:
ثرقراری ٍ حفظ ضرایط ثْذاضتی جْت عوَم .
ایوٌی ثیوبر ّ -وراُ -پرسٌل

داًطگبُ علَم پسضىی فسب
هروس آهَزضی درهبًی تخصصی ٍ فَق تخصصی
حضرت ٍلی عصر(عج)
عٌَاى خط هطی :نظارت و کنترل شرایط بهداشتی بخش ها

ثخصٍ/احذ :بهداشت محیط

وذ خط هطیP – S - EH - 7 :

صفحِ 2 :از 3

تبریخ آخریي ثبزًگری1393/2/1 :

تبریخ اثالغ1393/4/1:

تبریخ ثبزًگری ثعذی1394/2/1:

رٍش اجرای خط هطی
رٍش اجرا

ردیف

اهىبًبت

تجْیسات

هَرد ًیبز

چه

ًحَُ ارزیبثی ٍ

لیست

رٍش اطویٌبى

هجریبى

از اجرا

1
طجك ثرًبهِ ریسی ثِ عول آهذُ توبهی لسوت ّبی ثیوبرستبى

ٍجَد ثرًبهِ

هبضیي

ثبیذ در ّر ضیفت ًظبفت ضَد .

در توبهی

وف ضَی



هطبّذُ
هصبحجِ

ثخص ّب

هستٌذات

هسئَل ثْذاضت
هحیط
خذهبت
هسئَل ثخص
هسئَل ضیفت

2

ًظبفت ّر لسوت هطبثك دستَرالعول ارائِ ضذُ ثب ٍسیلِ
هطخص است.

دستىص
هحىن
هبسه
پیطجٌذ

3



هطبّذُ

هسئَل ثْذاضت

هصبحجِ

هحیط

هستٌذات

خذهبت

جرم گیر

هسئَل ثخص

جَّر ًوه

هسئَل ضیفت

هسئَلیي ثْذاضت هحیط  ،خذهبت ٍ ثخص ّب ٍ ایٌچبرچ ّبی

هطبّذُ

عصر ٍ ضت هَظف ثر ًظبرت ٍتَجِ ثرعولىرد وبدر خذهبت هی

هصبحجِ

ثبضٌذ .

هسئَل ثْذاضت
هحیط
خذهبت
هسئَل ثخص
هسئَل ضیفت

4

هحلَل ضذعفًَی وٌٌذُ سطَح دسٌت پالس هی ثبضذ وِ ثِ

ضذ عفًَی

هیساى  20سی سی در  980سی سی آة یعٌی رلت  %2تْیِ

سطَح

ضذُ ٍ ثرای ضذعفًَی وردى هیس ،ووذ تخت  ،تطه ،دستگیرُ

5

هبرن تجبری وٌس ثِ هیساى  100سی سی دریه لیتر آة استفبدُ
هی ضَد .

هصبحجِ
هستٌذات

در  ،در ،وف  ،دیَار ٍ ولیِ سطَح هی تَاى استفبدُ ورد .

ضذعفًَی سرٍیس ّب ی ثْذاضتی ثب هحلَل ضذعفًَی وٌٌذُ ثب

هطبّذُ

خذهبت

وٌس

هطبّذُ

خذهبت

هصبحجِ
هستٌذات

تبصره :ثِ ثرًبهِ ّفتگی ثخص ّب تَجِ ضَد

هٌبثع :کتبة راٌّوبی کطَری ًظبم هراقجت عفًَت ّبی ثیوبرستبًی  ،دکتر حسیي هعصَهی اصل .هٌْذس فریجب هلک احوذی.
دکتر حسیي زّرایی1386،

داًطگبُ علَم پسضىی فسب
هروس آهَزضی درهبًی تخصصی ٍ فَق تخصصی
حضرت ٍلی عصر(عج)
عٌَاى خط هطی :نظارت و کنترل شرایط بهداشتی بخش ها

ثخصٍ/احذ :بهداشت محیط

وذ خط هطیP – S - EH - 7 :

صفحِ 3 :از 3

تبریخ آخریي ثبزًگری1393/2/1 :

تْیِ کٌٌذگبىً( :بم – سوت – اهضبء )

تبریخ اثالغ1393/4/1:

تبریخ ثبزًگری 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

