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َ.1ذف سىذ :
ّذف اس تذٍیي ایي سٌذ ،اعالم خط هطیّب ،اّذاف ٍ رٍشّبی اجزایی ٍ کٌتزلی هزتبط بب ًظبفت ٍ پبکسبسی بيوبرستبى هی ببضذ  .بِ
هٌظَر هحذٍد ًوَدى هيكزٍارگبًيسن ّبی هَجَد در آلَدگی ّبی قببل رٍیت ٍحذف هكبًيكی هيكزٍارگبًيسوْب ٍجلَگيزی اس هصزف
بی رٍیِ گٌذسداّب هی ببضذ .
.2مخبطبيه :
کبرکٌبى خذهبتی ،سَپزٍایشر کٌتزل عفًَت ٍ کبرضٌبس بْذاضت هحيط
.3مسئًليت َب :


هسَليت اجزای ایي سٌذ بز عْذُ کبرکٌبى خذهبتی هی ببضذ .



هسئَليت ًظبرت بز اجزای ایي سٌذ بز سَپزٍایشر کٌتزل عفًَت ٍ کبرضٌبس بْذاضت هحيط بيوبرستبى هی ببضذ .



هسئَليت ببسًگزی ایي سٌذ بز عْذُ سَپزٍایشر کٌتزل عفًَت ٍ کبرضٌبس بْذاضت هحيط بيوبرستبى هی ببضذ .



هسئَليت تصَیب سٌذ بز عْذُ ریبست بيوبرستبى هی ببضذ.

.4خط مطی:
ایي هزکش هلشم بِ رعبیت اصَل بْذاضتی ٍ پبکسبسی هحيط هی ببضذ بٌحَی کِ آلَدگی ّبی هحيطی بِ حذاقل رسيذُ ٍ اس اًتطبر آى
جلَگيزی ضَد.
.5ريش اجرا:
 - 1اصَل ًظبفت ٍپبکسبسی هحيط جشء هَارد آهَسش هستوز ایي هزکش هی ببضذ.
 - 2بزًبهِ سهبًبٌذی جْت ًطبفت رٍتيي هحيط هَجَد هی ببضذ.
 - 3پس اس سدٍدى گزد ٍ غببر اس هَاد دتزجٌت جْت ًظبفت سطَح استفبدُ هی ضَد.
ً -4ظبفت ٍ پبکسبسی بِ ضكل رٍساًِ ٍ در صَرت ًيبس اًجبم هی گزدد.
-5بِ پبکسبسی هحيط ّبی درهبًی تَجِ ٍیژُ هی ضَد.
-6هٌبطق پز تزدد ٍ یب آلَدُ بِ دفعبت السم هَرد ًظبفت قزار هی گيزد.
-7سزٍیس ّبی بْذاضتی بِ دفعبت السم هَرد پبکسبسی قزار هی گيزًذ.
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-8از محلٌليای ضدعفٌنی کننده طبق پرًتکل آمٌزش داده شده استفاده می شٌد .
-9از دستماليای رنگی جيت نظافت سطٌح استفاده می شٌد .
تُيٍ كىىذٌ وسخٍ اصلی  :کمیته هببود کیفیت و اعتبار خبشی خدمات پرستاری دانشگاه
علوم

پزشکی هتران

تأیيذ كىىذٌ وسخٍ اصلی  :مدیریت امور پرستاری دانشگاه

مسئًل وظبرت
سَپزٍایشر ببليٌی-

مسئًل آمًزش
سَپزٍایشر آهَسضی-

معيبر پبیص
چك ليست

علوم

پزشکی هتران

دفعبت تًاتر پبیص
ّز  6هبُ

زمبن گسارش دَی
پبیبى ّز  6هبُ

سَپزٍایشر کٌتزل عفًَت سَپزٍایشر کٌتزل عفًَت
ٍ کبرضٌبس بْذاضت

ٍ کبرضٌبس بْذاضت

هحيط

هحيط

مىببع:
.1

ٍّببی ،حسيي .اهٌيت ضغلی بب رٍیكزد ایوٌی ٍ سالهت ٍ ًقص آى در ًگْذاری کبرکٌبى سبسهبى 1385

.2

سبیت گستزش صٌعت

.3

ٍبالگ بْذاضت هحيط ٍ رٌّوَدّبیی بزای حفظ بْذاضت ٍ ایوٌی کبرکٌبى

.4

ٍبالگ هذیزیت اثز بخص ٍ رّبزی در پزستبری ٍ هبهبیی

.5

راٌّوبی کطَری ًظبم هزاقبت عفًَتْبی بيوبرستبًی
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