داوطگبٌ علًم پسضىی فسب
مروس آمًزضی درمبوی تخصصی ي فًق تخصصی
حضرت يلی عصر(عج)
عىًان خط مطی :لکه زدایی سریع مواد خطر ناک از قبیل

ثخص/ياحذ :بهداشت محیط

مایعات بدن ،مواد شیمیایی و....

وذ خط مطیP – S - EH - 1 :
تبریخ آخریه ثبزوگری1393/2/1 :

صفحٍ 1 :از 3

تبریخ اثالغ1393/4/1:

تبریخ ثبزوگری ثعذی1394/2/1:

ممذمٍ خط مطی(:رورچرایی يَذف ي سیبست)
ثب تَجِ ثِ لسٍم فرض ثر آلَدُ ثَدى توبم ًوًَِ ّبی خَى ٍ هبیؼبت ثذى ،ثیوبرستبى ثبّذف جلَگیری از اًتطبر ٍ اًتقبل آلَدگی ٍ
حفظ سالهتی پرسٌل -ثیوبر ٍ ّوراُ ،سیبست لکِ زدایی سریغ هَاد خطر ًبک را اتخبر ًوَدُ است.

تعریف :لکِ زدایی سریغ هَاد خطر ًبک ثِ هؼٌی از ثیي ثردى سریغ لکِ ّبی خطرًبک ثذى هبًٌذ خَى  ،خلط  ،ادرار ٍ هذفَع ثِ
رٍش کبهال ػلوی ٍثْذاضتی هی ثبضذ .

دامىٍ وبرثرد.:ثخص ّبی درهبًی ٍ غیر درهبًی

مخبطجیه :سر پرستبر  ،ایٌچبرج  ،سَپرٍایسٍر کٌترل ػفًَت ،هسئَل ثْذاضت هحیط،خذهبت

َذف:
 کبّص ػفًَت ٍ آلَدگی ٍ از ثیي ثردى سریغ هٌجغ آلَدگی -حفظ ایوٌی ٍ سالهت پرسٌل ،ثیوبر ٍ ّوراُ

داوطگبٌ علًم پسضىی فسب
مروس آمًزضی درمبوی تخصصی ي فًق تخصصی
حضرت يلی عصر(عج)
ثخص/ياحذ :بهداشت محیط

عىًان خط مطی :لکه زدایی سریع مواد خطر ناک از قبیل
مایعات بدن ،مواد شیمیایی و....

وذ خط مطیP – S - EH - 1 :
تبریخ آخریه ثبزوگری1393/2/1 :

صفحٍ 2 :از 3

تبریخ اثالغ1393/4/1:

تبریخ ثبزوگری ثعذی1394/2/1:

ريش اجرای خط مطی
رٍش اجرا

ردیف

امىبوبت
مًرد ویبز

1

ريیت ومًوٍ َبی خًن ي مبیعبت ثذن ثر ريی سطًح

2

پًضیذن دستىص یه ثبر مصرف در صًرت ویبز مبسه ،عیىه يگبن
یه ثبر مصرف

3

ثب پبرچٍ تىطیف متىبست ثب میسان آلًدگی  ،آلًدگی را از سطح

تجُیسات

چه

وحًٌ ارزیبثی ي

لیست

ريش اطمیىبن

يسبیل



حفبظتی یه
ثبر مصرف

5

محلًل ضذ عفًوی وىىذٌ سطًح ثب ثب وبم دسىت پالس ثب رلت مىبست

ثطر مذرج

(  20درصذ =  20سی سی در  980سی سی آة ) در ثطر مذرج تُیٍ

محلًل

مصبحجٍ

مبیع صبثًن

خذمبت

مطبَذٌ



مصبحجٍ
مطبَذٌ

خذمبت

خذمبت

ضذعفًوی
وىىذٌ سطًح

مصبحجٍ

6

محلًل رلیك ضذٌ ريی سطح مًرد وظر ریختٍ ضًد

7

 15دلیمٍ صجر می ضًد .

8

ثب پبرچٍ تمیس سطح مًرد وظر را خطه ومًدٌ یب تی تمیس وطیذٌ

پبرچٍ تمیس

می ضًد .

تی تمیس

محلًل رلیك

مطبَذٌ

ضذٌ

مسئًل ضیفت َب عصر يضت صًرت می گیرد

مصبحجٍ

خذمبت

مطبَذٌ

4

9

مطبَذٌ

خذمبت

مصبحجٍ

پبرچٍ تىطیف

محل ثب آة يپبن وىىذٌ مبوىذ تبیذ یب صبثًن مبیع پبن ضًد

وظبرت ثر اجرای مًارد فًق تًسط سرپرستبر ،راثط وىترل عفًوت ي

از اجرا

مطبَذٌ

مًرد وظر ثرداضتٍ ثالفبصلٍ پبرچٍ در سطل عفًوی اوذاختٍ می ضًد.

ضًد

مجریبن

مصبحجٍ
مطبَذٌ
مصبحجٍ
مطبَذٌ



مصبحجٍ
مطبَذٌ

خذمبت

خذمبت

خذمبت

مسئًل ثخص
مسئًل ضیفت
عصر ي ضت

مىبثع:
کتبة راٌّوبی کطَری ًظبم هراقجت ػفًَت ّبی ثیوبرستبًی  ،دکتر حسیي هؼصَهی اصل .هٌْذس فریجب هلک احوذی .دکتر
حسیي زّرایی1386،

داوطگبٌ علًم پسضىی فسب
مروس آمًزضی درمبوی تخصصی ي فًق تخصصی
حضرت يلی عصر(عج)
عىًان خط مطی :لکه زدایی سریع مواد خطر ناک از قبیل

ثخص/ياحذ :بهداشت محیط

مایعات بدن ،مواد شیمیایی و....

وذ خط مطیP – S - EH - 1 :

صفحٍ 3 :از 3

تبریخ آخریه ثبزوگری1393/2/1 :

تبریخ اثالغ1393/4/1:

تْیِ کٌٌذگبىً( :بم – سوت – اهضبء )

تبریخ ثبزوگری ثعذی1394/2/1:

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

اػظن ػلی پَر  ،کبرضٌبس ثْذاضت هحیط
یَسف کرین زادُ  ،هذیریت ثیوبرستبى
آهٌِ سیبری  ،سَپرٍایسٍر کٌترل ػفًَت
فرد پبسخگَی اجرا ً( :بم – سوت – اهضبء )
هرین اخالقی  ،خذهبت
اػظن ػلی پَر  ،کبرضٌبس ثْذاضت هحیط
احذ درٍیطی  ،خذهبت

ًبدرُ اضکبى ً ،وبیٌذُ هسئَلیي ثخص ّبی درهبًی ٍ
سرهویس ثْذاضت

ًبدرُ اضکبى ً ،وبیٌذُ هسئَلیي ثخص ّبی درهبًی
ٍ سرهویس ثْذاضت

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

ضوبرُ

تبریخ

ضوبرُ

اصالحیِ

صذٍر

صفحِ
اصالح ضذُ

ضرح /اصالحیِ

اهضبء تحَیل
گیرًذُ اصالحیِ

