داًطگبُ علَم پسضکی فسب
هرکس آهَزضی درهبًی تخصصی ٍ فَق تخصصی
حضرت ٍلی عصر(عج)
عٌَاى خظ هطی :تمهیدات الزم جهت پیشگیری و کاهش

بخصٍ/احذ :بهداشت محیط

آالینده های ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان
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تبریخ آخریي ببزًگری1393/2/1 :

صفحِ 1 :از 3

تبریخ ابالغ1393/4/1:

تبریخ ببزًگری بعذی1394/2/1:

هقذهِ خظ هطی(:رکرچرایی ٍّذف ٍ سیبست)
ثب تَجِ ثِ لسٍم حفظ آراهص ٍ اهٌیت پرسٌل ٍ ارثبة رجَع  ،ثیوبرستبى ثب ّذف کبّص آلَدگی صَتی  ،تٌفسی  ،رٍاًی ٍ
حفظ ایوٌی ٍ سالهت پرسٌلّ -وراُ -ثیوبر ،سیبست پیطگیری ٍ کبّص آالیٌذُ ّبی ًبضی از سبخت ٍ سبز در ثیوبرستبى را
اتخبر ًوَدُ است.

تعریف :پیطگیری ٍ کبّص آالیٌذّبی ًبضی از سبخت ٍ سبز درثیوبرستبى ثِ کٌترل آالیٌذُ ّبیی اطالق هی ضَد کِ ًبضی از
سبخت ٍ سبز جذیذ یب تعویرات ٍ ثْسبزی سبختوبى است ٍ ثیطتر ضبهل آلَدگی صَتی ٍ گرد ٍ غجبر در َّا هی ثبضذ .

داهٌِ کبربردٍ .:احذ ثْذاضت هحیط

هخبعبیي :هذیریت  .پیوبًکبراى تبسیسبت  .کبرگراى  .هسئَل ثْذاضت هحیط

ّذف:
 کبّص آلَدگی ّبی صَتی  ،تٌفسی ،رٍاًی ًبضی از سر ٍصذا ٍ گرد غجبر . -حفظ آراهص ٍایوٌی ٍ سالهت پرسٌل ّ -وراُ -ثیوبر

داًطگبُ علَم پسضکی فسب
هرکس آهَزضی درهبًی تخصصی ٍ فَق تخصصی
حضرت ٍلی عصر(عج)
بخصٍ/احذ :بهداشت محیط

عٌَاى خظ هطی :تمهیدات الزم جهت پیشگیری و کاهش
آالینده های ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان
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تبریخ آخریي ببزًگری1393/2/1 :

صفحِ 2 :از 3

تبریخ ابالغ1393/4/1:

تبریخ ببزًگری بعذی1394/2/1:

رٍش اجرای خظ هطی
رٍش اجرا

ردیف

اهکبًبت
هَرد ًیبز

1

بْسبزی ٍ سبخت ٍ سبز بْتراست در زهبى ّبیی کِ تعذاد کوتری
بیوبر ٍ هراجعِ کٌٌذُ در بیوبرستبى حضَر دارًذ اًجبم ضَد ( هبًٌذ
زهبى ّبی تعغیل )

2

استفبدُ از حذاقل زهبى ٍ حذاکثر ًیرٍ ٍ در سبخت ٍ سبز

3

جذاسبزی هَقت هحل سبخت ٍسبز بِ ًحَی کِ کوتریي ارتببط بب

4

5

بِ هٌظَر عذم تَجِ بِ سرٍصذا برای بیوبراى ٍپرسٌل در صَرت

لیست

رٍش اعویٌبى
از اجرا

هصبلح ٍ سبیر

هطبّذُ

اهکبًبت بِ

هصبحبِ

هذیراى اجرایی

تعذاد کبفی

هطبّذُ

هذیراى

کبرآهذ

هصبحبِ

پیوبًکبراى

پبرتیطي بٌذی

هطبّذُ

هذیراى

هصبحبِ

پیوبًکبراى

جذاسبزی

هطبّذُ

هذیراى

هحل حضَر

هصبحبِ

پیوبى کبراى

ًیرٍی

سبیر قسوتْب را داضتِ ببضذ .

تبهیي آسبیص رٍاًی ٍ جسوبًی بیوبر در دستَر کبر قرار گیرد

تجْیسات

چک

ًحَُ ارزیببی ٍ

هجریبى

هسئَلیي بخص

بیوبر

ّب

اهکبى هَزیک هالین پخص گردد

پیجر

هطبّذُ

هسئَل بْذاضت

هصبحبِ

هحیظ
پرسٌل هرکس تلفي

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

داًطگبُ علَم پسضکی فسب
هرکس آهَزضی درهبًی تخصصی ٍ فَق تخصصی
حضرت ٍلی عصر(عج)
عٌَاى خظ هطی :تمهیدات الزم جهت پیشگیری و کاهش

بخصٍ/احذ :بهداشت محیط

آالینده های ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان
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صفحِ 3 :از 3

تبریخ آخریي ببزًگری1393/2/1 :

تْیِ کٌٌذگبىً( :بم – سوت – اهضبء )

تبریخ ابالغ1393/4/1:

تبریخ ببزًگری بعذی1394/2/1:

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
رٍیب زًذٍکیلی ،هسئَل هرکس تلفي

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

