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 :تهیه شده در 

 (ع)واحد بهداشت محیط بیمارستان امام رضا

 1397پاییز 



 
 

تْـؽاٌـت هطيـظ ػثاـت اوـت اق ًٌتـفل ػَاهلى اق هطيظ قًؽگى ًِ : تؼفيق تْؽاٌت هطيظ
.تِ گًَِ اى تف ـٍى والهت خىوى، ـٍاًى ٍ اختواػى اًىاى تاثيف هى گؿاـًؽ  

  
هطيظ تيواـوتاى ٌاهل ًليِ اهؽاهاتی اوت ًِ اق اًتوال ػَاهل تيواـيكای هطيظ غاـج تْؽاٌت 

ؼـ ايي ـاوتا تايؽ ػَاهل هطيغی ّوسَى . تيواـوتاى ٍ تالؼٌه خلَگيفی هی ًٌؽ تِ ؼاغل 
تِ ًطَی ًٌتفل ًٌَؽتاػالٍُ تف ايداؼ هطيغی والن ٍ ... َّا، ؿؿا ٍ  آب ، كاضالب ،  قتالِ ،

 .  تْؽاٌتی ،  تِ تْثَؼ تيواـاى ًيك ًوي ًوايؽ

 .تْؽاٌت هطيظ يؼٌی ضلظ ٍ اـتوای والهتی ٍ تْثَؼ وغص قًؽگی اكفاؼ خاهؼِ هی گفؼؼ
ؼوتياتی تِ هطيغی والن ٍ ػاـی اق اًَاع آلَؼگی ّا ، : ّؽف ًْايی هٌْؽوی تْؽاٌت هطيظ 

خْت تفغَـؼاـی ًاهل اًىاى اق والهت خىوی ، ـٍضی ٍ ـٍاًی هی تاٌؽ ٍ ؼوتاٍـؼ ـػايت 
 :                                             تْؽاٌت هطيظ ؼـ تيواـوتاى

 ًٌتفل ًاًَى توفًك ػلًَت تيواـوتاًی -3تاهيي ـكاُ ـٍاًی         -2تاهيي ـكاُ خىوی         



اّؽاف تْؽاٌت هطيظ: 
1  -تاهيي هطيظ تْؽاٌٌی والن تِ هٌظَـ اـائِ غؽهات تْؽاٌتی ؼـهاًی تا ًيليت ػالی. 
2 - تؽٍيي ؼوتَـالؼولْای تْؽاٌتی تِ هٌظَـ هغغ قًديفُ اًتوال تيواـ يْای ػلًَی اق

 .ًاـًٌاى تِ ّوٌاـاى، تيواـاى، هفاخؼيي ٍ تالؼٌه
3 - ٍ آهَقي هَاقيي تْؽاٌتی تِ هٌظَـ اـتواء آگاّی ّای تْؽاٌتی ٍ هْاـت ّای القم

 .ًظاـت تف اًدام آى



 : بهذاشت محيط بيمارستان شامل 

 

لنذری، بستزی، ، درمانی) مختلف واحذهای محيط بهذاشت CSR...( 
بيمارستان فاضالب و آب بهذاشت   

 بيمارستان سائذ مواد بهذاشت   

 وآشپشخانه غذايی مواد بهذاشت   

و جونذگان و حشزات با مبارسه ... 

 



بيمارستاناصول بهداشت محيط در   
محيط بيمارستان نقش مهمي در ايجاد عفونت هاي بيمارستاني مرتبط بازي مي كند محيط بيمارستان 

شامل اجزاء زيادي مي باشد اگر وضعيت ساختماني شامل ساختار ، پنجره ها ، تهويه ، نحوه 

جمع آوري و دفع فاضالب و سرويس هاي بهداشتي ، محل اختصاص داده شده به جايگاه موقت 

زباله ، آب مصرفي و حتي انتخاب و تخصيص اتاق ها در جهات مختلف به منظور ارائه 

خدمات بهداشتي و درماني هدفمند نبوده و بر اساس كار كارشناسي انجام نگرفته باشد بازدهي 

مطلوب نداشته و احتمال عايد شدن نتيجه منفي و غير منتظره نيز وجود خواهد داشت و عكس 

احداث اين مراكز بر اساس استاندارد هاي چنانچه بدين معنا كه . قضيه فوق نيز صادق است

جهاني و با پيشرفته ترين وسايل و ابزار نيز مجهز شده باشد وليكن از نيروهاي نا كارآمد و 

گردد باز نتيجه مطلوب عايد نخواهد استفاده آموزش نديده و يا از افراد بي تعهد و سود جو 

.گرديد   

 



جهت كاهش انتقال ميكرو ارگا نيسمها از وسايل و محيط اطراف، متدهاي 

.استريليزاسيون مناسب مورد نياز مي باشدنظافت، ضد عفوني و   

 

رعايت اصول بهداشت محيط و بهسازي در بيمارستان عالوه بر كم كردن 

مخازن قوي ميكروارگانيسم ها، اثر مهمي در زيبايي محيط و جلب اعتماد 
 بيماران خواهد داشت



 
:هبداشيت خبش ها براساس آيني نامه تاسيس بيمارستاهنا شرايط   

 
    كف كليه قسمت ها بايستي سالم ، قابل شستشو و غيرقابل نفوذ به آب و بدون ترك خوردگي

  . باشد

    بوده تا نظافت براحتي انجام پذيردبصورت بدون زاويه ديوار و كف  اتصالمحل .  

   ها بايستي سالم ، فاقد شكستگي و ترك خوردگي ، تميز و به رنگ روشن  قسمتديوار كليه
 .متر قابل شستشو باشد 1/8بوده و تا ارتفاع حداقل

کليه قسمتها با يستي سالم ، صاف بدون ترك خوردگي و به رنگ روشن رنگ   سقف در
 .آميزی شده و هميشه تميز باشد

 دستشو يي و حمام ها با يستي داراي شرا يط بهداشتي از نظر وضعيت كف توالت ،
كف  محوطه توالت و دستشويي و حمام موزا ييك يا سنگ يا كاشي ) و سقف وديوارها 

مخصوص و يا پوشش هاي مشابه و ديوارها تا سقف  كاشي كاري و سقف حمام قابل 
 .بوده و توالت ها داراي فالش تانك و تهويه مناسب باشند ) شستشو باشد

    در اتاق هاي بيش از دو تخت نصب دستشو يي با اطراف كاشي كاري شده به ابعاد يك

 .متر در يك متر و اتصال فاضالب آن به سيستم فاضالب بيمارستان ضروري است



 

 دستگيره جهت استفاده بيمار از توالت الزامي استنصب.  
   (با كليد مخصوص ) قفل توالت و حمام بخش ها بايستي قابل باز شدن از بيرون باشد 
   كليه پنجره هاي باز شو اتاق بايستي مجهز به توري سيمي ضد زنگ باشد. 
    ميزان نور طبيعي و مصنوعي در اتاق هاي بستري بيمار بايد مناسب باشد. 
   تختخواب هاي استيل نيازي به رنگ ) .كليه تختخوابها سالم و رنگ آميزي شده باشد

 (ندارندآميزي 
 وسايل تخت بيمار از قبيل تشك، پتو، بالش، ملحفه ها و روتختي با يد بطور مرتب كليه

 .به نحوي كه پيوسته سالم، تميز و عاري از آلودگي باشد .تعو يض گردد
 پنجره هاي مشرف به خيابان هاي پرسروصدا بايد داراي شيشه دو جداره باشدكليه. 
 مخصوص غذا و كمدها ي كنار تخت با يستي سالم و رنگ آميزي شده و تميز باشد ميز

 (.ميزها و كمدهاي استيل نيازي به رنگ آميزي ندارند)و فاقد گوشه هاي تيز باشند
 ها و كليه وسايل و تجهيزات موجود در آن بطور روزانه نظافت گردداتاق.  
 منظور ايجاد حرارت و برودت الزم در اتاق ها ترجيحاً بايستي از سيستم تهويه به

(  شوفاژ و كولر( مطبوع استفاده و در غير اينصورت حداقل از سيستم حرارت مركزي
 .استفاده شود



 

 كليه اتاق ها مي بايست به نحو مناسب و بهداشتي انجام شودتهويه. 

 اتاق هاي بستري مي بايست داراي زباله دان دردار ، قابل كليه

شستشو ، ضد زنگ و مجهز به كيسه زباله بودو مرتباً زباله ها تخليه 
 .و زباله دان ها شستشو و ضد عفوني شود

 استقرار گلدان هاي خاك دار در كليه اتاق هاي بيماران خودداري از
 .گردد

 كليه اتاق ها و راهروها در بخش ها با يستي بطور مرتب كف
 .نظافت و در صورت نياز با محلول مناسب ضدعفوني گردد

 توالت ها ، دستشويي ها و حمام هاي بخش ها بايستي بطور كليه

 .مرتب و روزانه تميز و ضدعفونی گردد

 



بيمارستاننظافت محيط   
     نظافت مرتب و روزانه بيمارستان بصورتيكه محيط تميز وعاري از گرد

 .وغبار باشد

   %90  ميكرو ارگانيسم ها در جرم هاي قابل مشاهده وجود دارند و هدف از

بايد توجه  . نظافت روزانه بيمارستان ريشه كني يا كاهش اين جرم ها مي باشد

داشت درصورت عدم جرم زدايي مكانيكي مواد شوينده ها ومواد ضدعفوني 
 .كننده نمي توانندفعاليت ضد ميكروبي خود را بطور مناسب اعمال نمايد

   الزم است سياستهاي خاصي در ارتباط با بكارگيري روشهاي مناسب با

فواصل زماني استاندارد جهت نظافت ديوارها،كف پوشها، رختخوابها پرده ها ، 
روشها بايد .اثاثيه ،حمامها، توالتها و كليه وسايل مورد استفاده بكار گرفته شود

 .جهت احتمال آلودگي ومتناسب با نوع ضدعفوني اختصاصي شود

 شوندبر اين اساس بيمارستانها به چهار منطقه تقسيم مي: 



 

 

  منطقه : A مثل پذیرش،پاویونها  ( مناطقي از بیمارستان ها كه تماس با بیمار ندارند

 .، نظافت عادي توصیه میشود)وكتابخانه

  منطقه: B  مكان هاي نگهداري بیماراني كه عفوني نبوده یا حساسیت باالیي ندارند،الزم است

استفاده از  . روشهایي جهت نظافت  این مكانها به  كار گرفته شود كه گرد وغبار ایجاد نكند

ابتدا باید هرگونه آلودگي با خون  .جارو هاي برقي یا معمولي در این مناطق توصیه نمیشود

 .ومایعات دیگر بدن ضدعفوني شده و سپس نظافت انجام گیرد

   منطقهC: بخش هاي ایزوله یا بیماران عفوني شده ، نظافت با مواد شوینده هاي مناسب

جهت جلوگیري از انتقال و انتشار عفونت هر . وسپس محلولهاي ضدعفوني کننده الزم است

 .اتاق باید با وسایل جداگانه نظافت شود

      منطقه: D یا سایر ( حفاظت به صورت ایزوالسیون ) بیماران با حساسیت بسیار باال

مكانهاي محافظت شده از قبیل اتاق هاي عمل، اتاق هاي زایمان ، بخش مراقبت هاي ویژه ، 

بخش نگهداري نوزادان نارس و بخش دیالیز كه نیاز به استفاده از محلولهاي مواد شوینده و 
 .ضدعفوني كننده دارد، الزم است در این مكانها از وسایل نظافت مجزا استفاده شود

 تمام سطوح و توالتها درمناطق D ،C، B در صورت رویت  .باید روزانه نظافت گردند ،

  .آلودگي باید محل آلوده سریعا نظافت ودر صورت نیاز گندزدایي گردد

 



بخشهاشرايط بهداشتي   
 

1- ضؽ ػلًَی  ( ٍايتٌه يا آب لاٍل)ًليِ اتاهْا ٍ ـاّفٍّا، تايىتی ـٍقاًِ ًظاكت ٍ ؼـ َِـت ًياقتا هاؼُ پاى ًٌٌؽُ ًق
 .گفؼؼ

-2 ضوٌاً ؼـٌّگام ٌىتٍَ ًليِ ٌيفآالت ٍ  .ًليِ تَالتْا ٍ ضواهْا ٍ ؼوتٍَيی ّای تػً تايؽ تغَـ ـٍقاًِ ، تويك گفؼًؽ
 .اتّاالت ًيك تايىتی ٌىتٍَ ٌَؼ

-3 ٍ تايؽ تغَـ هفتة تؼَيض گفؼؼ تٌطَيٌِ پيَوتِ والن تويك  ... ًليِ ٍوايل تػت تيواـ اق هثيل پتَ ، هلطلِ ّا ٍ ـٍتػتی
 .ٍ ػاـی اق آلَؼگی تاٌؽ

-4 ؼـ ٌّگام تؼَيض هلطلِ تايىتی اق ؼوتًٌ ٍ تفخيطاً هاوي اوتلاؼُ ٌَؼ. 

-5 ٍ تايؽ اقؼوتوال ّای  ... خْت ًظاكت هىوتْای هػتلق تػً اق خولِ اوتيٍي ، يػسال، هيك تيواـ ، تللي ، تػت
 .خؽاگاًِ اوتلاؼُ ٌَؼ

-6  ِتفخيطا ؼـ هاٌيي لثان ) اگف اق پاـزِ زٌؽ تاـ هّفف تفای پاى ًفؼى اوتلاؼُ هی ٌَؼ تايؽ په اق اًدام ًاـ، ٌىت
 .ّوسٌيي تفای ّف هىوت، پاـزِ خؽاگاًِ هّفف گفؼؼ . ، گٌؽقؼايی ٍ غٍي گفؼؼ( ٌَيی 

-7  ِوغلْای قتالِ ؼـب ؼاـ ، هدْك تِ ًيىِ قتالِ تا ـًگ هٌاوة ؼـ ًليِ اتاهْا ٍ وفٍيىْای تْؽاٌتی تايىتی هفاـؼاٌت
 .تاٌؽ

 



 

 

8-  ًليِ ٍوايل تفًؽُ ًٍَى تيك تايىتی ؼـ ظفف ؼـب ؼاـSafety Box  خوغ آٍـی ٍ تؼؽ
 .اق پف ٌؽى تِ خايگاُ قتالِ هٌتول ٌَؼ

-9  ًليِ ًلٍَـّای هَخَؼ ؼـ هىوتْای هػتلق تايىتی هدْك تِ تَـی تَؼُ ٍ ايي تَـيْا
 .ـٍقاًِ ًظاكت ًٌَؽ

-10   ِتی ّای هَـؼ اوتلاؼُ ؼـ ّف تػً تايىتی تؼؽ اق ّف تاـ اوتلاؼُ ًاهالً ٌىتِ ٍ تَويل
ؼوتگاُ تی ٌَی غٍي ٍوپه آٍيكاى ٌَؼ، اق هفاـ ؼاؼى تی ّا تَّـت هفعَب ـٍی قهيي 

 .اًيؽاً غَؼؼاـی ٌَؼ

-11  ظفٍف ِاتَى هايغ تؼؽ اق ّف تاـ غالی ٌؽى تايىتی ٌىتِ ٍ غٍي ٌَؼ ٍ تؼؽ اق آى
 .اهؽام تِ پف ًوَؼى ًوَؼ

-12   ِغؽهِ تايىتی ؼـ ٌّگام ٌىتٍَی وفٍيىْای تْؽاٌتی اق ؼوتًٌ هػََّ ٍ زٌو
 .اوتلاؼُ ًوايٌؽ

-13 اق هفاـ ؼاؼى گلؽاًْای غاًؽاـ ؼـ تػً تايىتی غَؼؼاـی ٌَؼ. 

-14   ِظفف ؿؿای تيواـ ػلًَی تا ّواٌّگی آٌپكغاًِ تايىتی يٌثاـ هّفف ؼـ ًظف گفكت
 .ٌَؼ

 



 

 

15 هيك هػََّ ؿؿای تيواـ تايىتی تؼؽ اق ّف تاـ اوتلاؼُ تا ؼوتوال هػََّ ًظاكت ٌَؼ. 

-16 تػت تيواـ تايىتی تِ عَـ هفتة ٍ تؼؽ اق تفغيُ تيواـ ًاهالً ضؽ ػلًَی ٌَؼ. 

-17  تايىتی تغَـ هفتة ًظاكت ٍ اق پْي ًفؼى ـٍقًاهِ ؼاغل آًْا غَؼؼاـی ًاتيٌتْا ؼاغل
 .ٌَؼ

-18 تاهيواًؽُ ًاى ٍؿؿای پفوٌل تايىتی ـٍقاًِ اق تػً غاـج ٌَؼ. 



  سطوح خدماتي
1 -  مثل كف و سقف ) سطوحي كه كمترین تماس دست با آنها وجود دارد

هنگام وجود آلودگي یا لكه ترشحات و نیز هنگامي كه بیمار از مركز مرخص )

كف حداقل در هر شیفت ) .مي شود، به انجام نظافت به طور منظم نیاز دارد

 (كاري یك بار نظافت شود

 - 2 دستگیره  :مانند (سطوحي كه دست به طور مكرر با آنها در تماس است

درب ها، نرده هاي تخت ها، كلیدهاي برق،دیوارهاي اطراف دستشویي در اتاق 
 )بیمار وحاشیه پاراوان ها

 



خدماتينكاتي در خصوص نظافت سطوح   
1- خدماتي نیاز به انجام نظافت و گردگیري به صورت منظم دارندسطوح.  
2-  اكثر سطوح خدماتي را با توجه به ماهیت سطح ونوع و درجه آلودگي آن

مي توان به وسیله آب و مواد شوینده و یا با یك ماده ضد عفوني كم اثر تمیز 
 .كرد

3-  جداول زمان بندي و روش هاي انجام نظافت و ضدعفوني بر اساس بخش
 .باید تنظیم گرددبیمارستان، هاي 

4-  عمل حذف واقعي آلودگي از طریق پاك كردن با دستمال یا برس زدن به
 . همراه مواد شوینده وگندزدا انجام مي شود

5-  تمیز كردن آلودگي قابل رویت بر روي دیوارها، در و چها رچوب آن ، پرده
  .ها و پنجره ها تاكید میگردد

6-  تحقیقات نشان میدهند كه ضد عفوني كردن كف اتاق ها مزیتي به نظافت به
وسیله آب و پاك كننده ها به طور منظم نداشته وتاثیر خاصي بر روي عفونت 

 هاي بیمارستاني ندارد



 

 

 

 

7- هاي حاوي مواد اغلب در حین نظافت آلوده مي شوند و استفاده از این محلول ها باعث مي سطل

 .میكرو ارگانیسم ها به محیط افزایش یابد بنابراین محلول هاي نظافتي باید مرتبا تعویض شوندشودانتقال 

8-  پارچه وسر ابزار زمین شوي به ویژه آنهایي كه در محلول پاك كننده آلوده به صورت غوطه ور رها

 .دیگر منابع آلوده كننده مي باشندباشند از شده 

9- پارچه و سر تي زمین شوي باید بعد از استفاده شسته شود و قبل از استفاده مجدد خشك شود .  

10-  ضدعفوني كننده و پاك كننده در سطل دور ریخته شود و بامحلول ،ماده باید پس از هربار مصرف

 .تمیز دیگرجایگزین شود

11-  و ضدعفوني كننده سطوح كه نیاز به كننده جهت جلوگیري از آلودگي هاي باكتلاير محلولهاي پاك

رقیق سازي دارندباید تازه وبه صورت روزانه تهیه گردد واز نگهداري آنها براي روز بعد خودداري 

 .گردد

12-  وسایل نظافت از جمله تي ها ، سطل ها وپارچه ها جهت كار برد در مناطق مختلف كد بندي شده

 .باشند

 



 روي كمدها بايد روزانه با يك محلول مواد شوينده تازه تهيه شده و دستمال يك بار مصرف پا ك
قفسه ها و طاقچه ها  . در صورت لزوم بايستي ساير اثاثيه نيز به همين روش پاك شوند . شود

بايد به طور مرتب با دستمال مرطوب گردگيري و اگر گرد و خاك روي آن تجمع مي يابد الزم 
 .است مدت زمان نظافت نزديكتر شود

توالت ها حداقل روزانه يكبار بايستي نظافت شوند، همچنين اگر به وضوح و به صورت : توالتها

آلوده شوند بايد پاك گردند جهت نظافت روتين استفاده از محلول مواد شوينده كافي رويت قابل 

است، در مورد توالت فرنگي مشترك بعد از استفاده بيماراني كه مبتال به عفونت دستگاه گوارش 
 % 0,5 مي باشند ضد عفوني نمودن الزاميست ، مايع ضد عفوني كننده مورد استفاده وايتکس

بوده و پس از استفاده از آن محل نشستن، بايستي با آب شستشو شده و قبل از استفاده خشك 
 .گردد

 



 الزم به ذكر است ریختن ماده گندزدا به داخل سوراخ توالت یا فاضالب خطر
در زمان اپیدمي بیماریهاي روده اي پس از استفاده ) .عفونت را كم نمي كند

از توالت بهتر است از یك ماده گندزدا مانند كرئولین یا آب آهك مبتال بیمار 
 (جهت گندزدایي فاضالب استفاده گردد

 برس مخصوص پاك كردن توالت باید به اندازه كافي آبكشي شده و بعد خوب
از  . تكان داده شود تا آب آن تخلیه گردد و بعد به صورت خشك نگهداري شود

 .کرداسفنج نباید براي پاك كردن سطوح استفاده 

 



 

 

ها و كليد هاي برق بايد حداقل روزي يكبار پاك شوندستگيره د. 

محل شستشوي دستها بايستي حداقل بصورت روزانه توسط  :سينکها و محل شستن دست ها

استفاده از مواد شوينده براي نظافت روتين كافيست ضمناًدر هنگام  .پرسنل خدمات تميز گردد

شستشو كليه شير آالت و اتصاالت نيز بايستي شستشو شود در مواردي كه بيمار عفوني يا مبتال 

به ارگانيسم هاي مقاوم و يا ارگانيسم هاي مشكل زا باشد، بايستي از ماده ضدعفوني كننده استفاده 
 .مي باشد% 0/5شود، ماده ضد عفوني مناسب همان وايتکس 

 يخچالها بايد بصورت هفتگي تميز شوند و بايد دقت شود از گذاشتن پالستيك سياه :نظافت يخچال

پارچه مورد استفاده جهت نظافت يخچال بايد از وسايل نظافت ساير .داخل يخچال خودداري شود 

 .قسمتها مجزا باشد

 با دستمال مرطوب به صورت هفتگي گردگيري شود:نظافت قاب عکس ها و تلويزيون. 

انبارها بايد هر هفته با دستمال مرطوب گردگيري شود :دستورالعمل شستشو و نظافت انبار بخش

 .و از گذاشتن كارتن درانبار جداً خودداري شود

 



 

 

 محیطشدن خون و مواد آلوده بدن در پاشیده: 

 معموالكافي شوینده دنبال ریخته شدن موادي مانند ادرار یا غذا ، پاك كردن آن محل با آب و یك ماده به

 .است ولي اگر ترشحات ، حاوي ارگانیسم هاي بالقوه خطرناك باشند باید از یك ماده گند زدا استفاده كرد

 

 پاك كردن ترشحاتي كه از آلودگي آنها مطمئن هستیم باید همیشه دستكش یك بار مصرف پوشید و براي

 . استفاده گردد( یك بار مصرف) اگر خطر آلودگي لباس نیز وجود دارد بایستي از آپرون پالستیكي 

 به دلیل احتمال آلودگي باعوامل بیماري ) در صورت پاشیده شدن خون ومایعات آلوده به خون در محیط

 :كهمنتقله از راه خون توصیه مي شود  HIV  …)زاو

-1 دستكش و در صورت لزوم سایر محافظ ها پوشیده شود. 

-2  حوله یك بار مصرف به دستمال ) خون ومواد آلوده با حوله یك بار مصرف جمع آوري و پاك شود

كاغذي و یا ساخته شده از الیاف پنبه گفته مي شود كه فقط یك بار مورد استفاده قرار گرفته و سپس 

 (.همانند دیگر زباله ها از بین مي رود

-3  شسته شود( صابون ) محل مورد نظر با آب و مواد شوینده. 

-4 گندزدایي شود  ) آب ژاول خانگي ، وایتكس (با محلول وایتکس 

 



 ؼـ هَاـؼی ًِ اوتلاؼُ اق ٍايتٌه هَخة آوية ـواًؽى تِ وغَش هی گفؼًؽ، اوتلاؼُ اق
ؾًف  .هٌاوة هی تاٌؽ( هطلَل ضؽػلًَی ًٌٌؽُ وغَش  هاًٌؽّاالهيؽ)هاؼُ خايگكيي هاًٌؽ

ايي ًٌتِ ضفٍـی اوت ًِ هايغ ضؽػلًَی ًٌٌؽُ تايىتی تغَـ ِطيص ٍ ؼهين ـهين ٌؽُ ٍ 
 .تفٌای ّف تاـ اوتلاؼُ تَّـت تاقُ تْيِ گفؼؼ

 ُ30 تيٍتف اق) ؼـ َِـتی ًِ هوؽاـ قياؼ غَى يا هايؼات آلَؼُ تِ غَى ؼـ هطيظ ـيػتِ ٌؽ 
 : يا اگف غَى ٍ وايف هايؼات ، هطتَی ٌيٍِ ٌٌىتِ تا اٌيا ء ًَى تيك تاٌٌؽ تايؽ( وی وی

-1 ضَلِ يي تاـ هّفف ـٍی آى پْي ًوَؼ ٍ هَضغ ـا پٌَاًؽ . 

-2 ؼهيوِ ِثف ًفؼ 10 ـيػت ٍ ضؽاهل % 10 ـٍی آى هطلَل ّيپًَلفيت وؽين تا ـهت 

-3 تا ضَلِ يي تاـ هّفف آى ـا خوغ ًفؼ. 

-4 تا آب ٍ هَاؼ ٌَيٌؽُ هطل ـا پاى ٍ تويك ًوَؼ . 

-5  هاًٌؽ ٌفش هثلی .گٌؽقؼايی اًدام ٌَؼ( آب لاٍل) تا هطلَل ٍايتٌه 

-6 تا هطلَل ضؽػلًَی ًٌٌؽُ وغَش هاًٌؽ ّاالهيؽ ضؽػلًَی َِـت گيفؼ. 

 



 دستورالعمل كلي در مورد كاربرد ضدعفوني كننده ىا و گندزدا ىا 

 
گٌؽقؼاّا ٍضؽ ػلًَی ًٌٌؽُ ّای ٌيويايی تايىتی ؼاـای غَاَ قيف تاٌٌؽ.  

 .تف ـٍی عيق ٍويؼی اق تاًتفيْا،هػوفّا،ًپٌْاٍ ٍيفٍوْا هَثف تاٌؽ   
 .ؼـ هؽت قهاى ًَتاّی اثف ًوايؽ

 .ضؽاهل غغف ـا تفای والهتی اًىاى ؼاٌتِ تاٌؽ
 .ضىاويت پَوتی ايداؼ ًٌٌؽ

 .تف اثفغَى،تفٌطات قغن ٍهَاؼ آلی ؼيگف اق كؼاليت آى ًاوتِ ًٍَؼ
 .تفای هطيظ قيىت قياى آٍـ ًثاٌؽ

 .هؽـت ًلَؾ ًاكی ؼاٌتِ تاٌؽ

 



 طبقو بندی کلی مواد ضدعفونی کننده و گندزدا
 پفاًىيؽّيؽـٍلى،پفاوتيي اويؽ،كفهالؽئيؽ:ضؽػلًَی ًٌٌؽُ ّای وغص تاال

((High level 
 ًلف ٍ تفًيثات ًلف،يؽ ٍ تفًيثات يؽ،الٌلْا:ضؽػلًَی ًٌٌؽُ ّای وغص هتَوظ

((Intermediate level 
 كٌل ٍ تفًيثات كٌلی،تفًيثات آهًَيَم ًَاتفًف:ضؽػلًَی ًٌٌؽُ ّای وغص پاييي

((Low level 

 



 عبارت است ازنابودي اشكال رويشي بالقوه خطرناك : گندزدايي
     .  وارگانيسم هاي بيماري زا بروي اشياء بي جان

  : ضدعفونی 
مانند ضد  ضدعفونی نابود کردن عوامل بيماريزا از بافت های زنده است ،

 .زخمعفونی پوست يا ضد عفونی 



توىين تٌؽی ٍوايل ٍ تدْيكات پكٌٌی تف اوان هيكاى غغف ػلًَت: 
 لَاقم ضىان يا تطفاًی(critical Devices): 
هاًٌؽ وَقى . لَاقهی ّىتٌؽ ًِ ٍاـؼ تاكت ّای اوتفيل يا ويىتن ػفٍهی هی ًٌَؽ

 .ايي لَاقم تايؽ ضتوأ اوتفيل ًٌَؽ... ّا،ًاتتفّای ػفٍهی، لَاقم خفاضی، ًاتتفّای اؼـاـی ٍ
 لَاقم ًيوِ تطفاًی(Semi Critical Devices:) 

ػلت ايي . لَاقهی ّىتٌؽ ًِ ؼـ توان تا پَوت ًاوالن، ؿٍاّای هًََوی يا هػاعی ّىتٌؽ
اوت ًِ ؿٍاّای هػاعی والن هاًٌؽ ؿٍاّای ـيِ ّا ٍ ؼوتگاُ گَاـي تغَـ هؼوَل تِ 

ػلًَت ّايی ًِ تِ ٍويلِ اوپَـ تاًتفيْا ايداؼ هی ًٌَؽ هواٍم ّىتٌؽ اها تِ ؼيگف اـگاًيىن 
تٌاتفايي اوتفيل ًوَؼى ايي . ّا هاًٌؽ تؼضی تاًتفيْا، هايٌَتاًتفيْا ٍ ٍيفٍوْا ضىاوٌؽ

 .ٍوايل ًياق ًوی تاٌؽ



آندوسکوپ ها، الپاروسکوپ، آرتروسکوپ، ترمومترها  ، حلقه های تنظیم کننده دیافراگم، لوله تراشه : مانند
 .گندزدایی شود( H.L.D)این لوازم را باید حتی المقدور سترون و اگر میسر نبود در حد سطح باال ... و 

 (:Non Critical Devices)لوازم بی خطر یا غیر بحرانی 

لوازمی هستند که در تماس با پوست سالم هستند و پوست سالم به عنوان سدی مؤثر در برابر اغلب 
این . . . و ECGگوشی معاینه ، کاف فشارسنج ، الکترودهای : مانند. میکروارگنیسم ها عمل می کند

 .گند زدایی گردد(  L.L.D)لوازم با آب و صابون یا مواد گندزدا در حد سطح پایین 

 :تمیز کردن تجهیزات1)

 .... رعایت کردن اصول حفاظتی توصیه شده از جمله گان، دستکش و

کلیه مواد ارگانیک )مواد آلی باید قبل از خشک شدن پاک شوند(تمیزکردن وسایل در کمترین زمان ممکن •
 .باید قبل ازضدعفونی کردن و استریلیزاسیون حذف شوند

این مورد به جلوگیری از خشک شدن  .غوطه ور کردن تجهیزات در آب و یا محلول دترجنت و یا آنزیمی •
 .ترشحات وپاک شدن بهتر وسایل کمک شایانی می کند

 شستشوی وسایل با دستگاه اولتراسونیک به همراه مواد دترجنت و آنزیمی •

توجه الزم برای شستشوی وسایل بسیار ظریف و حساس و دقت در ضدعفونی شدن کامل همه سطوح  •
 .وسایل

 



 :ضدعفونی کردن و استرليزاسيون

 
فاکتورهایی که با فرایند ضدعفونی کردن و استریلیزاسیون تداخل دارند و مانع عملکرد مواد 

 :ضدعفونی کننده می شوند

نوع و تعداد میکروارگانیسم های  .مواد ارگانیک مانند موکوس،خون،مدفوع،بزاق ،چرک وغیره

 .موجود

مدت زمان تماس ناکافی تجهیزات با مواد ضدعفونی کننده . غلظت نادرست مواد ضدعفونی کننده
  .یا استرلیزاسیون

کاهش عملکرد به دلیل تمام . رقیق شدن ماده ضدعفونی کننده به دلیل اضافه کردن وسایل خیس

نفوذ ناقص ماده استریل کننده یا ضدعفونی کننده به درون تجهیزات مانند .شدن تاریخ مصرف
 .یا دمای نامناسب  pH. کانالهای دستگاه 

 



 :اًَاع هطلَلْای ضؽػلًَی هَـؼ اوتلاؼُ ؼـ تيواـوتاى
 
هطلَل ضؽ ػلًَی ًٌٌؽُ ؼوت تا پايِ الٌلی 

1 ػالٍُ تف الٌل ضاٍی ًفم ًٌٌؽُ ّا ٍيتاهيي ّايی ًظيف: ويتی لل ًِE  آالًتَييي هيثاٌؽ ٍ
 .ًِ اق غٍي ٌؽى پَوت پيٍگيفی هيٌوايؽ 

2 وپتی ويؽيي پی وی P.C   : هطلَل ضؽ ػلًَی ًٌٌؽُ ؼوت ًِ تيٍتف تفای اوٌفاب
تؼؽ اق زٌؽ تاـ اوتلاؼُ اق . خفاضی ٍ يا آهاؼُ واقی پَوت هثل اق ػول اوتلاؼُ هی ٌَؼ 

 .  لَويَى يا ًفم ًفم ًٌٌؽُ اوتلاؼُ هيٍَؼ 

 هطلَل وپتی وف كيه: 
 ٍ اوپفی ضؽ ػلًَی ًٌٌؽُ وفيغ ٍ تويك ًٌٌؽُ وغَش ٍ اتكاـ آالت تا غَاَ هاًؽگاـی

ؼهيوِ  1-3هَثف ًياق تِ ـهين واقی ًؽاـؼ ٍ په اق اوپفی ًفؼى ضؽاًثف ؼـ هؽت 
تفای تػت تيواـ ،هيك تيواـ ،ًوؽ،تدْيكات  . )كؼاليت ضؽ هيٌفٍتی  غَؼ ـا اػوال هيٌٌؽ 

... هاًيتَـيٌگ  ٍ)ًثايؽ هىتوين ـٍی وغص تدْيكات ( ٍ اتكاـ پكٌٌی ٍ ؼًؽاى پكٌٌی 
 . اوپفی ٌَؼ تايؽ تا گاق آؿٍتِ ٌؽُ تويك ٍ ضؽ ػلًَی ًٌَؽ (

 



 َهطلَل وپتی ويؽيي تَـت: 
 اوپفی ضؽ ػلًَی ًٌٌؽُ وفيغ اتكاـاالت  پكٌٌی ٍ ؼًؽاى پكٌٌی 

 ؼهيوِ ػول ضؽ  2-3ًياق تِ ـهين واقی ًؽاـؼ ٍ په اق اوپفی ًفؼى ضؽاًثف ؼـ هؽت
تْتف اوت ًِ ) ػلًَی ـا اًدام هيؽّؽ ايي هطلَل هثل هطلَل وپتی وف كيه هيثاٌؽ ٍ كوظ 

 ...(تفای وغص ًٍتيالتَـ ، هاًيتَـيٌگ ،ًَاـ هلة  ٍ

 وايا وپت اذ پی:HP  

 هطلَل ضؽ ػلًَی ًٌٌؽُ وغَش ٍ ًق ًياق تِ ـهين واقی ؼاـؼ كاهؽ اثف غَـًؽگی كاهؽ ـًگ
وی 20ؼـ ِؽ ـهين هيٍَؼ 2ٍ تَی ًا هغثَع هؽـت اثف تاال ؼـ ؿلظت ّای پاييي ،تِ َِـت 

 .ؼهيوِ غاِيت ضؽ هيٌفٍتی ـا اًدام هيؽّؽ  5وی ؼـ يي ليتف آب ًِ ظفف هؽت 



 واياوپتH.I : هطلَل ضؽ ػلًَی ًٌٌؽُ اتكاـ آالت پكٌٌی ،ًياق تِ ـهين واقی ؼاـؼ، كاهؽ
 اثف غَـًؽگی ـٍی ايكاـ 

 ـٍق ،هؽـت اثف تاال ؼـ ؿلظت پاييي ،كاهؽ 14ايوٌی تاال تفای ًاـتف ،هاتل اوتلاؼُ هدؽؼ تفای
 ـًگ ٍ تَی ًا هغثَع 

  ،ؼاـای اثف پاى ًٌٌؽگی ٍ ضؽ ػلًَی ًٌٌؽگی 

(  ؼتفخٌت ) ـا تا آب ٍ هاؼُ ٌَيٌؽُ...( هيسی ،پٌه ،ـويَـ ٍ)اتتؽا اتكاـ ٍ وت ّای خفاضی 
ؼـِؽ ـهين  2ٌىتٍَ ؼاؼُ ٍ تفن قؼُ ًٌَؽ وپه ٍوايل ؼـ يي ظفف ضاٍی هطلَل ًِ 

وی وی ؼـ يي ليتف اًؽاغتِ هی ٌَؼ تايؽ اتكاـ اق ّن خؽا  ٍ تاق تاٌٌؽ ٍ وپه 20ٌؽُ اوت 
ؼهيوِ ؼاغل هطلَل تاهی هيواًؽ تؼؽ آتٌٍی ٍ غٍي هيًٍَؽ ٍ په اق تىتِ تٌؽی تِ اتَ  15

 .ًالٍ خْت اوتفيل كفوتاؼُ هيًٍَؽ 

 



 هطلَل هؽيكاين  : 

 هطلَل ٌَيٌؽُ آًكيواتيي تاPH  ٍَضؽ ( پاى ًٌٌؽگی )غٌثی ًِ ّن غاِيت ٌىت ٍ
غٌثی ،اثف وفيغ ضؽ هيٌفٍتی   PHػلًَی ًٌٌؽُ تفای اًَاع ٍوايل خفاضی ٍ اًؽٍوٌَپْا 

 CSR،آًكيواتيي ،هطلَل ايؽُ آل تفای اوتلاؼُ ؼـ 

15وی وی ؼـ يي ليتف آب تؼؽ تِ هؽت  7/5ؼـ ِؽ ـهين هی ٌَؼ يؼٌی0/75تِ َِـت 
په اق تويك ًفؼى تَوظ آب هؼوَلی ؼـ ..( پٌه ،هيسی ،ـويَـ ٍ)ؼهيوِ اتكاـ خفاضی وتْا 

 ؼاغل هطلَل ؿَعِ ٍـ هی ًٌَؽ ٍ تؼؽ ؼـ آٍـؼُ ٌؽُ آتٌٍی ٍ غٍي هی ًٌَؽ 

 تْتف اوت ًِ ايي .ٍ په اق تىتِ تٌؽی تِ اتَ ًالٍ خْت اوتفيل ًفؼى كفوتاؼُ هيًٍَؽ
 .  اوتلاؼُ ٌَؼ H.Iاوتلاؼُ ٌَؼ ٍ ؼـ وايف تػٍْا اق هطلَل واياوپت  CSRهطلَل كوظ ؼـ 



  پودر موج،جرمگير،شيشو پاک کن
 

 .ٌّگام اوتلاؼُ اق هَاؼ كَم ضتوا اق ؼوتًٌ اوتلاؼُ ًواييؽ
 
ايي هَاؼ خْت ٌىتٍَی ؼوتٍَيی،تَالت،ًق ٍؼيَاـّا،ًاٌی ٍوفاهيي،تفای وغَضی ًِ   

 ًثيق ياخفم تىتِ اًؽ اوتلاؼُ هيًٍَؽ
 اق ـيػتي خفهگيف تف ـٍی پَؼـ هَج تِ  ٍاوغِ تٌٍيل وفيغ گاق ًلف غَؼؼاـی ًٌيؽ

 
اق هػلَط ًوَؼى خفم گيف تاوليؽ ًٌٌؽُ يا هطلَل ّای آهًَياًی غَؼؼاـی ًٌيؽ   

 



 حشرات و جوندگان موذی
 مگس خانگی: 

 راههای مبارزه 

 بهسازی محیط (الف 

 ،سوزاندن و دفن زباله بستن آنها داخل کیسه زباله پالستیکی و   قراردادن مواد زائد و زباله-

 مبارزه فیزیکی (ب

 نصب توری بر روی درب پنجره و هواکش ساختمان ها -

 نصب تله های نوری ماوراءبنفش در فروشگاههای مواد غذایی و رستوران ها -

 مبارزه شیمیایی (ج

   استفاده از اسپری حشره کش-
 سم پاشی مرتب محل جمع آوری زباله ها 

 



(سوسکها )سوسريها   

 
 :هثاـقُ 

 تْىاقی هطيظ ٍ ًٌتفل هٌاًيٌی -1

ًّة تَـی تف ـٍی ؼـتْا ٍ زاّْای كاضالب ‘خلَگيفی اق ٍـٍؼ وَوفيْا تِ ؼاغل واغتواًْا -
ٍ ‘ٌاًِ ّای تػن هفؽ ‘گًَی ّای تفًح :ًٌتفل لَاقهی ًِ ٍاـؼ هٌاقل هی ٌَؼ هاًٌؽ ‘

 وثكيدات 

 خوغ آٍـی په هاًؽّای ؿؿا -

 ًگْؽاـی ؿؿا ؼـ ظفٍف ؼـ تىتِ -

هفاـؼاؼى قتالِ ؼـ ًيىِ ّای پالوتيٌی ٍ تىتي ؼـب آًْا ٍ يا ظفٍف وفتىتِ ٍ ؼكغ تِ هَهغ -
 آًْا 

 ؼـقگيفی ٌٌاكْا -

 هثاـقُ ٌيويايی -2

 ّااوتلاؼُ اق عؼوِ -

 هػتلقاوتلاؼُ اق ووَم -

 



  

محيط بهترين روش مبارزه با سوسکها است که طی آن الزم است بهسازی 

برای اين منظور بايد در چهارچوب . پناهگاههای سوسکها از بين برده شوند

درهای فرسوده تعويض شوند و کليه شکافهای ديوارها، کف، سقف، درزهای 
گاهی الزم است . با سيمان يا مصالح ديگر دقيقاً  گرفته شوند. …بين پله ها و 

 گرددبندکشی بين کاشی های ديوار و کف و حاشيه و اطراف قرنيزها تشديد 

حفظ بهداشت، نظافت ساختمانها و جمع آوری، حمل و دفع بهداشتی زباله  در داخل 

از ريخت و پاش . اماکن و معابر تاثير مستقيم بر کاهش تعداد سوسکها دارد

مواد غذايی و انبار کردن پس مانده های مواد غذايی و نان خشک در ساختمانها 
 بايد جلوگيری شود



 : پسماندىای پزشکی ويژه
 ،تِ ًليِ پىواًؽّای ػلًَی ٍ قياى آٍـ ًاٌی اق تيواـوتاًْا، هفاًك تْؽاٌتی ؼـهاًی

آقهايٍگاّْای تٍػيُ عثی، ٍ وايف هفاًك هٍاتِ ًِ تِ ؼليل تاالتَؼى ضؽاهل يٌی اق 
غَاَ غغفًاى اق هثيل وويّت، تيواـی قايی، هاتليت اًلداـ يا اٌتؼال، غَـًؽگی ٍ هٍاتِ 

ِ هفاهثت ٍيمُ   ًياق ؼاـًؽ، گلتِ هی ٌَؼ( هؽيفيت غاَ(آى ًِ ت



 :چـهار دستو اصلی پسماند پزشکی
 ـ پسماند عفونی1

 ـ پسماند تیز و برنده2 

 ـ پسماند شیمیایی و دارویی3 

 ـ پسماند عادی4 



 .اهؽاهاتی ًِ ٍيمگی غغفًاى تَؼى پىواًؽ پكٌٌی ـا ـكغ ًوايؽ: تی غغفواقی•

 پىواًؽّای پكٌٌی ٍيمُ تا هثل اق قهاًی ًِ تثؽيل تِ پىواًؽ ػاؼی 

 .ًٌَؽ، تِ ػٌَاى پىواًؽ ٍيمُ هطىَب هی گفؼًؽ

عثوِ تٌؽی پىواًؽّای پكٌٌی: 

 )ٌثِ غاًگی)الق ـ ػاؼی     

 )پىواًؽّای پكٌٌی ٍيمُ)ب ـ پىواًؽّای ًاٌی اق هفاهثت ّای پكٌٌی 



 تفکيک، بستو بندی و جمع آوری
 اػن اق تيواـوتاًْا، ؼـهاًگاّْا، هفاًك تْؽاٌت، )ًليِ هفاًك تَليؽًٌٌؽُ پىواًؽ پكٌٌی

آقهايٍگاّْا، هفاًك تكـين، ـاؼيَلَلی ّا، ؼًؽاًپكٌٌی ّا، كيكيَتفاپی ّا، هغة ّا ٍ وايف 
هَظلٌؽ ؼـ هثؽأ تَليؽ، پىواًؽّای ػاؼی ٍ پىواًؽّای  )هفاًك تَليؽ پىواًؽ پكٌٌی

ِ تٌؽی ًوايٌؽ  :پكٌٌی ٍيمُ غَؼ ـا تا ـػايت هَاـؼ قيف خوغ آٍـی، تلٌيي ٍ تىت

 تَليؽًٌٌؽگاى پىواًؽ پكٌٌی هَظلٌؽ پىواًؽّای تَليؽی غَؼ ـا ٌٌاوايی ٍ آهاـ تَليؽ ـا
تِ َِـت ـٍقاًِ « ػاؼی» ٍ « ؼاـٍيی ٌيـويـايی ـ» ، «تيك ٍ تفًؽُ» ، «ػلًَی» تِ تلٌيي 
 .ثثت ًوايٌؽ



خؽاواقی ؼهين پىواًؽ ػاؼی اق پكٌٌی ٍيمُ ؼـ هثؽأ تَليؽ پىواًؽ 

ٍيمُ ـا تِ هٌظَـ اعويٌاى اق ضول ٍ ًول تی غغف،   تَليؽًٌٌؽگاى تايؽ پىواًؽّای پكٌٌی
ِ واقی ٍ  ِ ّای هؽيفيت پىواًؽ ٍ تْيٌ ًاًّ ضدن پىواًؽّای پكٌٌی ٍيمُ، ًاًّ ّكيٌ

 .اعويٌاى اق اهطاء، اق خفياى پىواًؽّای ػاؼی هدكا ًوايٌؽ

 تلٌيي اًَاع هػتلق پىواًؽّای پكٌٌی تفضىة زْاـؼوتِ اِلی اق يٌؽيگف ضفٍـی
 .اوت

 ٍ َؼـ َِـت هػلَط ٌؽى پىواًؽ ػاؼی تا يٌی اق پىواًؽّای ػلًَی، ٌيويايی، ـاؼيَاًتي
 .ًظايف آى غاـج ًفؼى آى هوٌَع اوت



ّا ِ ِ ّا، ظفٍف يا هطلظ  هػََّ یپىواًؽّای پكٌٌی تالكاِلِ په اق تَليؽ تايؽ ؼـ ًيى
 .هفاـ ؼاؼُ ًٌَؽ

 ٍ ای َِـت پؿيفؼ ًِ اهٌاى ّير گًَِ ًٍت ِ ِ تٌؽی پىواًؽ پكٌٌی ٍيمُ تايؽ تِ گًَ تىت
 .وَـاظ ٍ پاـُ ٌؽى ـا ًؽاٌتِ تاٌؽ

 ّا ِ ِ ّای ضاٍی پىواًؽ، هؼوَالً ضدن قياؼی ـا اٌـال هی ًٌٌؽ، ايي تىت اق آًدايی ًِ تىت
 .ًثايؽ پيً اق تّليِ يا ؼكغ كٍفؼُ ًٌَؽ

 
 اػضا ٍ اًؽام ّای هغغ ٌؽُ تؽى ٍ خٌيي هفؼُ عثن اضٌام ٌفع خوغ آٍـی ٍ تلٌيي

 .هی گفؼؼ



ًليِ پىواًؽّای تيك ٍ تفًؽُ تايؽ ؼـ ظفٍف ايوي (Safety Box)  خوغ آٍـی ٍ ًگْؽاـی
 :ٌَؼ ًِ ايي ظفٍف تايؽ ؼاـای ٍيمگيْای قيف تاٌٌؽ

 .الق ـ تِ آواًی وَـاظ يا پاـُ ًًٍَؽ        
 .ب ـ تتَاى تِ آواًی ؼـب آى ـا تىت ٍ هْف ٍ هَم ًوَؼ        
ج ـ ؼّاًِ ظفف تايؽ تِ اًؽاقُ ای تاٌؽ ًِ تتَاى پىواًؽ ـا تؽٍى اػوال كٍاـ ؼوت، ؼـ         

 .ظفٍف اًؽاغت ٍ غاـج ًفؼى آًْا اق ظفف هوٌي ًثاٌؽ
ُ ّای ظفف ًلَؾ ًاپؿيف تاٌؽ ٍ وياالت ًتَاًٌؽ اق آى غاـج ًٌَؽ          .ت ـ ؼيَاـ
 .ث ـ په اق تىتي ؼـب، اق ػؽم غفٍج هَاؼ اق آى اعويٌاى ضاِل ٌَؼ        
 .ج ـ ضول ٍ ًول ظفف آواى ٍ ـاضت تاٌؽ        

ِ ّای پالوتيٌی تفای خوغ آٍـی ٍ ًگْؽاـی پىواًؽّای تيك ٍ تفًؽُ اوتلاؼُ ًٍَؼ   .اق ًيى



ـ خْت ـكغ آلَؼگی ٍ گٌؽقؼايی اق وغلْا، اق ـٌٍْای قيف اوتلاؼُ هی ٌَؼ: 
 .ثاًيِ 15الق ـ ٌىتٍَ تا آب ؼاؽ تِ هؽت ضؽاهل         
 :ب ـ گٌؽقؼايی تا هَاؼ ٌيويايی تِ هؽت ؼوت ًن وِ ؼهيوِ        

 ًلف هاتل ؼوتفن ppm 500 هطلَل ّيپًَلفيت           



تفزىة گؿاـی تايؽ ؼاـای ٍيمگيْای قيفتاٌؽ: 
هطتَی پىواًؽ ًثايؽ تؽٍى ؼاٌتي تفزىة ٍ تؼييي ًَع هطتَای  ِالق ـ ّير ًيى        

 .ًيىِ اق هطل تَليؽ غاـج ٌَؼ
ِ ّا يا ظفٍف ضاٍی پىواًؽ تايؽ تف زىة گؿاـی ًٌَؽ          .ب ـ ًيى
ج ـ تفزىة ّا تا اًؽاقُ هاتل غَاًؽى تايؽ تف ـٍی ظفف يا ًيىِ زىثاًؽُ ٍ يا تِ         

 .َِـت زاپی ؼـج ًٌَؽ
 .ت ـ تفزىة ؼـ اثف توان يا ضول، ًثايؽ تِ آواًی خؽا يا پاى ٌَؼ        
 .ث ـ تفزىة تايؽ اقّف عفف هاتل هٍاّؽ تاٌؽ        



پىواًؽّای ػلًَی: 
پىواًؽّای هظٌَى تِ ؼاٌتي ػَاهل قًؽُ تيواـی هاًٌؽًٍتْای هيٌفٍتی 

آقهايٍگاُ،پىواًؽّای ًاٌی اق خؽاواقی تيواـاى ػلًَی،تاكتْا،هَاؼ ٍ تدْيكاتی ًِ تا تيواـ 
 ػلًَی توان ؼاٌتِ اًؽ،هَاؼ ؼكغ ٌؽُ ايي تيواـاى

پىواًؽّای آوية ٌٌاغتی: 
 هاًٌؽ تاكتْا ٍ آتگًَِ ّای اًىاًی،تٌِ ّای تؽى اًىاى،غَى ٍ وايف آتگًَِ ّای تؽى،خٌيي

ُپىواًؽّای ًَى تيك ٍ تفًؽ: 
 اًلَقيَى،تيـِ زاهَ ،تيؾ ٍ ٌيٍِ ّای ٌٌىتِ(وت)هاًٌؽ وَقى تكـين،ؼوتگاُ

 :پىواًؽّای ؼاـٍيی
هاًٌؽهَعيْا )ؼاـٍّای تاـيع گؿٌتِ ياؿيف القم،اهالهی ًِ تِ ؼاـٍ آلَؼُ ٌؽُ يا ؼاـٍ ؼاـًؽ

 (ٌٍيٍِ ّای ؼاـٍيی

 



قتالِ هؼوَلی يا ٌثِ غاًگی: 
هاًٌؽ قتالِ ّای هىوت اؼاـی،آٌپكغاًِ،آتؽاـغاًِ،پىواًؽّای تَليؽی تَوظ ػياؼت     

(قتالِ ًاٌی اق ًظاكت)ًٌٌؽگاى ٍپفوٌل غؽهاتی  
 

قتالِ ّای ػلًَی ٍ غغفًاى: 
تِ قتالِ ّايی اعالم هيٍَؼ ًِ هی تَاًؽ ضؽاهل يي تيواـی ػلًَی ـا هٌتول ًٌؽهاًٌؽ     

قتالِ ّای   اعام ػول،تػٍْای قايواى،اٍـلاًه،آی وی يَ،تكـيوات،آقهايٍگاُ،اعام 
پاًىواى،ؼياليك،تاًي غَى،ؼاـٍّای تاـيع گؿٌتِ ٍ تِ هاًؽُ ّای ؼاـٍّا ٍ هَاؼ 

ٌيويايی ٍ تغَـ ًلی توام پاـزِ ّا ٍ الثىِ آلَؼُ تِ غَى،گاق ٍ پٌثِ هّفف ٌؽُ 
تفای پاًىواى،ًوًَِ ّای آقهايٍگاّی ٍ هطيغْای ًٍت هفتَعِ،اهالم پالوتيٌی 

..........هاًٌؽ وًَؽ ،ًيىِ اؼـاـ،وفًگ كيلتفّای ؼياليكٍ   
 

ُقتالِ ّای ًَى تيك ٍ تفًؽ: 
.....هاًٌؽ وف وَقى ،تيؾ خفاضی، ٍ      

 



قتالِ ّای هؼوَلی تايىتی ؼـ ًيىِ قتالِ هواٍم هٌٍی ـًگ خوغ آٍـی ،ٍ وپه تِ هطل 
 ًگْؽاـی هَهت قتالِ ّا هٌتول ٍ ـٍقاًِ تَوظ ٌْفؼاـی تِ هطل ؼكي قتالِ هٌتول ٌَؼ

 
قتالِ ّای ػلًَی ٍ غغفًاى تايىتی ؼـ ًيىِ هواٍم قـؼ ـًگ خوغ آٍـی ٍ وپه تِ هطل    

ًگْؽاـی هَهت هٌتول ٍ تَوظ ؼوتگاُ تی  غغف ٌؽُ ٍ ـٍقاًِ تَوظ ٌْفؼاـی تِ هطل ؼكي 
 قتالِ هٌتول ٌَؼ

 
قتالِ ّای ًَى تيك ٍ تفًؽُ تايىتی ؼـ ولتی تاًه خوغ آٍـی ٍ تؼؽ اق پف ٌؽى وِ زْاـم آى    

 تِ خايگاُ قتالِ ضول ٌَؼ



 با تشکراز حسن توجه شما

 خسته نباشید


