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نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

ف
توضیحاتوضعیتفصل اول: ایمنی و حفاظت در ساختامن سازیردی

1 
محلل سلاختامن در مجلاورت کارخانه هلای صنعتلی، محلل دفلن زبالله، 

داملداری، مرغلداری و امثلال آن اسلت. 

در صورت مجاورت با اماکن فوق  محدوده حریم 500 مر رعایت شده است. 2

3 
برای تامین سلامت و بهداشلت کارگران، وسلایل و تجهیزات الزم در اختیار 

آنان قرار داده شلده اسلت.

برکاربرد وسایل و تجهیزات و رعایت مقررات مربوطه نظارت می شود. 4

حادثه منجر به خسارت، جرح یا فوت به وقوع پیوسته است. 5

6 
کارگاه سلاختامنی به طلور مطملنئ و ایمن محصلور و در اطلراف آن تابلوها و 
عائم هشلداردهنده که در شلب و روز قابل رویت باشلد نصب شلده اسلت.

7 
اقداملات الزم بلرای مسلدود و محلدود کلردن پیلاده روهلا و سلایر معابر و 

فضاهلای عموملی به عملل آمده اسلت.

8 
در صورتیکله در اثلر عملیات سلاختامنی خطری متوجه رفلت و آمد عابران یا 
خودروهلا اسلت  اقداملات الزم و رضوری برای رفع خطر به عمل آمده اسلت.

9 
بلا توجله بله فاصلله بنای در دسلت تخریب، احلداث، تعمیر یا بازسلازی از 

معابلر عمومی راهرو رسپوشلیده احداث شلده اسلت.

10 
سلازه های موقلت از قبیلل حصلار حفاظتلی کارگاه، رسپلوش حفاظتلی، 
داربسلت و... از محلدوده بنلای تخریلب یلا سلاخت بیلرون زدگلی دارد. 

11 
کلیله قسلمت های مختللف کارگاه سلاختامنی و محوطله اطلراف آن کله 
احتلامل خطر سلقوط افلراد را در بر دارد با پوشلش ها و نرده های حفاظتی 

محکم و مناسلب محافظت شلده اسلت.

12 

قسلمت های مختللف کارگاه سلاختامنی و محوطله اطلراف آن کله احتامل 
خطلر سلقوط افلراد وجلود دارد  حسلب ملورد بلا اسلتفاده از شلربنگ ها، 
چراغ هلا و تابلوهلای هشلدار دهنلده مناسلب و قابل رویت حسلب مورد، 

در طلول روز و شلب به طلور موقلت محافظلت شلده اسلت.

13 
در قسلمت های مختلف کارگاه سلاختامنی و محوطه اطراف آن که احتامل 
سلقوط و ریلزش ابلزار کار یلا مصاللح سلاختامنی وجلود دارد پاخورهلای 

مناسلب نصب شلده است.

14 

بلرای جلوگیلری از بلروز خطرهایلی کله منی تلوان بله طلرق دیگلر ایمنی را 
تامیلن کلرد و همچنیلن بلرای جلوگیلری از ورود افلراد متفرقله بله محوطه 
محصلور شلده از منطقله خطلر و نیز برای حفظ عائم نصب شلده مراقب 

در متلام طلول روز و شلب گامرده شلده اسلت.
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15 
در محل هایلی کله خطلر اتش سلوزی وجود دارد کشلیدن سلیگار و روشلن 
کردن آتش روباز به وسلیله تابلوهای هشلدار دهنده ممنوع شلده اسلت.

16 
در نگهلداری موقلت ملواد قابل اشلتعال مقررات حفاظت سلاختامن ها در 

برابلر حریق رعایت شلده اسلت. 

17 
ضایعلات مصاللح قابلل احلراق در جلای مناسلب جملع آوری و روزانله از 

محلل کار خلارج و بله محل هلای مجلاز حملل می شلود.

18 
در جاهایلی کله بخلار مایعات قابل اشلتعال وجود دارد اسلتفاده از وسلایل 

موللد جرقه یا شلعله منع شلده اسلت.

19 
در سلوخت گیلری ماشلین آالت و همچنیلن در نگهلداری مایعلات قابلل 

اشلتعال و به خصلوص رسیلع اشلتعال ملوارد ایمنلی رعایلت می شلود.

20 
وسلایل گلرم کننلده موقلت بلا رعایلت ملوارد ایمنلی ملورد اسلتفاده قلرار 

می گیلرد.

21 
پخلش قیلر و آسلفالت و همچنیلن حملل و پخلش آنهلا بلا رعایلت ملوارد 

ایمنلی انجلام می شلود.

22 
دیگ هلای بخلار و آب گلرم اعم از موقت و یادائم توسلط شلخص ذی صاح 

بلا رعایت مقررات مربوطه نصب و راه اندازی شلده اسلت.

هنگام برشکاری و جوشکاری با گاز و برق موارد ایمنی رعایت می شود. 23

24 
مراقبت و نگهداری از سلیلندرهای گاز تحت فشلار و همچنین در استفاده 

از آنها مقررات ایمنی رعایت شلده اسلت.

25 
قبلل از هرگونله گودبلرداری و حفلاری در ملورد وجلود یلا علدم وجلود 

اسلت. شلده  حاصلل  اطمینلان  زیرزمینلی  کابل هلای 

26 
سیم کشلی های موقلت و دائلم و نصب تجهیلزات برقی با رعایلت مقررات 

مربوطله صورت گرفته اسلت.

27 
وسلایل اطفلای حریلق مناسلب و کافلی در قسلمت های مختللف کارگا ه 

سلاختامنی آملاده اسلتفاده و در دسلرس هسلتند 

28 
کمکهلای اولیله متناسلب بلا نلوع کار و تعلداد کارگلران تهیله و در جلای 

مناسلب نگهلداری و در دسلرس هسلتند 

افراد در زمینه استفاده از وسایل کمکهای اولیه اموزش الزم را دیده اند  29

30 
بلرای انتقلال فلوری کارگلران اسلیب دیده بله مراکز پزشلکی متهیلدات الزم 

به عملل آمده اسلت.

31 
وسلایل ارتباطلی بلرای متلاس فوری بلا مراکلز اورژانس و آتش نشلانی وجود 

دارد.

آب آشامیدنی سامل و کافی در اختیار کارگران قرار داده شده است. 32

33 
بله ازای هلر 25 نفلر کارگلر حداقلل یلک تواللت و دستشلویی بهداشلتی و 

محصلور دارای آب و وسلایل کافلی شستشلو وجلود دارد.
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34 
فضلای رسپوشلیده کافلی و کاملاً بهداشلتی به عنلوان رختکلن و محلل 

دارد. وجلود  کارگلران  غذاخلوری 

35 
محلل مناسلب کافلی برای اقامت و اسلراحت موقت کارگرانلی که به دلیل 

رشایط کار مجبور به اقامت در کارگاه هسلتند فراهم شلده اسلت.

36 
نلور و روشلنایی طبیعلی و مصنوعلی کافی و متناسلب ثابلت و قابل حمل 
در محلل کار، عبلور و ملرور، غذاخلوری، محلل اسلراحت کارگلران فراهلم 

شلده است.

37 
محلل کار، اقاملت و اسلراحت و غذاخلوری کارگلران از هوای کافی و سلامل 

به طلور طبیعلی و مصنوعلی تهویه می شلود .

کارگران از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده می کنند. 38

وسایل حفاظت فردی از نظر کیفیت و مشخصات فنی استاندارد است. 39

40 
بلرای انجلام کار در ارتفلاع کله املکان تعبیله سلازه های حفاظتلی بلرای 
جلوگیلری از سلقوط کارگلران وجلود دارداز کمربند ایمنی و طنلاب مهار از 

نلوع اسلتاندارد اسلتفاده می شلود .

41 
قبلل از هلر بلار اسلتفاده از کمربند ایمنی و طناب مهار کلیه قسلمت ها و 

اجلزای آنهلا ملورد بازدید و کنرل شلخص ذی صاح قلرار می گیرد.

42 
کارگرانلی مقنلی کله در عملق چاه کار می کننلد از کمربند ایمنلی و طناب 

نجلات اسلتفاده می کنند .

43 
هنگام جوشلکاری، برشلکاری، اهنگری، ماسله پاشلی، بنت پاشلی و نظایر آن 
از عینک و نقاب حفاظتی اسلتاندارد مناسلب با نوع کار اسلتفاده می شلود  

44 
در صورتیکله بله لحلاظ فنلی املکان تهویله محیلط آللوده بله گلردو غبلار، 
گازهلا و بخارهلای شلیمیایی و زیلان اور وجلود دارد کارگلران از ماسلک 

تنفسلی اسلتاندارد مناسلب اسلتفاده می کننلد.

45 
کارگرانی که هنگام کار پاهایشلان در معرض خطر برخورد با اجسلام داغ و 
برنده یا سلقوط اجسلام و همچنین خطر برق گرفتگی قرار دارند از کفش 

و پوتین اسلتاندارد متناسلب با نوع کار استفاده می کنند.

46 
کارگرانلی کله در عملیلات بلنت ریلزی یلا در آب و گل کار می کنند چکمه و 

نیلم چکمه السلتیکی اسلتفاده می کنند.

47 
کارگران برق کار و همچنین کارگرانی که به اشلیاء داغ و برنده و همچنین 
مواد خورنده و تحریک کننده پوسلت رس و کار دارند از دسلتکش حفاظتی 

اسلتاندارد و متناسلب با نوع کار استفاده می کنند.

48 
کارگلران در محل هلای کار از لباس متیز و متناسلب بلا نوع کار و خطرهایی 

کله کارگر با آن مواجه اسلت اسلتفاده می کنند.

49 
بلرای جلوگیلری از سلقوط افراد درمحلهایی که ارتفاع سلقوط بیلش از 120 

سلانتی مر اسلت نرده حفاظتی موقت نصب شلده اسلت.
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50 
در صلورت نصلب نلرده حفاظتی موقلت ارتفاع آن از کف طبقله بین 90 تا 

110 سلانتی مر است.

نرده حفاظتی موقت در فاصله هر 2 مر دارای پایه عمودی است. 51

52 
نلرده حفاظتلی موقلت در مقابلل نیروهلای افقلی و رضبله وارده در متلام 

جهلات مقاوم اسلت.

53 
در صورتیکله نلرده حفاظتلی موقلت در معلرض برخلورد با وسلایل نقلیه و 
سلایر وسلایل متحلرک اسلت  در مقابل نیلرو و رضبله وارده مقاوم اسلت.

54 
بلرای جلوگیلری از لغلزش و ریزش مصالح و ابزار کار در طرف باز سلکوهای 
کار، پلکان هلا، سلطوح شلیبدار و سلایر محل هلای ملورد نیاز پاخلور چوبی 

یا فلزی نصب شلده اسلت.

55 
در صلورت نصلب پاخلور چوبی ارتفاع آن 15 سلانتی مر و ضخامت آن 2/5 

سلانتی مر است.

56 
بلرای جلوگیلری از خطرهلای ناشلی از پرتلاب شلدن مصاللح، وسلایل و 
تجهیلزات سلاختامنی راهلرو رسپوشلیده موقلت در پیلاده روهلا یلا سلایر 

معابلر عموملی سلاخته شلده اسلت.

57 
ارتفلاع راهلرو رسپوشلیده حداقلل 2/5 ملر و علرض آن حداقلل 1/5 ملر یا 

علرض پیلاده روی موجود اسلت.

58 
راهلرو رسپوشلیده موقلت فاقلد هرگونله مانلع و دارای نلور کافلی در متام 

اسلت. اوقات 

59 
در صلورت اسلتفاده از تختله بلرای پوشلش سلقف و راهلرو و حداقلل 

اسلت. سلانتی مر   5 تخته هلا  ضخاملت 

60 
از ریلزش هرگونله ملواد و مصالح، آب و ضایعات از سلقف و دیواره بیرونی 

راهرو رسپوشلیده موقت جلوگیری شلده است.

61 
اطلراف راهلرو رسپوشلیده موقت کله در مجلاورت کارگاه سلاختامنی قرار 

دارد بلا رعایلت مقلررات مربوطه حفاظت شلده اسلت.

62 
بلرای جلوگیلری از سلقوط اشلیاء و ریلزش مصاللح یلا ابلزار کار در دیلواره 

اطلراف بنلای در حلال احلداث رسپلوش حفاظتلی ایجلاد شلده اسلت.

63 
سلقف و سلازه نگله دارنلده رسپلوش حفاظتلی دارای مقاوملت کافلی در 

مقابلل نیروهلای وارده اسلت.

64 
دهانه هلای موقلت بلاز کله احتلامل سلقوط افلراد را دارد بله نحو مناسلبی 

پوشلانیده شلده است.

65 
دهانه هلای بلاز بلا ابعلاد کمر از 45 سلانتی مر با تخته چوبلی به ضخامت 
حداقلل 2/5 سلانتی مر و بیلش از 45 سلانتی مر با تختله چوبی با ضخامت 

حداقل 5 سلانتی مر پوشلانده شده است.
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66 
بلرای جلوگیلری از ریلزش مصاللح و ابلزار و همچنین حفظ محیط زیسلت 
جلداره خارجلی بنای در دسلت سلاخت بلا اسلتفاده از پرده هلای برزنتی یا 

پاسلتیکی مقاوم پوشلانده شلده است.

67 
تخته هلای چوبلی ملورد اسلتفاده در سلقف های موقلت کله به  صلورت 
سلکوهای کار ملورد اسلتفاده قلرار می گیرنلد دارای حداقلل 5 سلانتی مر 

ضخاملت، 25 سلانتی مر علرض و 250 سلانتی مر طلول اسلت.

68 
در ملواردی کله نصب سلکوهای کار و نرده های حفاظتلی درارتفاع بیش از 
3/5 مر امکان پذیر نباشلد برای جلوگیری از سلقوط افراد از تورهای ایمنی 

اسلتفاده شده است.

69 
تورهلای ایمنلی در جایلی نصلب شلده اسلت کله ارتفلاع سلقوط احتامللی 

کارگلر کملر از 6 ملر و املکان اصابلت اجسلام وجلود نداشلته باشلد.

70 
بلرای جلوگیلری از ورود افلراد متفرقله و غیر مسلئول کارگاه سلاختامنی به 

وسلیله حصلار حفاظتی موقت محصور شلده اسلت.

71 
ارتفلاع حصلار حفاظتلی موقلت از کف معابلر و فضاهای عموملی کمر از 

190 سلانتی مر نیست.

72 
پایه هلا و اجلزاء حصلار حفاظتلی موقلت دارای مقاوملت الزم در مقابلل 

رضبله و نیروهلای وارده اسلت.

73 

ماشلین آالت و تجهیلزات سلاختامنی در فاصلله کملر از 15 ملر از تقاطلع 
متوقلف نشلده و مانلع از دیلده شلدن عائلم راهنامیلی و رانندگلی یلا 
محدودیتلی در انجلام وظایلف سلازمان آتش نشلانی و سلایر واحد هلای 

خدماتلی نشلده اسلت.

74 
کلیه رانندگان و متصدیان ماشلین آالت و تجهیزات سلاختامنی دارای پروانه 

مهلارت فنلی یا گواهی نامه ویلژه از مراجع ذی ربط اسلت.

75 
نصلب و راه انلدازی، تعمیلر، آزمایلش و تنظیلم ماشلین االت و تجهیلزات 

سلاختامنی توسلط اشلخاص ذی صلاح انجلام شلده اسلت.

76 
دسلتگاه های موللد بلرق و تهیله هلوای فلرشده بله محافلظ تعدیلل صدا و 

دود مجهلز شلده اند.

77 
ماشلین آالت و تجهیلزات سلاختامنی در نزدیکلی خطوط فشلار قلوی یا در 
نقاطلی کله خطلر لغلزش دسلتگاه و ریزش دیلوار محلل گودبلرداری وجود 

دارد پارک نشلده اسلت.

78 
ماشلین آالت و تجهیلزات سلاختامنی بلا رعایلت آیین نامه هلای حفاظتلی 

مربوطله ملورد اسلتفاده قلرار گرفتله اسلت.

79 
کلیله قسلمت های تشلکیل دهنده دسلتگاه ها و وسلایل باالبر و اجلزاء آنها 
بلا رعایلت اصلول و قواعد فنلی و دسلتورالعمل ها و توصیه های سلازندگان 

آنهلا توسلط اشلخاص ذی صلاح نصب و آملاده به کار شلده اند.
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80 
کابین و محل کار متصدی دسلتگاه ها و وسلایل باالبر دارای سلقف محکم 
و مطملنئ بلا میلدان دیلد کافی بلرای متصلدی و همچنین ارتبلاط صوتی با 

خلارج کابیلن و وسلایل اطفای حریق اسلت .

81 
اسلتحکام و مقاوملت زمیلن محلل اسلتقرار جرثقیل هلای ثابلت و متحلرک 
قبلل از اسلتقرار و رشوع عملیلات نصلب و مونتاژ مورد بررسلی قرار گرفته 

است.

82 
قسلمت های مختللف دسلتگاه ها و وسلایل باالبلر طبلق مقلررات مربوطه 

ملورد بازدید هلای دوره ای یلا معاینله فنلی و آزمایلش قلرار می گیرنلد.

83 
راننلدگان یا متصدیان دسلتگاه ها و وسلایل باالبر عاوه بلر پروانه مهارت یا 
گواهلی نامله ویژه از مراجع مربوطه از لحاظ جسلمی و روانی در سلامت 

کامل بوده و دارای گواهینامه بهداشلتی از مراجع ذی ربط هسلتند.

84 
ارتفلاع تلاور کریلن در هلوای مناسلب و بلا رعایلت ایمنلی کاملل و بلدون 

توقلف تلا ارتفلاع ملورد نظلر افزایلش می یابلد .

85 
قبلل از رشوع کار روزانله ترملز، جعبله فرملان، السلتیک، چلراغ وسلایر 
قسلمت های عملل کننلده وسلایل موتلوری نقلل و انتقلال و گودبلرداری و 

جابه جایلی مصاللح ملورد بازدیلد و بررسلی قلرار می گیلرد.

86 
راه هلای ورود و خلروج مطملنئ و بلی خطلر و مناسلب وسلایل موتلوری 

گودبلرداری و جابه جایلی مصاللح ایجلاد شلده اسلت.

87 
بارگیلری وسلایل موتلوری نقلل و انتقلال و گودبلرداری و جابه جایی مصالح 

بلا رعایلت ظرفیلت مجلاز آنها صلورت می گیرد.

88 
کلیله قسلمت های داربسلت توسلط شلخص ذی صلاح طلوری طراحلی، 
سلاخته و آملاده بله کار شلده اسلت کله داربسلت در مقابل چهلار برابر بار 

وارده ایسلتایی الزم را داشلته باشلد.

89 
جایلگاه داربسلت بله علرض حداقلل 50 سلانتی مر و ضخاملت حداقلل 
تخته هلا حداکلرث 250  گاه هلای  تکیله  فاصلله  5 سلانتی مر و همچنیلن 

سلانتی مر سلاخته شلده اسلت.

90 
کلیله عملیلات مربلوط بله نصلب، تغییلر، تعمیلر یا پیلاده کردن داربسلت 

توسلط اشلخاص ذی صلاح انجلام می گیلرد.

91 
بلرای جلوگیلری از خطلر سلقوط کارگلران و همچنیلن پیشلگیری از افتادن 
مصاللح و ابلزار کار از روی کلف جایگاه، طرف بلاز جایگاه با نرده حفاظتی 

و پاخورهای مناسلب محافظت شلده اسلت.

92 
از واژگلون شلدن داربسلت مقلررات  ایسلتایی وجلوگیلری  تامیلن  بلرای 

مربوطله رعایلت شلده اسلت.

93 
نصلب داربسلت در مجلاورت خطوط انتقال نیروی برق بلا رعایت مقررات 

مربوطه انجام شلده است.
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94 
در مواقلع اسلتفاده از نردبلان پایه هلا و تکیله گاه آن در جایلی ثابلت قلرار 

گرفتله تلا املکان لغزش وجود نداشلته باشلد.

95 
کارگلران در هنلگام بلاال رفلنت یا پایین آملدن از نردبان از حمل بار با دسلت 

منع شلده اند.

96 
طلول نردبلان حداقلل یک مر از کفی که برای رسلیدن به آن مورد اسلتفاده 

قلرار می گیلرد بلند تر و این قسلمت اضافی فاقد پله اسلت .

در نردبان های ثابت حداکرث در هر 9 مر یک پاگرد تعبیه شده است. 97

98 
نردبلان دو طرفله مجهلز بله قید یا ضامن اسلت تلا از به هم خوردن شلیب 

آن جلوگیری کند.

99 
بلرای حملل مصاللح و رفلت و آملد کارگران و دسرسلی به طبقلات حداقل 

یلک راه پلله موقت نصب شلده اسلت.

100 
راه پله هلای موقلت بلا طلول حداقل یک ملر، عرض 25 سلانتی مر و ارتفاع 
حداکلرث 22 سلانتی مر و همچنیلن اختاف سلطح بیلن دو پاگلرد حداکرث 4 

مر سلاخته شلده است.

101 
پلله و کلیله اجلزای راه پله های موقت واجد اسلتحکام و مقاوملت کافی اند 

و ایمنلی بارگلزاری حداقل 2/5 نسلبت به حداکرث بارهلای وارده دارند.

102 
راه های شیب دار و معابر واجد استحکام و مقاومت کافی و دارای رضیب 

ایمنی بارگزاری حداثل 2/5 نسبت به حداکرث بارهای وارده هستند.

103 
راه هلای شلیب دار و معابلر مخصلوص عبور افلراد دارای علرض حداقل 60 

سلانتی مر هستند.

104 
راه هلای شلیبدار ایجلاد شلده بلرای گلود بلرداری دارای علرض حداقلل 400 

سلانتی مر و جدارهلای پایلدار هسلتند.

قبل از تخریب اقدامات الزم توسط مجری به عمل آمده است. 105

106 
جریلان آب و بلرق و گاز و رسویس هلای مشلابه بلا اطلاع و هملکاری 
موسسلات ذی ربلط قطلع یا سلامل سلازی، محلدود و نگهداری شلده اسلت.

107 
زملان و ملدت قطع رسویس هلای فوق و همچنیلن رشوع عملیات تخریب 
یلک هفتله قبل از تخریب به اطاع سلاکنین سلاختامن های مجاور رسلیده 

است.

پیاده روها و معابر عمومی بنای مورد تخریب محافظت شده است. 108

109 
اثرات ناشلی از تخریب بنا در پایداری سلازه های همجوار توسلط اشلخاص 
ذی صلاح بررسلی و تدابیلر الزم در جهلت پایداری آنها به عمل آمده اسلت. 

110 
هیلچ یلک از اجلزای بنای مورد تخریلب و تجهیزات مورد اسلتفاده از قبیل 
چوب بسلت، پله های موقت، سلقف و سلایر اجزای راهرو های رسپوشلیده 

بیلش از دو سلوم مقاومت خود بارگزاری نشلده اند.
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111 
انباشلنت مصاللح و ضایعات جدا شلده از سلاختامن مورد تخریلب در پیاده 
رو و دیگلر معابلر و فضاهلای عموملی بلا کسلب مجلوز از مراجلع رسلمی 

سلاختامن است.

112 
در تخریلب سلقف هایی کله از بلنت پیلش یلا پلس تنیده تشلکیل یافتله اند 
توجله کافلی بله انلرژی ذخیره شلده در بلنت و خطرهای ناشلی از آن شلده 

است.

113 
تخریلب دیواره هایلی کله بلرای نگهلداری خلاک زمین یلا سلاختامن مجاور 

سلاخته شلده انلد پلس از اجلرای سلازه نگهبان انجام شلده اسلت .

114 
زمیلن محلل عملیلات خاکلی از نظلر اسلتحکام و جنلس خلاک و همچنین 
پایلداری ابنیله مجلاور توسلط شلخص ذی صلاح ملورد بررسلی قلرار گرفته 

است.

115 
برنامله  همچنیلن  و  گلود  جداره هلای  پایدارسلازی  گودبلرداری،  نقشله 

اسلت. رسلیده  سلاختامن  رسلمی  مرجلع  تاییلد  بله  گودبلرداری 

116 
موقعیت تاسیسلات زیرزمینلی از قبیل کانال های فاضلاب، قنوات قدیمی، 
کابل هلای بلرق و تلفلن، لولله کشلی آب و گاز و غیلره ملورد بررسلی و 

شناسلایی قلرار گرفته اسلت.

117 

در صلورت قلرار گرفلنت محلل گلود بلرداری در نزدیکلی یا مجلاورت یکی از 
ایسلتگاه های خدملات عموملی از قبیلل آتش نشلانی، اورژانلس و غیلره یلا 
در مسلیر اتومبیل هلای مربوطله، مراتلب قبلاً بله اطاع مسلئوالن ذی ربط 

رسلیده است.

118 
در گودبرداری هلای بلا عملق بیلش از 120 سلانتی مر بلرای جلوگیلری از 

لغلزش دیوارهلای گلود اقداملات حفاظتلی الزم به عملل آملده اسلت.

119 
گودبلرداری مجلاور معابلر و فضاهلای عموملی بلا رعایلت حداقلل 150 
سلانتی مر فاصلله تلا لبله گلود و بلا نصلب عائلم هشلداردهنده صلورت 

می گیلرد.

120 
فاصلله تعییلن شلده اسلتقرار ماشلین آالت و وسلایل مکانیکلی و خاکهلای 

حاصلل از گلود بلرداری از لبله گلود رعایلت شلده اسلت.

121 
بررسلی های الزم در  فاضلاب  و  از حفلاری چاه هلا و مجلاری آب  قبلل 
خصلوص کیفیلت موانعی از قبیل قنلوات قدیمی، فاضاب هلا، جنس زمین 

و به عملل آملده اسلت.

122 
در عملیلات حفلاری چاه هلا و  مجلاری آب و فاضلاب تهویله کافی فراهم 

شلده است.

123 
کلیله افلرادی که با عملیات حفاری چاه ها و مجلاری آب و فاضاب رسوکار 

دارند متناسلب با نوع کار از وسلایل حفاظت فردی اسلتفاده می کنند.

124 
حفلاری چاه هلا و مجلاری آب و فاضلاب بلا رعایلت ضوابلط منلدرج در 

آیین نامله و مقلررات حفاظتلی چاه هلای دسلتی صلورت گرفتله اسلت.
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ساخت و نصب اسکلت فلزی توسط اشخاص ذی صاح انجام می شود. 125

126 

موقلع نصلب و برپایی اعضای فلزی سلازه از قبیل سلتونها، تیرها و خرپاها 
حداقلل نیملی از پیچ و مهره ها بسلته شلده یلا حداقل نیمی از جوشلکاری 
الزم انجلام گرفته و سلپس جداکلردن نگهدارنده ها و رها کلردن آنها صورت 

می گیرد.

127 
قبلل از نصلب هلر عضو سلازه فلزی بلر روی سلازه دیگر، عضلو زیرین صد 

در صد پیچ و مهره یا جوشلکاری شلده اسلت.

128 
موقلع نصلب سلتونها، برای جلوگیری از سلقوط سلتونهای نصب شلده، این 
سلتونها بله وسلیله تیرهلای واسلط با سلایر سلتونها مهار شلده یلا موقت با 

مهارهلای جانبلی پایدار شلده اند.

129 
در رشایط نامسلاعد جوی یا ناکافی بودن روشلنایی و محدود بودن میدان 

دید از ادامه کار روی اسلکلت فلزی جلوگیری شلده اسلت.

130 
در عملیلات برپلا کردن و نصب اعضای فلزی سلازه، وسلایل حفاظت فردی 

مورد اسلتفاده قلرار می گیرد.

131 
تخلیله آهلن آالت از تریللر، کامیون و کامیونت با اسلتفاده از وسلایل باالبر 

و جرثقیلل صلورت می گیرد.

132 
اجلرای سلازه های بتنی از قبیل قاللب بندی، آرماتوربندی، سلاخنت و ریخنت 

بنت توسلط اشلخاص ذی صاح صلورت می گیرد.

133 
کلیله اجزای قالب ها توسلط شلخص ذی صاح و با رضیلب اطمینان حداقل 

2/5 نسلبت به بارهای وارده طراحی و سلاخته شلده است.

134 
قبلل از بلنت ریلزی قاللب بنت توسلط شلخص ذی صلاح بازدید و نسلبت به 

اسلتحکام و پایلداری کلیله اجلزای آن اطمینان حاصل شلده اسلت.

135 
قبلل از برداشلنت قاللب بلنت از گرفنت وا سلتحکام کافی بلنت اطمینان حاصل 

شلده است.

136 
کارگرانلی کله در املر سلاخنت و حمل بنت اشلتغال دارند از وسلایل حفاظت 

فلردی متناسلب با نلوع کار خود اسلتفاده می کنند.

137 
میلخ خلای موجلود در تخته هلا و سلایر اجلزای قالب های چوبلی بافاصله 
بعلد از بلاز شلدن قالب به داخل چوب فروکوبیده یا کشلیده شلده اسلت.

138 
بلرای فضاهای رسپوشلیده و مسلقف  حداقل برای هلر نفر 12 مر مکعب 
فضلا بلدون کلرس حجلم اشلغال شلده توسلط تجهیلزات و ماشلین آالت در 

نظر گرفته شلود.

حداکرث فاصله سقف تا کف ساختامن 3 مر است . 139

140 
سلقف های کاذب احلداث شلده مقاوملت کافلی در برابلر بارهلای وارده و 

حریلق را دارا اسلت.

141 
سلاختامن باتوجه به نیازمندیهای افراد معلول جهت فعالیت و کار مطابق 

قوانین و مقررات موجود طراحی و احداث شلده اسلت.
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142 
سلاختامن هایی کله در آنهلا فعالیلت عکلس برداری با اشلعه ایکلس وجود 
دارد، دیلواره اتلاق بلا ورقه هلای رسبلی بلا ضخاملت مناسلب مطابلق بلا 

مقلررات مراجلع ذی صلاح پوشلیده شلده اسلت.

143 
كلف قابلل شستشلو، مقلاوم، مسلطح، بلدون فرورفتگلی و ترك خوردگلی و 

دارای شلیب مناسلب اسلت.

دریچه های موجود در کف باالتر از کف ساختامن نصب نشده است. 144

145 
درصلورت علدم اسلتفاده از ماشلین کلف شلوی، کلف مجهلز به کف شلوی 

اسلت. فاضاب 

کف شوی فاضاب دارای درپوش مناسب است. 146

147 
فاضلاب حاصلل از شستشلوی کف، رسویس های بهداشلتی، ظرفشلویی ها 

و... به  صلورت بهداشلتی دفع می شلود.

148 
سلقف صلاف، دارای رنلگ آمیلزی مناسلب و  بلدون هرگونله ترك خوردگلی 
و درز و شلکاف اسلت  )پوشلش سلقف آشلپزخانه و حامم  از جنس قابل 

شستشلو و بله رنگ روشلن باشلد (.

149 

 سلاختامن دیوارهلا و سلتون ها از جنلس مقلاوم، دارای رنگ آمیزی مناسلب 
و بله رنلگ روشلن اسلت )پوشلش بدنله دیوارهلا و سلتون ها  در راهروهلا، 
اتاق هلا و کاس هلا تلا ارتفلاع حداقلل 120 سلانتی مر سلنگ های صیقللی 
کاشلی یلا رسامیلک و پلس از آن بله رنلگ روشلن و قابلل شستشلو باشلد 
دوش هلا،  محلل  و  حامم هلا  بهداشلتی،  رسویس هلای  دیلوار  سلطح  و 
آشلپزخانه ها و محل هلای نگهلداری و عرضله غلذا، محل هلای نگهلداری و 
عرضه میوه، سلالن اسلتخر و محل نگهداری حیوانات آزمایشلگاهی، از کف 
تلا زیلر سلقف بلا سلنگ های صیقللی کاشلی یلا رسامیک پوشلیده باشلد(.

دیوارها  بدون هرگونه فرورفتگی، ترك خوردگی و درز و شکاف است. 150

نشت آب از دیوار و سقف وجود دارد. 151

درها  از جنس مقاوم، سامل و  بدون ترك خوردگی و شكستگی است. 152

153 
چارچلوب، دسلتگیره، یلراق آالت و لوالهلای درهلا سلامل و دارای اسلتحکام 

اسلت. کافی 

154 
درهلای ملرشف بله فضای باز مجهز به توری)34 سلوراخ در هر سلانتی مر 
مربلع( فلرندار سلامل یا جک آرام بند اسلت بله نحوی کله از ورود حرشات و 

جوندگان و سلایر حیوانات جلوگیری کند.

جهت تأمین تهویه مناسب، 45٪ پنجره ها قابلیت باز شدن دارند. 155

 جهت تأمین نور مناسب، سطح پنجره ها، 20٪ 10٪ سطح اماکن است. 156

پنجره ها، سامل و شیشه ها بدون ترك خوردگی و شكستگی است. 157

 پنجره های بازشو مجهز به توری سیمی)منره 16(  ضدزنگ سامل است. 158

توری پنجره ها متیز و فاقد جرم گرفتگی است. 159
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160 
در و پنجلره اتاق هلا و محیط هایلی کله احتلامل انفجلار در آنهلا وجلود 
دارد در مقابلل انفجلار مقلاوم و مسلتحکم بلوده وشیشله های آن از نلوع 

ضدانفجلار بلوده و بازشلوی آن بله سلمت خلارج اسلت.

161 
 پنجره هلای طبقلات فوقانلی ملرشف به پرتلگاه عاوه بلر مورد فلوق دارای 
نرده محافظ یا كتیبه ثابت اسلت  )از جام شیشله بزرگ اسلتفاده نشلود(.

162 
 ورودی پنجره هایلی کله در پاگردهلای پللکان بلاز می شلود در صورتیکله 
پهنلای آنهلا بیلش از 30 سلانتی مر و فاصلله بلا سلطح پاگلرد کملر از 90 

سلانتی مر اسلت بله وسلیله نلرده حفاظلت می شلوند.

163 
شیشله ها محکلم بله چارچلوب پنجره هلا نصلب شلده و فاقلد هرگونله لق 

خوردگی اسلت.

 ساختامن یا مخزن مجهز به صاعقه گیر است. 164

165 
 دیوارهلا و کلف و سلقف طوری طراحی شلده اسلت که رشایلط رطوبت و 

دملای داخل را ثابت نلگاه دارد.

166 
از عائلم وراهنلام در محیلط سلاختامن بلرای جلوگیلری از خطلر اسلتفاده 

است. شلده 

167 
 علرض  پلكان هلا بله  اسلتثنای  پلكان هلای  رسویس  یا املدادی  در هیلچ  مورد 

از 90 سلانتی مر كمر نیسلت.

168 
در اطلراف پلکان هایلی کله بیلش از 4 پلله دارنلد در طلرف بلاز آن نلرده 

محکلم نصلب شلده اسلت.

169 
پلکان هلا و اطلراف محلل ورود و خروج به کابین آسانسلور و نقاط مشلابه 
که لغزندگی آنها موجب مخاطرات بیشلری نسلبت به سلایر جاها خواهد 

بود از مصالح غیر لغزنده سلاخته شلده اسلت.

170 
کلف پللکان از مصالحی سلاخته شلده که متناسلب بلا نوع محلل و رشایط 
اقلیملی بلوده و در هنلگام برودت هلوا از یخ زدگی کلف جلوگیری به عمل 

آورد.

شیب راه پله کمر از 30 درجه و بیش از 50 درجه نیست. 171

172 
ابعلاد  شلده اند  سلاخته   مشلبك   مصاللح   از  كله   سلكوهایی   و  پلكان هلا 

منی کنلد. تجلاوز  میلی ملر   25 از  آن   چشلمه های  

اختاف  سطح  بین  دو پاگرد از 3/70 مر تجاوز منی كند. 173

174 
پاگردهایلی  كله  در فواصل  پلكان ها قرار دارند وسلعتی  در حلدود 1/10 مر 

در جهلت  پلكان  یا بیشلر به  تناسلب  عرض  پللكان  دارند.

175 
در متلام  طلول  پلكان هلا یلك  فاصله  عملودی  آزاد در حدود قد انسلان  وجود 
دارد و  ایلن  فاصلله  آزاد  كملر از 2/20 ملر از سلطح  هلر پلله  بله  ملوازات  

دیوار پله نیسلت.
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176 
غیلر از پلكانهلای  رسویلس  یلا املدادی  کلف  هر پله  بدون  محاسلبه  حاشلیه  
یلا برآمدگلی  آن  از33سلانتی مر و ارتفلاع  پلله  بیلن  14 تا 20سلانتی مر کمر 

نیست.

177 
پلكان هایلی  كله  بیلش  از 2/25 ملر علرض  دارند علاوه  بر نرده هلای  كناری  

بلا یلك  نرده  دسلتی  میانه  نیز مجهز شلده اسلت.

178 
ارتفلاع  نرده هلای  پللكان  از لبله  هر پله   از 75 سلانتی مر كمر  نیسلت و در 
صورتلی  كله  از ایلن  نرده ها به عنوان نرده های  دسلتی  اسلتفاده  شلود بلندی  

آن  از 85 سلانتی مر تجلاوز منی كند.

179 

حداكرث شلیب  مجاز برای  )راهروهای  شلیب  دار( رامپ  مورد اسلتفاده  افراد 
10 درجله  اسلت   )ایلن  رامپ هلا  بلا كلیله  رشایطلی  كله  در ملورد پلكان هلا 
منظور می شلود از حیث  سلاختامن  و عرض  و نرده  و غیره  مطابقت  داشلته  

باشد(.

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:
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1 
  سلیم كشلی های بلرق مربلوط بله روشلنایی سلاختامن با رعایلت مقررات 

مربوطه انجام شلده اسلت.

2 
  تابلو هلای بلرق و پریز هلا بله گونله ای نصب شلده اند كه دسرسلی به آنها 

می باشد. ساده 

3 
در صلورت آویلزان بودن منابع روشلنایی تدابیری برای محلدود کردن دامنه 

نوسلان آنها در نظر گرفته شلده است.

4 
در صلورت آویلزان بلودن منابلع روشلنایی  نصلب آن بله سلقف ایملن و 

مطملنئ اسلت.

5 
  بلرای اسلتفاده از روشلنایی طبیعلی بله انلدازه كافلی از پنجلره و نورگیلر 

اسلتفاده شلده است.

منابع روشنایی مصنوعی دارای قاب محافظ دار و رفلكتور هستند. 6

  منابع روشنایی موضعی در محیط وجود  دارد. 7

   منابع روشنایی موضعی ایمن نصب شده است. 8

  منابع روشنایی اضطراری وجود دارد. 9

10 
  از سلیم سلیار و منابلع روشلنایی اضطلراری و پرتابلل بلا ولتلاژ 220 وللت 

اسلتفاده می شلود. 

حداقل زمان استفاده از منابع روشنایی اضطراری كافی است. 11

  ژنراتور برق اضطراری موجود است. 12

  ژنراتور برق در فضایی امن و از نظر سازه ای مطمنئ نصب شده است. 13

  ژنراتور به طور مناسب با كف ثابت شده  و استقرار یافته است. 14

  سوخت به میزان كافی  موجود است. 15

  رشایط نگهداری سوخت مطمنئ و ایمن است. 16

  ژنراتور برق پرتابل در دسرس است. 17

18 
  نلور مصنوعلی فضا هلای بلاز و عموملی در مواقع قطع بلرق و در صورت 

نیلاز  با تجهیلزات اضطراری تامین می شلود.

19 
  در انبارهلا و موتورخانله از سیسلتم روشلنایی بلا درجه حفاظلت در برابر 

گازها و گردوغبار اسلتفاده شلده اسلت.

  سیستم روشنایی مورد بازرسی سالیانه قرار می گیرد. 20
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21 
 جهلت اسلتفاده هرچه بیشلر از نلور روز )طبیعی( پنجره های متناسلب با 

اسلتاندارد وجود دارد.

 سطح پنجره های موجود در سالنها متناسب با سطح کار است. 22

23 
 بلرای افزایلش نور در سلالنها از طریق بازتلاب از رنگهایی با درصد انعکاس 

باال برای دیوارها اسلتفاده شلده است.

24 
 در ملوارد قطلع بلرق، روشلنایی اضطلراری بلرای روشلن سلاخنت مکانهلای 

حسلاس وجلود دارد )پلکانهلا –راهروهلا –رمپهلا(.

 برق اضطراری به محض قطع برق به طور اتوماتیک عمل می کند. 25

26 
 نلور در سلالنها به طلور یکنواخلت اسلت تا از ایجلاد نقاط خیللی تاریک و 

خیللی روشلن در سلالنها جلوگیری کند.

 برای کارهای دقیق و ظریف در سالنها از نور موضعی استفاده می شود.   27

28 
 بلرای جلوگیلری از تابش هلای خیلره کننلده چشلم از پوشلش روی چراغهلا 

اسلتفاده شلده است.

 کلیدهای برق دارای نور راهنام هستند. 29

 کلیدهای برق در نزدیکی محل ورود و خروج افراد نصب شده است. 30

31 
  اقداماتلی جهلت متیلز کلردن منابلع روشلنایی و تعویلض المپهای سلوخته 

صلورت می گیلرد.

32 
 جهلت اسلتفاده حداکلرث از نلور خورشلید شیشله ها در فواصلل زمان بندی 

شلده متیز می شلوند.

33 
 بله منظلور جلوگیلری از شلدت تابلش نلور، پنجره هلا بله وسلایل مناسلبی 

ماننلد کرکلره و پلرده متحلرک مجهز هسلتند.

34 
 در محل هایی که نور طبیعی وجود دارد و یا مناطقی که نور طبیعی به 
اندازه کافی ایجاد روشنایی منی کند از روشنایی مصنوعی استفاده می شود. 

  سیستم گرمایشی مركزی وجود دارد. 35

  از بخاری برقی به طور موضعی استفاده می شود. 36

37 
در صلورت اسلتفاده از بخلاری گازی این وسلیله به  صورت ایمن ثابت شلده 

است.

  سیستم رسمایشی مركزی وجود دارد. 38

39 
در صلورت اسلتفاده از سیسلتم گرمایشلی، رسمایشلی ،دسلتگاه مربوطله 

به صلورت ایملن و صحیلح نصلب شلده اسلت.

40 
در صلورت اسلتفاده از كوللر آبلی و گازی كولرهلای نصلب شلده بر سلطح 

دیلوار و پنجلره کاملاً ثابت شلده اسلت.
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41 
در صلورت اسلتفاده از كوللر آبلی و گازی كولر هلای نصلب شلده بر سلطح 
دیلوار و پنجلره در ارتفلاع مناسلب قلرار دارد بله نحلوی كله مانلع عبلور و 

مرور نشلود.

42 
در صلورت اسلتفاده از كوللر آبلی تدابیلر الزم جهت كاهش احتلامل اتصال 

و بلرق گرفتگی به كار گرفته شلده اسلت.

43 
از كانالهلای تهویله بلرای تخلیله دود بله خارج از سلاختامن اسلتفاده شلده 

است.

44 
  كانالهلای ورودی بله هلر ملكان شلامل اتلاق، راهلرو و …  دریچه هلای  

مسلدودكننده دارنلد.

45 
  كانالهلای روبلاز به طرز مناسلبی نصب شلده كه امكان سلقوط به حداقل 

باشد. رسیده 

  سیستم تهویه به شكل مكنده و دمنده موجود است. 46

  از تهویه موضعی استفاده می شود. 47

  جهت تهویه واحدها و بخش ها از هواکش استفاده شده است. 48

  هواکش های موجود به نحو مناسب نصب شده اند. 49

50 
  پلان مربلوط به سیسلتم تهویه، رسمایش و گرمایش در سلاختامن موجود 

است.

51 
  برنامله زمان بنلدی جهلت بازرسلی از سیسلتم های گرمایلش، رسمایلش و 

تهویله وجلود دارد.

52 
 هلوای تهویله شلده بلرای خلروج در قسلمت بیرونلی سلاختامن، حداقل 5 

ملر باالتلر از سلطح پیلاده رو و 2 ملر باالتلر از پنجره قلرار دارد.

53 
 دسلتگا های تهویه مطبوع و سیسلتم های مورد اسلتفاده به صورت دوره ای 

ملورد بازبینی و تعمیلر الزم قرار می گیرد.

وسایل رسمایشی و گرمایشی با حداقل رس و صدا کار می کنند. 54

55 
  بسلت ها و اتصلاالت موجلود سیسلتم های گرمایش، رسمایلش و تهویه در 

محل هلای الزم دارای قابلیلت ارتجاع و انعطاف اسلت.

56 
 تابللو و عائلم علدم عرضله، تبلیلغ و اسلتعامل دخانیلات در اماکلن نصب 

شلده است.

آبدارخانه

57 
کارکنلان آبدارخانله موظف اند کارت معاینه پزشلکی و گواهی دوره آموزش 

بهداشلت اصناف داشته باشند.

58 
کارکنلان آبدارخانله  ملبلس بله روپلوش بلا رنلگ روشلن بلوده و بهداشلت 

فلردی را کاملا رعایلت می کننلد.

کارکنان آبدارخانه در امور مربوط به خدمات دخالت منی کنند. 59
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ف
توضیحاتوضعیتفصل دوم: مقررات بهداشت و ایمنی داخل ساختامنردی

ورود افراد متفرقه به محل آبدارخانه ممنوع است. 60

افراد متفرقه در امور مربوط به آبدارخانه دخالت منی کنند. 61

هر یک از کارکنان  حوله اختصاصی دارند. 62

هر یک از کارکنان آبدارخانه  کمد مخصوص لباس دارند. 63

وضع آبدارخانه بهداشتی است. 64

دیوارهای آبدارخانه تا زیر سقف كاشی یارسامیك به رنگ روشن است. 65

66 
سلقف آبدارخانله صلاف بلدون هرگونله شلكاف و تلرك و بله رنلگ روشلن 

است.

كف آبدارخانه  صاف بدون هرگونه شكاف و غیر لغزنده است. 67

كف آبدارخانه مجهز به  كفشوی است. 68

كف آبدارخانه به صورت روزانه شستشو ونظافت می شود. 69

كلیه پنجرهای باز شونده مجهز به توری هستند. 70

از مسواك زدن وشستشوی صورت و دهان در آبدارخانه جلو گیری می شود.   71

سطل زباله مطابق با استاندارد وجود دارد. 72

یخچال به  صورت مرتب شستشو و ضدعفونی می شود.  73

نوار الستیکی یخچال کارایی مناسب را دارد.  74

درجه ترموستات یخچال به  صورت صحیح تنظیم می شود. 75

یخچال دارای برچسب انرژی است. 76

77 
قفسله نگهلداری ظلروف  متیلز و نظافلت پذیلر بلوده و فاصلله کلف آن از 

زمیلن حداقلل 20 سلانتی مر باشلد.

رسویس های بهداشتی

وضعیت توالت و دستشویی ها بهداشتی است. 78

دستشویی ها مجهز به صابون مایع است. 79

زباله دان بهداشتی با حجم مناسب در دستشویی وجود دارد.    80

دیوارهای توالت تا زیر سقف كاشی یا رسامیك به رنگ روشن است.  81

سقف توالت صاف، بدون هرگونه شكاف، ترك و به رنگ روشن است.  82

پنجره ای به مساحت 20٪ كف جهت تهویه و تأمین نور وجود دارد.  83

هواكش جهت جلوگیری از انتشار بو وجود دارد.  84

توالت به  صورت اصولی گندزدایی می شود. 85

میزان نور در توالت مناسب است.  86
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توالت مجهز به شیر آب رسد و گرم است.   87

برای نگهداری وسایل شستشو، از اتاقک مخصوص استفاده می شود.  88

89 
از نگهداری وسلایل متفرقه در اتاقک نگهداری وسلایل شستشلو خودداری 

می شود. 

رخت آویز و توشه نگهدار سامل و مناسب به تعداد کافی وجود دارد.  90

تجهیزات مناسب برای خشک کردن دست ها در نظر گرفته شده است. 91

کاسه های دستشویی بدون ترک خوردگی و شکستگی  اند.  92

کاسه های توالت از جنس مناسب و فاقد ترک و شکستگی است.  93

94 
مناسلب ضدعفونلی و جرم گیلری  زمانلی  فواصلل  در  تواللت  کاسله های 

می شلود. 

شیلنگ آویز مناسب در توالت ها نصب است.  95

شیر های برداشت و شیلنگ ها سامل و بدون نقص و چکه هستند. 96

توالت به سیفون و شر گلو مجهز است. 97

سیفون دارای دستگیره سامل است.  98

نظافت عمومی و مدیریت پسامند

تفكیك زباله خشک و تر انجام می گیرد.   99

100 
كلیله زباله هلا در راس سلاعت مشلخص وبه  صلورت روزانله جملع آوری 

می شلود.  

101 
مسلئول جملع آوری زبالله ملبلس بله لبلاس مخصلوص، ماسلك و دسلتكش 

است.

سطل های مخصوص جمع آوری زباله کافی است. 102

103 
سلطل های مخصلوص جمع آوری زبالله از جنس و حجم مناسلب برخوردار 

است.

سطل مخصوص جمع آوری زباله ها، درپوش دار است.  104

آب و فاضالب

لوله گذاری به شکلی طراحی شده است که تعمیرات آن آسان باشد.   105
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نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

ف
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شیب لوله گذاری با شیب زمین یکسان است.    106

لوله های فاضاب با فاصله عمودی 2 مر زیر لوله های آب قرار دارند.    107

لوله های فاضاب با فاصله افقی 3 مر زیر لوله های آب قرار دارند.    108

آب آشامیدنی ساختامن از طریق سیستم آب شهری تامین می شود.    109

110 
جهلت تامیلن آب مرفلی از آب چلاه، قنلات، چشلمه و نیلز اسلتفاده 

می شلود.   

آب ذخیره بحرانی از آب لوله کشی شهری در نظر گرفته شده است.    111

112 
جهلت مصلارف غیلر رشب کیفیلت فیزیکلی و میکروبیولوژیکلی به طلور 

مرتلب کنلرل می شلود.   

در صورت استفاده از آب چاه، گندزدایی )روزانه( صورت می گیرد.   113

در کنار ساختامن چشمه، قنات و غیره وجود دارد.    114

115 
در صلورت وجلود چشلمه و...، انلدازه گیلری کیفلی و کملی در ملورد آب 

انجام شلده اسلت.   

در موارد رضوری و بحرانی می توان از این آب استفاده کرد.    116

117 
اسلتفاده از آبهای بسلته بندی شلده جهت رشب در موارد بحرانی پیش بینی 

است. شده 

تاریخ انقضاء این آبها کنرل می شود.    118

119 
بلا توجله بله جمعیلت بلرای ملدت حداقلل یلک هفتله تخمیلن و بلرآورد 

هزینله جهلت تهیله ایلن آبهلا پیش بینلی شلده اسلت.

محل نگهداری آبهای ذخیره در دسرس است.    120

121 
محلل املن و فضلای کافلی بلرای نگهلداری آبهلای ذخیلره در نظلر گرفتله 

شلده اسلت.   

کیت کلرسنج جهت رشایط بحرانی تهیه شده است.   122

تاریخ انقضاء کیت های کلرسنج کنرل می شود.   123

  محل نگهداری کیت در موارد بحرانی قابل دسرسی است.    124

125 
  محلل نگهلداری کیت هلای کلرسلنج بلا عامت اختصلاری در نقشله یا در 

محوطه مشلخص شلده است.
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126 
  محلل نگهلداری آبهلای ذخیلره شلده در ملوارد بحرانلی نیلز در نقشله 

اسلت.    مشلخص 

127 
  در صلورت امتلام آب رشب، املکان کلرزنلی آب ذخیره در نظر گرفته شلده 

جهلت کاهش آلودگی وجلود دارد.   

128 
  تجهیلزات کلرزنلی جهت ضدعفونی آب در رشایلط بحرانی در نظر گرفته 

است.    شده 

129 
  آموزشلهای الزم در خصلوص کلرزنلی به کارکنان مربوطله و افراد ذی صاح 

داده شلده است.   

  جایگاههای موقت به تعداد زیاد برای ذخیره سازی وجود دارد.    130

  منبع ذخیره آب جهت اطفای حریق در ساختامن وجود دارد.    131

132 
  حداقلل نیلاز اساسلی بله آب شلیرین بله میلزان 50 لیلر بلرای هر فلرد در 

روز پیش بینلی شلده اسلت.   

  در رشایط بحرانی، دسرسی به آب رشب سامل تضمین می شود.   133

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:
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وضعیت : 

ف
فصل سوم: انبار وسایل نگهداریردی

توضیحاتوضعیت) تجهیزات، وسایل اولیه و مرصفی و اسقاطی(

1 
 فهرسللت مكتللوب و كاملللی از مللواردی كلله در محللل دریافللت، اسللتفاده و 

انبللار می شللوند وجللود دارد.

2 
  انبللار قطعللات الكریكللی تلویزیللون كلله شللامل دپوهللا، ترانزیسللتورها، 
خازنهللا و مقاومت هللا هسللتند بللا انبللار قطعللات و مللواد دیگللر و حال هللا 

و رنگهللا تفللاوت دارنللد. 

  انبار مواد اولیه و رنگها متفاوت است.  3

4 
 مللواد و قطعللات الكریكللی تلویزیللون مثل مقاومللت، خازن، ترانزیسللتور و 
غیللره كلله در داخللل كارتونهللا بسللته بندی شللده انللد دارای برگه مشللخصات 

زیر هسللتند.

* نام قطعه.الف 

* مشخصات قطعه )تعداد قطعات در داخل كارتون  ظرفیت قطعه(. ب

نام كارخانه سازنده.ج 

تاریخ ساخت.د 

مقدار بار مجاز قابل حمل روی كارتون مذكور. هل

5 
مللواد شللیمیایی كلله در انبللار نگهللداری می شللوند دارای برگلله یللا برچسللب 

كلله مشللخصات زیللر روی آن نوشللته شللده باشللد، هسللتند.

نام ماده شیمیایی.الف 

مخاطرات بهداشتی ماده. ب

توصیه های ایمنی و بهداشتی در صورت متاس با ماده.ج 

نحوه نگهداری. د 

تاریخ تولید وانقضاء. هل

نام كارخانه سازنده.و

فرمول ماده شیمیایی.ز

6 
انبللاری جهللت نگهللداری حال هللا و مللواد رنگللی مللورد اسللتفاده روزانلله 

وجللود دارد.

7 
  جهللت خنللك نگهداشللنت دمللای محیللط از دسللتگاههای خنللك كننللده 

اسللتفاده می شللود. 

  در محل نگهداری حال ها و مواد رنگی تهویه وجود دارد. 8
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ف
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توضیحاتوضعیت) تجهیزات، وسایل اولیه و مرصفی و اسقاطی(

  دستورالعمل مكتوبی درباره رعایت موارد زیر وجود دارد.  9

الف 
* جریللان چرخشللی مللرف در انبللار وجللود داشللته باشللد، بلله ایللن صللورت 
كلله مللوادی كلله قدیمللی ترنللد اول مللورد اسللتفاده قللرار گیرنللد و مللواد 

جدیللد جایگزیللن آنهللا شللوند.

 ب
* بلله هنللگام انبللار مللواد شللیمیایی، ناسللازگاری مللواد را جهللت نگهللداری 

آنهللا دركنللار یكدیگللر رعایللت کللرد.

ج 
* مللواد و رنگهللا و حال هللا در رشایطللی كلله كارخانلله سللازنده پیشللنهاد 

کللرده اسللت، نگهللداری می شللوند.

10 
  Material Safety data Sheet(  MSDS( مللوادی كلله دریافللت و انبللار 

می شللوند، وجللود دارد.

  اطاعات آنها به تاریخ روز است.  11

12 
اگللر MSDS مللواد در دسللرس نیسللت، اطاعللات زیللر راجللع بلله مللواد 

اولیلله بلله روش سللازماندهی و مكتللوب موجللود اسللت.

* نام مواد )تجاری و علمی(. الف 

* فرمول. ب

* تاریخ تولید.ج 

* نام كارخانه سازنده.د

13 
  ایللن اطاعللات در دسللرس واحدهللای ایمنللی و بهداشللت نیللز قللرار داده 

شللده اسللت. 

14 
در صورتللی كلله كاالهللای انبللار شللده دارای برچسللب باشللند   برگلله 
اطاعللات آنهللا جهللت آگاهللی افللراد بلله زبللان سللاده و قابللل فهللم اسللت. 

  اطاعات موجوددر روی ظروف محتوی مواد به  صورت زیر است.  15

* نوشته انگلیسی.الف 

* نوشته فارسی. ب

* شكل.ج 

* منادهای رنگی و عایم ایمنی.د

* تركیب موارد فوق.هل

16 
در صورتیكلله MSDS مللواد در دسللرس نباشللد،   واحللد ایمنللی، خطللرات 

بالقللوه مللواد را به  صللورت مكتللوب مشللخص کللرده اسللت.

  اطاعات در دسرس رسپرستان و رسكارگران قرار دارد.  17

18 
  واحللد ایمنللی اطاعللات مكتللوب موجللود دربللاره مللواد را در محللل 

مناسللبی )فایللل( نگهللداری می كنللد.
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توضیحاتوضعیت) تجهیزات، وسایل اولیه و مرصفی و اسقاطی(

19 
  دسللتورالعمل مكتوبللی بللرای آمللوزش افللراد از متللاس و خطللرات بالقللوه 

مللواد درصللورت مواجهلله بللا آنهللا وجللود دارد.

20 
  کارکنللان دارای لللوازم حفاظللت فللردی )ماسللك تنفسللی، دسللتكش، عینللك 

حفاظتی( هسللتند.

  دوش یا حامم در دسرس )محدوده 15 مری( کارکنان قرار دارد. 21

* كارگر مسئول اختاط رنگ و حال ها.الف 

* كارگران شاغل در انبار. ب

* كارگران دیگ قلع و مسئول شستشوی شاسی ها.ج 

* كارگران رنگپاش و كابینهای رنگپاشی.د

  دوش یا حامم رشایط زیر را داراست. 22

* سامل و بدون نقص )شیر آب گرم و رسد و دوش سامل( باشد.الف 

* جریان آب با فشار مناسب. ب

ج 
 * دسللتورالعمل مكتوبللی وجللود دارد كلله در فواصللل زمان بنللدی شللده 

دوشللها بازرسللی و در صللورت عیللب و نقللص تعمیللر می شللوند.

23 
  رشایللط نگهللداری مللواد شللیمیایی از جمللله رنگهللا و حال هللا توسللط 

كارخانلله سللازنده بلله به صللورت مكتللوب موجللود اسللت.

24 
  انبارهللا از جانللب مدیریللت ملللزم بلله رعایللت رشایط نگهداری پیشللنهادی 
هسللتند  )ابللاغ كتبللی( و رشایللط نگهللداری مللواد شللامل مللوارد زیر اسللت.

* رعایت دما و رطوبت محل نگهداری.الف 

* رشایط محل نگهداری. ب

* مدت نگهداری.ج 

  انبار دارای  سیستم تهویه است . 25

  انبار دارای پنجره )به مساحت 10/1 كف سالن انبار( است . 26

27 
  ظروفللی در زیللر مخللازن نگهللداری مایعللات قللرار دارندكلله بلله هنللگام 

نشللتی اتفللاق آنهللا، قطللرات و مایللع ریختلله شللده در ان قللرار گیرنللد. 

  در انبار برقگیر یا صاعقه گیر نصب شده است. 28

  انبار دارای راههای خروج اضطراری است.  29

  این راه ها عامتگذاری شده اند.  30

درب اضطراری با لوالی دوطرفه در انبارهای بزرگ وجود دارد.  31

  راه های خروج اضطراری باز و عاری از هرگونه مانع است.  32

  مدارك مستندی دال بر آموزش كاركنان انبار درباره رشایط اضطراری وجود دارد.  33

  راه های عبور و مرور در انبار مشخص و عامتگذاری شده اند.  34
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35 
دربهای انبارهایی كه به یكدیگر باز می شوند فلزی و دوجداره هستند و در 

مواقع غیررضوری و هنگام شب بسته هستند. 

راه های تخلیه اضطراری افراد از انبار پیش بینی شده است. 36

  برنامه مكتوبی برای انبار مواد و كاالها وجود دارد. 37

  قفسه های نگهداری مواد در انبار از جنس فلز و نسوز )ضد آتش( هستند.  38

  صورت موجودی مواد در انبار كتبی و به تاریخ روز است.  39

40 
  کارکنان انبار دارای لوازم حفاظت فردی زیر هستند. 

* لباس كار * دستكش ایمنی * كفش ایمنی * كاه ایمنی * عینك حفاظتی

41 
  در صورت ریخته شدن مایعات، ماده جذب كننده برای جمع آوری )مثل 

ابر( وجود دارد. 

42 
جاروبرقی جمع آوری  توسط  سالن  روی كف  شده  ریخته  مواد خشك    

می شوند. 

  عامت )استعامل دخانیات ممنوع( در انبار نصب شده است.  43

  همه افراد طبق دستورالعمل كتبی ملزم به رعایت دستور فوق هستند.  44

  مواد اولیه از وسایل روشنایی دهنده و وسایل برقی فاصله دارند.  45

  در انبار وسایل اطفای حریق موجود است. 46

47 
  خاموش كننده ها در ارتفاع مناسب )3تا5 فوت از رس كپسول آتش نشانی 

تا كف سالن( قرار دارند.

48 
  نقشلله ای جهللت منایللش و ترسللیم موقعیللت مللواد خامللوش كننللده وجود 

دارد. 

49 
  دسللتورالعمل مكتوبللی بللرای آمللوزش اطفللای حریللق و كار بللا وسللایل 

اطفللای حریللق وجللود دارد.

50 
  در دسللتورالعمل فللوق، دسللتور انجللام مترینهللای دوره ای جهللت اطفللای 

حریللق نیللز وجللود دارد.

  جهت نگهداری كاالها، عاوه بر قفسه، پالت نیز موجود است. 51

  كف انبار هموار و عاری از فرورفتگی و برآمدگی است. 52

  كف انبار متیز و عاری از لغزندگی است. 53

 مسیر عبور و مرور آزاد و عاری از موانع و ریخت و پاش است. 54

55 
  دسللتورالعمل مكتوبللی جهللت رسویللس مرتللب ماشللینهای صنعتللی كلله 
بللرای حمللل و نقللل مللواد بلله كار می رونللد و دارای موتللور احللراق داخلللی 

هسللتند، وجللود دارد.

56 
  در قسللمتی كلله وسللایل حمللل و نقللل موتللوری تللا مدخللل انبللار حركللت 

می كننللد تهویلله جهللت كاهللش آالینده هللا وجللود دارد.
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  مقررات خاصی برای وارد شدن به انبار مواد شیمیایی وجود دارد. 57

  این مقررات نیز شامل رشایط ورود و خروج مواد به انبار است. 58

59 
  كاال به صللورت توده هللای جللدا از یكدیگللر چیللده شللده انللد كلله در 

موقللع آتللش سللوزی، آتللش قابللل مهللار شللدن باشللد.

  پالت به اندازه كافی وجود دارد و كاالها روی پالت چیده شده اند. 60

61 
  اجناسللی كلله بلله شللكل كارتللن یللا مكعللب هسللتند بلله فللرم آجللری چیللده 

شللده اند كلله نریزنللد.

62 
  آجللر و سللفالی كلله در محوطلله كارخانلله دپللو می شللوند بیللش از دومللر 

ارتفللاع دارنللد.

  ارتفاع كاالها در انبار زیاد است. 63

  ارتفاع كاالها در حدی است كه به چراغهای سقفی نزدیك هستند. 64

  راهروهای انبار خط كشی شده اند. 65

  كف انبار متیز و خشك است. 66

67 
  رسپرسللت انبللار و كلیلله كاركنللان انبللار بللا طللرز كار خامللوش كننده هللا 

آشللنایی كافللی دارنللد.

68 
  جعبلله )Fire Box( و خامللوش كننده هللای دسللتی بلله تعللداد مللورد نیللاز 

نصللب شللده اسللت.

69 
  در داخللل انبللار دسللتگاههای اعللام حریللق دودی یللا آب فشللان خللودكار 

سللقفی وجللود دارد.

  سیم كشی برق انبار متاماً توكار است. 70

71 
  دریچه هللای مخصللوص تخلیلله دود كلله بللا كسللب حللرارت خللود بخللود 

بلله كار می افتنللد در داخللل انبللار نصللب شللده اسللت.

  جلوی تابلوهای برق باز است. 72

  روی تابلوهای برق چیزی چیده نشده است. 73

74 
  ذخیره سللازی مللواد خللام و محصللول نهایللی به طللور مناسللب انجللام 

می گیللرد.

  شیشه های نورگیر انبار بدون شكستگی و متیز هستند. 75

وضعیت سیستمهای روشنایی مناسب است. 76

  در محوطه خارجی انبار ضایعات قابل اشتعال دپو شده است. 77

  سیستم تهویه انبار سامل است. 78

  سیستمهای گرمایشی انبار ایمن هستند. 79
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  در مسیر عبور لیفراك ها كاالیی قرار گرفته است. 80

در صورت وجود جرثقیل سقفی، در رشایط ایمن است. 81

  َجكها و چرخهای موجود در انبار دارای رشایط ایمنی است. 82

  قفسه بندیهای موجود در انبار دارای رشایط ایمن است. 83

  وزن اقام انبار شده متناسب با ظرفیت و مقاومت قفسه ها است. 84

  نردبانها و پلكانهای موجود در انبار ایمن هستند. 85

  سقف و دیوارها و كف انبار سامل و ایمن هستند. 86

  آثاری از وجود جوندگان در انبار مشاهده نشده است. 87

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:
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و سم پاشی

توضیحاتوضعیت

1 
سلاختامن در برابلر نفلوذ ناقلیلن از حفاظلت فیزیکلی الزم برخلوردار 
اسلت  )نظیلر کاربلرد در، پنجلره و توری هلای مناسلب و مسلدود بلودن 

کلیله منافلذ موجلود در سلاختامن(.

2 
الملپ  پرده هلا،  )نظیلر  ناقلیلن  کنلرل  بلرای  الزم  تجهیلزات  کاربلرد 
حرشه کلش و...( بلا رعایلت اصلول صحیلح نصلب و بهره بلرداری اسلت.

3 
از ایجلاد  هرگونله  حلوض و حوضچله حاوی آب راکلد در داخل و خارج 

اماکن خودداری شلده اسلت.

4 
آب در کلیله آبنامهلای داخلل و خلارج سلاختامن و محوطله دانشلگاه 
هملواره جریلان داشلته و از راكلد مانلدن طوالنلی ملّدت آب در ایلن 

محل هلا جلوگیلری شلده اسلت.

مواد غذایی روباز و بدون پوشش در محیط نگهداری منی شود. 5

6 
زباله هلا و خلرده نان هلا داخلل کیسله های غیلر قابلل نفلوذ قلرار داده 
شلده و سلطل زبالله از نلوع درپلوش دار بلوده و درپلوش آنهلا هملواره 

است. بسلته 

7 

در صورتلی کله دانشلگاه فاقلد ایسلتگاه مناسلب و مجهلز بلرای دپلوی 
زبالله اسلت، متهیدات بهداشلتی برای مخلازن نگهداری موقلت زباله )از 
قبیلل غیرقابلل نفلوذ بلودن و درپلوش مناسلب و سلامل داشلنت، شستشلو 

و ضدعفونلی پلس از هلر بلار تخلیله و...( در نظلر گرفتله شلده اسلت.

8 
کلیه سلطوح )به خصوص سلطوح كف، سلکوها و قفسله های آشلپزخانه( 
پاکیلزه نگهداشلته شلده و بله نحلوی نظافت می شلود که خلرده ریزهای 

ملواد غذایلی و ملواد آلی روی آنهلا باقی مناند.

9 
و  عموملی  معابلر  سلازی،  سلاختامن  در  بهداشلتی  و  بهسلازی  اصلول 

می شلود. رعایلت  بوسلتان ها 

10 
نظافلت عموملی و مدیریلت پسلامند در کلیله اماکلن بله نحلو مطللوب 

انجلام می شلود.

11 
در صلورت نیلاز و تشلخیص مراکز بهداشلتی، نسلبت به سمپاشلی اماکن 

در زملان مناسلب اقدام می شلود.

الزامات ایمنی در انجام عملیات سمپاشی

12 
رشکلت خدماتلی مبلارزه بلا حلرشات و جانلوان ملوذی  دارای مجلّوز از 

معاونلت بهداشلتی یکلی از دانشلگاه های عللوم پزشلکی اسلت.
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دی
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توضیحاتوضعیت

13 
مسلئول فّنلی رشکلت خدماتلی مبلارزه با ناقلیلن  در محل حضور داشلته 

و عملیلات سمپاشلی را از ابتلدا تلا انتها شلخصاً هدایلت می کند.

14 
)وزارت  ذی ربلط  سلازمان های  تأییلد  ملورد  و  مجلاز  سلموم  از  رصفلاً 
بهداشلت( با رعایت دوز مجاز، دسلتورالعمل ترکیب و رقیق سلازی و با 

توجله بله تاریلخ ملرف اسلتفاده می شلود.

از سمپاشی خودرسانه و به  صورت شخصی خودداری می شود. 15

16 
سمپاشلی  بلا رعایلت اصلول ایمنلی و اسلتفاده از وسلایل حفاظت فردی 
)نظیلر لبلاس یکلرسه، چکمله، دسلتکش، ماسلک و( و تجهیلزات ایملن و 

بلدون نشلتی انجام می شلود.

17 
یلا تلله گلذاری  اطلاع رسلانی، آملوزش و  در صلورت طعمله گلذاری 

می گیلرد. صلورت  الزم  توجیهلات 

18 

قبلل از سمپاشلی داخل اماکلن، کلیه لوازم موجلود در اتاق ها جمع آوری 
شلده و پلس از نظافلت محلل، للوازم در وسلط اتلاق گذاشلته می شلود 
به طوریکله سلم پلاش بتوانلد اطلراف اتلاق را به راحتلی و به طلور دقیق 

سمپاشلی کند.

19 

از سمپاشلی روی البسله و وسلایل خلواب خلودداری می شلود)تنها در 
صلورت للزوم ماننلد وجلود سلاس می تلوان آنهلا را سمپاشلی کلرد و باید 
قبلل از اسلتفاده مجلدد، البسله شستشلو شلوند و وسلایل خلواب ماننلد 

تشلک در معلرض هلوا قرارگیرنلد و خشلک شلوند(.

20 

ظلروف غذاخلوری و ملواد غذایلی از قبیل برنلج، قند، چلای و... از محل 
خلارج شلده و در غیلر ایلن صلورت، ملواد غذایلی در ظلروف دربسلته 
پوشلانده  کاملاً  نایللون  بلا  نیلز  غذاخلوری  ظلروف  روی  و  نگهلداری 

می شلود.

همه وسایل الکریکی  از کلید اصلی خاموش می شوند. 21

22 
وسلایل گرملازا و اجاق هلای گاز  قبل از سمپاشلی خاملوش و مهلت داده 

می شلود تا قبل از سمپاشلی خنک شلوند.

23 
کلیله در و پنجره هلا هنلگام سمپاشلی بسلته بلوده و تلا حلد مقلدور 

نلدارد. وجلود  آن  در  هوایلی  جریلان  هیچ گونله 

24 
از سمپاشلی رسویس هلای بهداشلتی متیلز می شلود همچنیلن در  قبلل 
صورتلی کله از ملواد پاک کننلده یا گندزدا برای سلطوح قباً بله کار رفته 

اسلت  بلا آب شسلته می شلود تلا اثلری از آن بلر جلای مناند.

25 
قبلل از رشوع عملیلات سمپاشلی کارگلران نظافتلی  کار خلود را متلام 

می کننلد. 

26 
بلا توجله بله اینکله سمپاشلی بله روش ابقایلی انجلام می شلود پلس از 
پایلان عملیلات  از شستشلوی محلل سمپاشلی شلده خودداری می شلود.
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و سم پاشی

توضیحاتوضعیت

27 

 در زملان سمپاشلی هیلچ فلرد غیلر مسلئول در محلل اجلرای عملیلات 
حضلور نداشلته و افلراد  بعلد از آملاده کلردن اتاق هلای خلود، محلل را 
تلرک و تلا هلر مدتلی که مسلئول فنی رشکلت خدماتی سمپاشلی توصیه 

می کنلد مراجعلت منی کننلد. 

28 
افلراد حلارض در محلل  هنلگام سمپاشلی از خلوردن و آشلامیدن، آداملس 
جویلدن و همچنیلن اسلتعامل دخانیات خودداری کرده و توصیه می شلود 

پلس از سمپاشلی اسلتحامم کرده و لبنیات بیشلری ملرف کنند. 

 افراد سمپاش مجاز به تحویل سم به دیگران نیستند.  29

30 
در صللورت عللدم اجللرای مللوارد فللوق از انجللام سمپاشللی خللودداری 

می شللود.

31 
 تللا حللد امللکان عملیللات سمپاشللی بلله روزهللای تعطیللل یللا نیملله 
تعطیللل، خللارج از سللاعات اداری و پایللان فعالیللت آموزشللی موکللول 
می شللود بلله نحللوی کلله کمریللن تللردد در سللطح اماکللن صللورت گیللرد.

32 
 قبلل از عملیلات سمپاشلی توجیهلات و آموزش هلای الزم بله متصدیلان 
اماکلن دربلاره کمک هلای اولیله در صلورت مواجهله بلا سلموم، ارائله 

می شلود.

33 
در صورتلی کله فلرد مسلموم نیلاز به اقداملات درمانی داشلته باشلد، به 

نزدیکریلن مرکلز درمانلی انتقلال می یابد. 

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:
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منابع آتش )جرقه، حریق( در محل كار

  كشیدن سیگار ممنوع است 1

2 
   فعالیتهایی نظیر سوزاندن )خاكسرسازی( جوشكاری، لحیم كاری، برش 

با شعله یا گرمالی مالشی وجود دارد.

  وسایل گاز سوز یا نفت سوز وجود دارد. 3

  كانال یا دودكش وجود دارد. 4

  وسایل گرم كننده قابل حمل و نقل وجود دارد. 5

  در محل كار پخت و پز انجام می شود. 6

  منابع روشنایی نظیر المپ هالوژن وجود دارد. 7

  وسیله الكریكی كه خسارت یا صدمه دیده است وجود دارد. 8

9 
  وسلیله الكریكلی كله تسلت نشلده یلا از تاریلخ تغییلر پیشلگیرانه آن 

گذشلته باشلد وجلود دارد.

  وسایل الكریكی كلیدهای )سه راهی( یا متحرك دارند. 10

  در وسایل الكریكی از كلیدهای چندكاره استفاده شده است. 11

  در وسایل الكریكی از دو شاخه پریز مناسب استفاده شده است. 12

  آتش زدن یك مشكل بالقوه است. 13

منابع دیگر گرما و ویژگی و موقعیت حریق در محل وجود دارد. 14

منابع سوخت

  مایعات قابل اشتعال نظیر نفت، رنگ یا چسب وجود دارد.  15

  مواد قابل اشتعال دیگر وجود دارد. 16

  مواد زیادی به طور بسته بندی شده نگهداری می شود. 17

  مقادیر زیادی مواد ضایعاتی قابل اشتعال در محیط تجمع یافته است. 18

  مواد تشكیل دهنده سطح دیوارها و سقف آسر قابل اشتعال دارد. 19

سایر موارد قابل اشتعال )ویژگی و موقعیت( نظیر مبل یا پارچه در محل وجود دارد.  20

منابع اكسیژن

21 
  وسلیله ای جهلت تهویله نظیلر هواسلاز یلا سیسلتم تهویله مشلغول بله 

كار وجلود دارد.
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22 
بروز  موجب  اكسیژن  افزایش  با  كه  شونده(  )اكسید  شیمیایی  مواد    

حریق شود وجود دارد.

  منابع اكسیژن مانند مصارف جوشكاری یا پزشكی وجود دارد. 23

منابع دیگر )ویژگی و موقعیت( موجود است. 24

افراد در معرض حریق

كارمندان اداره. 25

کارکنان. 26

معلولین. 27

افراد مسن. 28

دانشجویان. 29

زنان. 30

دیگر افراد. 31

دستورالعملها، آموزش و ثبت

  دستورالعمل و خط مشی حریق رضایت بخش است. 32

  آموزش كافی وجود دارد. 33

  مترینات اطفای حریق رضایت بخش است. 34

  مترینات حداقل سالی یك بار انجام می شود. 35

36 
  نتایج مترینات، آموزش و آزمایش سیستم هشدار دهنده درهای خروجی 

و چراغهای اضطراری به اندازه كافی ثبت می شود.

وسایل اعالم و اخطار آتش

  مفهوم هشدار دهنده رضایت بخش است. 37

  صدای هشدار به خوبی شنیده و مفهوم است. 38

  متام مشاغل به محض شنیدن هشدار تعطیل می شوند. 39

40 
  سیستم آشكارساز به موقع حریق را مشخص می كند و صدای هشدار 

همه جا و با زمان مناسب برای همه قسمتها شنیده می شود.

سیستمهای اطفای حریق

41 
  خاموش كننده های )اسپرینكلر( با عملكرد مناسب جهت اطفای حریق 

نصب شده است.

  آب فشانها )اسپرینكلرها( به آسانی نصب شده اند. 42

43 
داده  كننده های خودكار  از خاموش  استفاده  كافی در جهت  آموزش    

شده است.
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راه های فرار )خروج اضطراری(

44 
  به تعداد و اندازه كافی خروجی اضطراری وجود دارد )مثاً به پهنای 

صندلی چرخدار(.

  مسیرهای خروج اضطراری عاری از هرنوع شیء مسدود كننده است. 45

  مسیرهای خروج اضطراری به اندازه كافی روشن است. 46

  درهای خروج اضطراری به راحتی باز می شود. 47

نحوه محافظت از درهای خروجی و قفل آنها مشخص است. 48

  نقاط تجمع افراد مشخص و معین شده است. 49

  موارد خطرساز دیگری برای خارج كردن از محیط كار وجود دارد. 50

چك لیست حفاظت از حریق

51 
  مدارك مستندی دال بر آموزش افراد و كاركنان درباره حفاظت در برابر 

حریق وجود دارد.

52 
برنامه آموزشی هر چند مدت )فواصل زمان بندی شده( مترین    طبق 

اطفای حریق انجام می شود.

53 
  طرح مكتوبی  درباره حفاظت از حریق و تعیین محلهای خطرناك و 

بذل توجه خاص به مناطق وجود دارد.

54 
  موارد حفاظت در برابر حریق به  صورت مكتوب برای هر سالن تدوین 

شده و در اختیار رسپرستان آنها قرار گرفته است.

  دستورالعمل مكتوب درباره موارد زیر وجود دارد. 55

* تناسب وسایل اطفای حریق با نوع ماده احراق زا و اشتعال زا. الف

ب 
* بازرسی واحد ایمنی جهت تشخیص نواقص و معایب از وسایل اطفای 

حریق.

ج 
* بازدید در فواصل زمان بندی شده از وسایل اطفای حریق )ماهانه( و 

ثبت نتایج.

* اقدام به شارژ كپسولهای اطفای حریق در تاریخ مقتضی.د 

* شارژ مجدد كپسولها پس از هر بار استفاده.هـ 

* ثبت آتش سوزیهای به وقوع پیوسته توسط واحد ایمنی.و 

* نحوه نگهداری و ذخیره سیلندرهای تحت فشار گاز.ز 

* نحوه نگهداری رنگ و حال ها در اتاق اختاط رنگ و حال ها.ح 

ط 
* اعام حریق توسط آژیر و بوق اخطار )كه توسط کارکنان شناخته شده 

باشد( یا چراغهای قرمز چشمك زن.

ی 
* نظارت رسپرستان سالنها جهت اجرای دستورات و اقدامات احتیاطی 

توسط كاركنان.
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 ک
)استعامل  عامت  نصب  و  سیگار/كربیت/فندك  كشیدن  از  امتناع   *
تاسیسات،  جوشكاری  درودگری،  چون  مكانهایی  در  ممنوع(  دخانیات 

سالن رنگ، شستشوی شاسی و دیگ قلع سالن تولید .

 ل
* بازبینی و بازرسی سیستم های اعام حریق جهت اطمینان از سامل بودن 

و كاركرد درست آنها در فواصل زمان بندی شده .

 م
* جداسازی محل نگهداری مواد قابل اشتعال مانند رنگ، الكلها، روغنها 

و غیره از سایر اقام مثل كپسولهای گاز تحت فشار .

* نگهداری مواد قابل اشتعال در ظروف نشكن و نسوز. ن

56 
واحد  در  جوشكاران  حریق  ایمنی  آموزش  بر  مبنی  مستندی  مدارك    

تاسیسات وجود دارد.

  واحد آتش نشانی در ساختامن وجود دارد. 57

58 
و  مجرب  کارکنان  كارگیری  به  و  استخدام  بر  مبنی  مستندی  مدارك    

آزموده در این واحد وجود دارد.

59 
  مدارك مستندی مبنی بر آموزش تعدادی از کارکنان هر سالن/قسمت 

بخصوص سالن رنگ درباره اطفای حریق وجود دارد.

60 
  شامره تلفنهای  اضطراری از جمله تلفن آتش نشانی در محلهای مختلف 

كارگاه نصب شده است.

61 
زیر و در معرض دید  تلفن در محلهای  بلی،   محل نصب شامره  اگر 

کارکنان است.

* در متامی قسمتهایی كه تلفن وجود دارد. الف

* در متامی قسمتهایی كه كپسولهای اطفای حریق نصب شده اند. ب

* در متامی ایستگاههای كاری. ج

62 .)Sprinkler( جهت اطفای حریق از آبپاشها استفاده می شود  

اگر بلی، دستورالعمل مكتوبی درباره انجام موارد زیر موجود است. 63

* بازرسی ماهیانه آبپاشها. الف

* بازدید سالیانه آبپاشها. ب

64 
  كپسلولهای اطفلای حریلق قابلل حملل در سلالنها موجلود هسلتند )كه 

در محلل معیلن و ثابتلی قلرار گرفتله اند(.

65 
  ارتفلاع ایلن كپسلولها 35 فلوت )1/5 1 ملری( از رس كپسلول تلا كلف 

سلالن است.

  محل نصب كپسولها توسط تابلوها و عائم مشخص است. 66

67 
  در ساختامن )تابلوهای برق و دستگاهها( از كپسول های اطفای حریق 

Co2 استفاده شده است.
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68 
  وسایل اطفای حریق قابل حمل دستور كار فارسی دارند )به زبان ساده 

و قابل فهم(.

  وسایل اطفای حریق سامل، بدون ترك و فرورفتگی هستند. 69

  بر روی كارت وسایل اطفای حریق موارد زیر قید شده اند. 70

* تاریخ آخرین شارژ كپسول و تاریخ شارژ بعدی. الف

* نام شخص یا رشكت شارژ كننده و آدرس وی. ب

* مدت زمان تخلیه كپسول. ج

* نوع حریقی كه ماده اطفاء كننده بر آن موثر است )به زبان فارسی(.  د

71 
  در مكانهای زیر، اقدامات احتیاطی درباره حریق به  صورت مكتوب و 

در معرض دید کارکنان قرار دارد.

* اتاقهای اختاط رنگ و رنگپاشی سالن رنگ.الف 

* تاسیسات.ب 

* درودگری.ج 

* سالن تولید )قسمت دیگ های قلع و شستشوی بردها(.د 

 راه خروج اضطراری در سالنهای رشكت وجود دارند. 72

اگر بلی، راههای خروج با عامت مشخص شده اند. 73

  راههای خروج اضطراری آزاد و عاری از هرگونه انسداد و موانع هستند. 74

  اتاق اختاط رنگ و حال ها دارای وسایل اطفای حریق است. 75

76 
 &  Detector( اتوماتیك یا سیستم اعام حریق  از دتكتورها  در رشكت 

Alarms( استفاده می شود.

77 
اطفای  سیستمهای  بازرسی  و  بازبینی  مورد  در  مكتوبی  دستورالعمل 

حریق اتوماتیك وجود دارد.

  در رشكت از سطلهای شن و ماسه استفاده می شود. 78

79 
 دستورالعمل مكتوبی درباره بازدید از سطلهای شن و ماسه وجود دارد 
تا در صورت اثر رطوبت و سفت شدن شن و ماسه آنها، سطلهای شن و 

ماسه تعویض گردند.

  در رشكت، جعبه های آب آتش نشانی/هیدرانت آب وجود دارند. 80

  محل استقرار جعبه های آب مشخص و كدگذاری شده است. 81

  كلید جعبه در محفظه شیشه ای قرار دارد. 82

  دسرسی به جعبه آب راحت است )جعبه آزاد و عاری از موانع باشد(.  83

  دستورالعمل مكتوبی درباره موارد زیر وجود دارد. 84
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 الف
* بازدید از جعبه های هیدرانت آب )Hose reel( به منظور سامل بودن 

شیر و اتصاالت و كارایی الزم.

 ب
* بازدید از جعبه های هیدرانت آب )Hose reel( به منظور سامل بودن 

شیلنگ )عدم پارگی و فرسودگی(.

  ظروف مخصوص جمع آوری ضایعات در سالنهای رشكت موجود هستند. 85

86 
  این ظروف در قسمتهایی كه ضایعات یا زباله های قابل اشتعال وجود 

دارند از جنس فلز نسوز هستند.

  دستورالعمل مكتوبی درباره موارد زیر وجود دارد. 87

* تخلیه ظروف مخصوص ضایعات در پایان هر روز كاری. الف

* جداسازی زباله ها و ضایعات بخصوص مواد زائد قابل اشتعال. ب

Co غیرفلزی هستند. 88
2
رسكپسول های اطفای حریق نوع 

89 
 )18/14Kg( پوند   40 از  آنها  كلی  وزن  كه  حریقی  اطفای  كپسولهای 
)منظور  زمین  از كف   )1/53m( 5 فوت ارتفاع  در  باید  تجاوز منی كند 

ارتفاع از رسكپسول تا كف زمین است( قرار گیرند.

90 
هیچ گاه فاصله انتهای كپسول اطفای حریق و كف زمین  از 4 اینچ كمر 

نیست.

91 
كپسولهای اطفای حریق در ابتدای كار و سپس در فواصل زمانی تفریباً 

30 روزه بازرسی می شوند.

92 

موارد بازرسی شده شامل این موارد است:   كپسول در رسجای خود قرار 
دارد، می توان كپسول را به راحتی دید، و...كپسول  به آسانی در دسرس 
است، نحوه عملكرد و پاك كپسول خوانا باشد و در جلوی كپسول قرار 
گیرد  از نظر عیوبی مانند فیزیكی )تورفتگی(، خوردگی، نشت و گرفتگی 
رسلوله )نازل( بررسی شود  نشانگر فشار در محدوده تعیین شده قرار 
داشته باشد و برای انواع چرخدار، چك كردن وضعیت چرخها، الستیكها، 

شیلنگ و رسلوله و غیره الزم است.

93 
ثبت  را  موارد  متام  حتامً  می دهند  انجام  بازرسی  عمل  كه  اشخاصی 
می کنند )هم مواردی كه بازرسی شده و نقصی نداشتند و هم مواردی 

كه مستلزم تعمیر، رسویس و غیره هستند(.

94 
اطفای حریق  به كپسول  كارتی كه متصل  یا  ثبت روی برچسب  موارد 
است نوشته شده و نگهداری می شوند یا از طریق سیستم الكرونیكی 

)كامپیوتر، باركد( ثبت دامئی می شوند.

95 
ساالنه از متام شیلنگ های كپسولهای Co2 آزمایش قابلیت هدایت الكریكی 

)رسانایی( به عمل می آید تا آنهایی كه نارسانا هستند به كار روند. 



390

وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمجموعه مقررات نظارت های بهداشتی و ایمنی)HSE( در محیط های دانشگاهی
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

ف
دی

ر

توضیحاتوضعیتفصل پنجم: تدابیر پیشگیری و اطفای حریق

96 

شیلنگ های كپسولهای Co2 كه آزمایش فوق بر روی آنها انجام شده و 
مورد قبول هستند به یك اتیكت فلزی )با هر ماده ای با دوام باال( به 
ابعاد 3*5/0 )6/7*3/1( مجهز شده كه از طریق فرآیند غیرحرارتی به 

شیلنگ كپسول چسبانده می شود.

97 
آزمایش  را شامل می شود: ماه و سالی كه  اتیكت فلزی فوق موارد زیر 
هدایت الكریكی انجام شده است و نام شخص یا اشخاصی كه تست فوق 
را انجام داده اند  نام رشكت یا موسسه مسئول آزمایش نیز رضوری است.

98 

كپسلولهای اطفلای حریلق تحت فشلار كه نیاز به تسلت هیدرواسلتاتیك 
درهلر 12 سلال دارنلد در هر 6 سلال خالی شلده و كار نگهلداری و ابقاء 
را بلرای آنهلا انجلام  می دهنلد. كپسلول هایی كله غیرقابل شلارژ هسلتند 
نبایلد مورد تسلت هیدوراسلتاتیك قلرار گیرند بلكه باید حداكرث 12 سلال 

پس از تاریخ سلاخت كنار گذاشلته شلوند.

99 
همه كپسولهای قابل شارژ پس از هر بار استفاده با نیاز كه به هنگام 
بازرسی با در طی عملیات نگهداری مشخص می شود شارژ می شوند و 
به هنگام شارژ باید به توصیه های كارخانجات سازنده كپسول توجه کرد. 

هیچ كپسول اطفای حریق از نوعی به نوع دیگر تبدیل نشده است. 100

پس از شارژ كپسول ها، تست نشتی برای كپسولها انجام شده است. 101

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:
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بهسازی چاه

1 
سكوی بتنی در باالی چاه )با ارتفاع حداقل 70 سانتی مر از سطح زمین( 

نصب و با رسپوش مناسب بسته شده است.

2 
شیب سكوی بتنی به طرف زمین بوده و زمین اطراف سكو نیز از سكو 

به زمین های مجاور، شیب دارد.

سكو با بدنۀ موتور، کاماً آب بند شده است. 3

4 

منابع آلودگی )نظیرچاه فاضاب، توالت، دفع پساب و...( حداقل 30 15 
مر به  صورت افقی در پایین دست چاه بوده و 3 مر به طور عمودی از 

کف چاه فاصله دارد.

جریان سیل و آب های آلوده، از فاصلۀ 90 مری به چاه نزدیك تر نیست. 5

6 
مات  یا  سنگ  آجر،  جنس  از  و  مری   6 عمق  تا  )حداقل  سازی  جدار 

سیامن( و تجهیز چاه، به خوبی انجام شده است.

7 

پللس از تجهیللز چللاه، و قبللل از بهره بللرداری،  چللاه بللا محلللول غلیظللی 
از کلللر)50100 میلی گللرم در لیللر( بلله مللدت 12 سللاعت گندزدایللی 
شللده تللا آلودگی هللای باقیامنللده در چللاه و ضامئللم آن از بیللن بللرود 
سللپس آب چللاه تخلیلله شللده تللا زمانللی کلله بللوی کلللر کامللاً از بیللن 
بللرود  بعللد از آن آب چللاه را جهللت مللرف  بلله روش متللداول گندزدایی 

و سللپس اسللتفاده شللده اسللت.

8 
منونه برداری و آزمایشات میکروبی، فیزیکوشیمیایی و... از آب چاه در 

فواصل زمانی الزم انجام می شود.

منابع ذخیره آب

9 
جنس مخزن از نوع قابل قبول )گالوانیزه یا پاستیک فرشده سفید و غیر 

بازیافتی( است.

10 
مخزن  دارای در محکم و مجّهز به قفل بوده و پس از آبگیری هیچ گونه 

متاسی با بیرون ندارد.

11 
دریچه بازدید مخزن بهداشتی است  )دارای درز و ترك منی باشد و آب 

منی تواند از طریق آن به مخزن نشت كند(.

12 
محل مخزن  کاماً مجزا و باالتر از سطح زمین بوده به طوری که امکان 

دسرسی به در آن برای افراد متفرّقه وجود ندارد.
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13 
شیر تخلیه برای شستشوی مخزن در محل مناسب در كف تعبیه شده 

است.

نشت و ترك خوردگی در مخزن ذخیره آب وجود ندارد. 14

یك لوله تهویه به  صورت بهداشتی در سقف مخزن نصب شده است. 15

16 
لوله رسریز مخزن باید در فاصله حدود ده سانتی مری سقف بوده و  آب 

اضافی را در محل مناسب )كانال فاضاب و( تخلیه می کند .

17 
از ورود آب های سطحی به داخل مخازن جلوگیری می شود )مخزن در 

ارتفاع باال نسبت به زمین های اطراف قرار گرفته است(.

18 

كلیله قسلمت های مخلازن فللزی در فواصلل زمانلی مناسلب از لحلاظ 
 خوردگلی بازدیلد و در صلورت نیلاز، متیلز و رنگ آمیلزی می شلوند )در 
زملان انلدود كلردن داخلل مخازن از اشلتغال انفلرادی در ایلن قبیل امور 
خلودداری شلود؛ بدیلن منظلور بایلد دو یلا  چنلد كارگلر بلا هم مشلغول 
بله كار شلوند بله  نحوی كله یك نفر خارج از مخزن مسلتقر  و بلر كار بقیه 

نظارت داشلته باشلد (  .

19 
روكش ها و رنگ های مرفی از نوع غیرسمی بوده و از نظر بهداشتی 

 مورد تایید می باشند  .

20 
لوله تهویه با كاهك مخروطی یا به  صورت لوله رسبرگردانده مجهز به 
توری است تا امکان ورود گرد و غبار، حرشات و هرگونه آلودگی دیگر 

به منابع آب وجود نداشته باشد.

21 
آب  سطح  وضعیت  از  اطاع  جهت  آب  سطح  دهنده  نشان  تجهیزات 

درون مخزن نصب شده است.

كنرل كیفی آب  مطابق استانداردهای كشوری انجام می گیرد. 22

23 
موسسه   1011 استاندارد  طبق  باید  مخزن  آب  باكریولوژیك  وضعیت 

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.

شیر برداشت آب نشتی ندارد. 24

در سیستم لوله كشی نشت وجود ندارد. 25

26 
شیر،   زیر  ندارد؛  وجود  آب  تجمع  عمومی  برداشت  شیر  نزدیكی  در 

حوضچه فاضاب یا كف شور تخلیه وجود دارد.

27 
در محللدوده 10 مللری شللیر برداشللت، فضللوالت انسللانی یللا حیوانللی 

وجللود نللدارد.

28 
مخزن از آب مطمنئ و بهداشتی و به وسیله لوله و اتّصاالت ثابت آبگیری  

شده است.

میزان كلر آزاد باقیامنده در مخازن ذخیره 1 میلی گرم در لیر  است.  29

30 
پركلرین  پودر  گرم   35 خام،  آب  گندزدایی  برای  شده  توصیه  مقدار 
)هیپوكلریت كلسیم 70٪( به ازای هر مر مكعب آب)1000 لیر( است.
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31 
زمان نگهداری آب در مخزن ذخیره حدود یک هفته بوده و در صورتی 
که آب مرف نشده باشد،  مخزن تخلیه و به طور مجدد آبگیری می شود.

32 
در فواصل زمانی الزم  آب مخازن تخلیه و شستشو و گندزدایی به نحو 

صحیح انجام  می شود.

بهداشت آب در نقطه مرصف

33 
كلر آزاد باقیامنده آب مرفی)اعم از مصارف رشب یا شستشو( در نقطه 
مرف در رشایط عادی مطابق استاندارد كشوری، 0/50/8 میلی گرم در 

لیر است.

34 
آب  کیفیت  افت  موجب  که  غیررضوری  فرآیند  هرگونه  کارگیری  به  از 
مرفی می شود، خودداری شده و سیستم به گونه ای طراحی  شده است 

که منجر به حذف کلر باقیامنده آب نشود.

تبره

در صللورت رضورت بلله کارگیللری هرگونلله فرآینللد و تغییللری در سیسللتم 
 کلله موجللب حللذف کلللر باقیامنللده آب مرفللی می شللود )نظیللر 
ذخیره سللازی، فیلراسللیون، کربللن فعللال و....(  پللس از فرآیندهللای 
مذکللور بللا نصللب کلریناتللور بلله خروجللی سیسللتم، کلرزنللی مجللدد 

انجللام  می شللود.

35 
سنجش روزانه كلرآزاد باقیامنده در شبكه های لوله كشی آب آشامیدنی 

برحسب جمعیت انجام  شده است.

منونه برداری در فواصل زمانی مناسب انجام  شده است. 36

37 
طبللق  مرفللی  آب  فیزیکوشللیمیایی  و  باکریولللوژی  ویژگی هللای 

اسللت. کشللوری  اسللتانداردهای 

طراحی و نظارت بر سیستم ها

38 
پیامنکاران پروژه های آبرسانی، شبکه جمع آوری فاضاب، احداث تصفیه 
خانه های آب و فاضاب و نظایر آن در سطح دانشگاه دارای صاحیت ها 

و مجوزهای الزم بوده و با نظر مراکز بهداشتی انتخاب  شده است.

39 
رشکت پیامنکار دارای کارکنان ماهر و دارای تخصص مرتبط و همچنین 

مهندس ناظر است.

40 
پیامنکاران پروژه ها، تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز را با حداقل 5 سال 

ضامنت قطعات و 10 سال خدمات پس از فروش تأمین می کنند .

دوره طرح مناسب برای تأسیسات آبرسانی در نظر گرفته شده است. 41

42 
آبرسانی(  رضیب  و  آب  فشار  جریان،  رسعت  هیدرولیکی)دبی،  نکات 
و  و...(  لوله ها  جنس  روزانه،  نیاز  موجود)حداکرث  رشایط  با  متناسب 

استانداردها در نظر گرفته شده است.

آزمایشات الزم جهت طراحی خط انتقال  انجام شده است .  43
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمجموعه مقررات نظارت های بهداشتی و ایمنی)HSE( در محیط های دانشگاهی
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

ف
دی

ر

توضیحاتوضعیتفصل ششم: منابع و تاسیسات آبرسانی

44 

سیستم های  زمینه  در  کافی  تخصص  و  تجربه  با  تأسیسات  نیروهای 
حداقل  و  می باشند  دسرس  در  سهولت  به  اماکن  کلیه  در  آبرسانی 
هفته ای یک بار وضعیت تأسیسات آبرسانی را از نظر نشت آب، وضعیّت 
اتّصاالت، تغییر کیفیّت آب و رسیدگی به شکایات مرتبط و سایر نواقص 

احتاملی مورد بررسی قرار می دهند.

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

فصل بیست و ششم: چک لیست ها

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

ف
د ی

فصل هفتم : معابر عمومی، بوستان ها و فضای ر
توضیحاتوضعیتسبز

1 
رسانله متعلارف و قابلل قبول فضای سلبز بله ازای هر فلرد در نظر گرفته 

شلده اسلت ) فضای شلهری به ازای هر نفر 7 تا 12 مر مربع اسلت(.

2 
وسلایل نلور و روشلنایی متناسلب بلا فضلای سلبز و معابلر اسلت و نلور 

مناسلب را ایجلاد می کنلد.

3 
تجهیزات برق و روشلنایی در مسلیرها دارای فونداسلیون ریزی صحیح و 
مناسلب بلوده و از ثبلات کاملل و مقاومت کافی در برابر بادهای شلدید 

موسلمی برخوردار هستند.

4 
نصلب تجهیلزات بلرق و روشلنایی در مسلیرها و محلل اتصلال آنهلا از 

ایمنلی کاملل برخلوردار اسلت.

تجهیزات دارای ساختار )پایه ها و حبابها و... ( سامل هستند. 5

6 
کافلی  اسلتحکام  از  نصلب  محلل  در  آن  حباب هلای  و  قلاب  و  الملپ 

اسلت. برخلوردار 

7 
كلیدهلا و كابل هلای خطلوط انتقلال بلرق ایملن و دور از دسلرس عموم 

اسلت )نصب برچسلب خطلر بلرق گرفتگی الزامی اسلت(.

8 
تابلوهلای بلرق در جلای مناسلب نصلب شلده و دارای سلاختاری  ایملن 
اسلت )بسلته بلودن درب پایه هلای روشلنایی و تابلوهلای بلرق الزاملی 

اسلت (.

متامی تاسیسات برق رسانی مطابق با آیین نامه ایمنی برق است. 9

10 
انباشلنت  ملواد یلا ایجلاد هلر نلوع  وضعیتلی  كله  احتلامل  متلاس  افلراد و 
اشلیاء را بلا سلیم  بلرق  جرثقیلل  و سلایر هادی هایلی  كله  در ارتفلاع  زیلاد 

قلرار دارنلد فراهلم  می سلازد ممنلوع  اسلت .

11 
تجهیلزات اطفلای حریلق مناسلب و بله تعلداد کافلی در محوطله وجود 

دارد.

12 
اسلاس  بلر  و  ایملن  به  صلورت  رادیویلی  دکل هلای  و  آننت هلا  متاملی 

انلد. شلده  نصلب  مربوطله  اسلتانداردهای 

13 
جدول هلای واقلع در ملرز بیلن مسلیر تلردد و فضلای سلبز  مسلتحکم، 

دارای سلاختار و ارتفلاع مناسلب  اسلت.

14 
بله ازای هلر 3000 ملر مربع مسلاحت معابلر و فضای سلبز حداقل یک 

آبخلوری وجود دارد.
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمجموعه مقررات نظارت های بهداشتی و ایمنی)HSE( در محیط های دانشگاهی
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

ف
د ی

فصل هفتم : معابر عمومی، بوستان ها و فضای ر
توضیحاتوضعیتسبز

15 
آبخوری هلای موجلود در محوطله دارای الزاملات بهداشلتی منطبلق بلا 

آیین نامله موجلود اسلت.

16 
سلطل زبالله بله تعداد کافی و با جامنایی مناسلب در سلطح فضای سلبز 

و محوطله وجود دارد.

17 
بلا  منطبلق  بهداشلتی  الزاملات  محوطله  در  موجلود  زبالله  سلطل های 

اسلت . دارا  را  آیین نامله 

18 
بلرای عبلور و ملرور دانشلجویان،  درب ورودی در نظلر گرفتله شلده 

اسلت. مناسلب 

درب ورودی برای عبور و مرور معلولین مناسب است. 19

در نزدیک درب ورودی نقشه راهنامی دانشگاه وجود دارد. 20

نظافت عمومی مطابق اصول بهداشتی رعایت می شود. 21

کارکنان محوطه از لباس کار مناسب استفاده می کنند. 22

23 
کلف محوطله دارای شلیب مناسلب برای جلوگیلری از تجملع آب هنگام 

بارندگی اسلت.

وسایل مستعمل و غیرقابل مرف از محیط محوطه خارج می گردند. 24

25 
پیلش از سمپاشلی از خاللی بلودن محوطله از افلراد، اطمینلان حاصلل 

می شلود.

فرد سم پاش از ابزار حفاظت فردی استفاده می کند. 26

27 
تابللوی ممنوعیلت اسلتعامل دخانیات در محوطه دانشلگاه نصب شلده 

است.

عائم ایمنی در مکان هایی که مورد نیاز است، نصب شده است. 28

29 
شلامره تلفن هلای رضوری بلرای متاس هلای اورژانسلی در محوطله نصب 

شلده است.

30 
آمادگلی الزم بلرای ارائله کمک هلای اولیله در محوطله در صلورت نیلاز، 

وجلود دارد.

31 

بلرای عبلور معلولیلن در مکان هایلی که پلکانی اسلت، مسلیری با شلیب 
مناسلب و در معابر عمومی و فضای سلبز از نظر داشلنت عرض مناسلب 
و اسلتاندارد بلرای عبلور صندلی چلرخ دار )حداقل عرض ملورد نیاز 120 

سلانتی مر( در نظر گرفته شلده اسلت.

کارکنان محوطه ،آموزش چگونگی برخورد هنگام آتش سوزی را دارند.    32

بر نصب بیلبوردها در محوطه دانشگاه ،نظارتی وجود دارد. 33

در نصب بیلبوردها ،اصول ایمنی رعایت می شود. 34
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

فصل بیست و ششم: چک لیست ها

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

ف
د ی

فصل هفتم : معابر عمومی، بوستان ها و فضای ر
توضیحاتوضعیتسبز

35 
مخابللرات،  موجود)نظیللر  تأسیسللات  رو)منهول(هللای  آدم  درپللوش 
آبرسللانی، جمللع آوری فاضللاب و نظایللر آن( ایمللن و همللراز بللا سللطح 

مسللیر تللردد اسللت.

36 
در نزدیکلی محلل پسلت بلرق از عائلم هشلداردهنده اسلتفاده شلده 

ست. ا

37 
حصارکشلی  دانشلگاه  محوطله  در  موجلود  سلاختامنی  کارگاه هلای 

ند. شلده ا

38 
بلرای تردد ماشلین های امدادی و دیگر ماشلین آالت ملورد نیاز در مواقع 

للزوم حداقلل علرض مورد نیاز معابر 2 مر در نظر گرفته شلده اسلت.

39 

بلا توجله بله انتشلار گازدی اکسلید کربن در سلاعات شلب)به ویلژه در 
فصلل گرملا( در فضاهلای دارای پوشلش گیاهلی و پلر درخلت، تابلویلی 
فعالیلت  هرگونله  و  اسلکان  از  پرهیلز  خصلوص  در  دهنلده  هشلدار 

اسلت. شلده  نصلب  ورزشلی(  فعالیت هلای  شلبانه)نظیر 

رسویس های بهداشتی عمومی در محوطه تعبیه شده است.  40

41 
رسویس هلای بهداشلتی عمومی موجود در محوطه از الزامات بهداشلتی 

الزم مطابلق آیین نامه مربوطه برخوردار اسلت.

42 
دانشلگاه  محوطله  در  سلاختامنی  کارگاه هلای  مصاللح  کلردن  رهلا  از 

می آیلد. عملل  بله  جلوگیلری 

43 
نیمکت هلا و آالچیق هلا بلا سلاختار و انلدازه اسلتاندارد و متناسلب بلا 
ایمنلی افلراد و دارای ارتفلاع مناسلب از سلطح زمین نصب شلده اسلت.

44 
دسلتگاه های ورزشلی بله تعلداد کافی و منطبلق با آیین نامله موجود در 

محوطله وجود دارد.

45 
شلیرهای برداشلت آب فضای سلبز فاقد رسشلیر فلکه اسلت تا مراجعان 

امکان اسلتفاده از آن را نداشلته باشلند.

46 
در کنلار هلر نوع شلیر برداشلت آب فضای سلبز تابلوی بلاز دارنده »غیر 

قابل آشلامیدن« نصب شلده است.

47 
فاصللله چللاه تللا منابللع آلللوده کننللده بخصللوص چاه هللای جللاذب  

اسللت. بهداشللتی حداقللل 15 مللر  رسویس هللای 

48 
زهكش هلای مناسلبی جهلت هدایلت روان آب هلای سلطحی در فضلای 

سلبز تعبیله شلده اسلت.

49 
حوض هلا و آب مناهلای موجلود در محوطله دارای الزاملات بهداشلتی و 

ایمنلی منطبلق بلا آیین نامه اسلت.

50 
عملیلات رفلت و روب به  صلورت مناسلب و منطبق با الزاملات آیین نامه 

موجود انجام می شلود.
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمجموعه مقررات نظارت های بهداشتی و ایمنی)HSE( در محیط های دانشگاهی
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

ف
د ی

فصل هفتم : معابر عمومی، بوستان ها و فضای ر
توضیحاتوضعیتسبز

51 
عمليات برف تكاين به موقع و قبل از يخ زدگي برف، بر روی درختان 

انجام ملی شود.

52 
دیوارکشلی یلا فنس کشلی اطلراف محوطه دانشلگاه دارای ارتفلاع کافی 

اسلت کله از ورود حیوانلات ولگرد جلوگیلری کند.

53 
مجلاری فاضلاب و آبهلای سلطحی و کابلهلای برق دارای حفاظ مناسلب 

مبنظلور جلوگیلری از نفلوذ موش بله داخل اماکن اسلت.

54 
الیروبلی جوی هلای آب، حوضچه هلا، آبنامهلا و شلبکه های جملع آوری 

فاضلاب در فواصلل زمانلی مناسلب انجلام می شلود.

55 
مخلازن و ایسلتگاه های نگهلداری موقلت زبالله بله گونله ای اسلت کله 

املکان جللب، نفلوذ و رشلد و تکثیلر حلرشات را فراهلم نیلاورد.

56 
سمپاشلی و طعمله گلذاری در معابلر عموملی طبلق ضوابلط و زیر نظر 

مراکلز بهداشلتی انجام می شلود.

درختان و گیاهان محوطه به موقع سمپاشی می شوند. 57

پادزهر سموم مورد استفاده، تهیه و در دسرس قرار دارد. 58

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

فصل بیست و ششم: چک لیست ها

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

توضیحات وضعیت فصل هشتم: نظافت عمومی و مدیریت پسامند ف
دی

ر

احداث و رشایط بهداشتی مخازن نگهداری موقت پسامند

هنلللگام انتخلللاب ملللکان احلللداث جایلللگاه موقلللت ، جهلللت وزش بادهلللای 
موسلللمی بللله سلللمت اماکلللن عموملللی نبلللوده و جایلللگاه در معلللرض 

تابلللش آفتلللاب نیسلللت.
1 

جایگاه ،گنجایش نگهداری حداقل 3 روز پسامند  را دارد. 2 

جایلللگاه موقلللت پسلللامند  مسلللقف و مصاللللح کلللف و دیلللوار از جنلللس 
مقاوم)بللله شلللیرابه( و صلللاف و صیقللللی، قابلللل شستشلللو، درب دار و دارای 

برچسلللب و یلللا عائلللم مشلللخص اسلللت.
3 

كف جایگاه موقت تا سطح زمین cm 30 فاصله دارد. 4 

جایلللگاه دارای کلللف شلللوی فاضلللاب بلللوده، شلللیرابه پسلللامند و فاضلللاب 
حاصلللل از شستشلللو، بلللا شلللیب مناسلللب بطلللرف مجلللرای بهسلللازی شلللده 

فاضلللاب بلللا رشایلللط بهداشلللتی هدایلللت می شلللود.
5 

شیر آب در محل جایگاه موقت، برای شستشو وجود دارد. 6 

پسلللامند، روزانللله از محلللل تولیلللد جملللع آوری ملللی شلللود و بللله 
می یابلللد.  انتقلللال  پسلللامند  نگهلللداری  موقلللت  ایسلللتگاه های  7 

پسلللامند هلللا از محلللل جملللع آوری و انبلللار موقلللت پسلللامند ، روزانللله 
حملللل و از محوطللله دانشلللگاه خلللارج می گلللردد.  8 

حملللل کیسللله پسلللامند  بللله نحلللو مناسلللب و بللله دور از پخلللش و پراكنلللده 
شلللدن پسلللامند صلللورت می گیلللرد. 9 

پلللس از هلللر بلللار انتقلللال پسلللامند بللله محلللل جایلللگاه موقلللت بللله منظلللور 
جلوگیلللری از ایجلللاد بلللوی نامطبلللوع و تجملللع حلللرشات و جانلللوران 

درپوش هلللا بافاصلللله بطلللور كاملللل بسلللته ملللی شلللود.
10 

انبلللار موقلللت پسلللامند روزانللله پلللس از هربلللار تخلیللله، نظافلللت وگندزدایلللی 
ملللی شلللود. 11 
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمجموعه مقررات نظارت های بهداشتی و ایمنی)HSE( در محیط های دانشگاهی
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

توضیحات وضعیت فصل هشتم: نظافت عمومی و مدیریت پسامند ف
دی

ر

مسلللئول جایلللگاه موقلللت  مشلللخص اسلللت و لبلللاس کار و اتیکلللت 
دارد. شناسلللایی  12 

آملللوزش قبلللل از كار و معاینلللات ادواری سلللامت بلللرای مسلللئول جایلللگاه 
موقلللت انجلللام شلللده اسلللت. 13 

مسلللئول جایلللگاه موقلللت زیلللر نظلللر مسلللئول بهداشلللت محیلللط هلللر مرکلللز 
انجلللام وظیفللله ملللی منایلللد. 14 

سیستم جمع آوری پسامند

سلللطل پسلللامند، متناسلللب بلللا ملللکان و نلللوع پسلللامندها بللله تعلللداد و 
حجلللم کافلللی نصلللب شلللده و اسلللتفاده می شلللود. 15 

تا حد امکان تفکیک پسامند خشک و تر صورت می گیرد 16 

تلللا حلللد املللکان تفکیلللک پسلللامندهای الکریکلللی و الکرونیکلللی در مبلللدا 
صلللورت می گیلللرد. 17 

همللله سلللطل هلللای پسلللامند داخلللل اماکلللن دارای کیسللله زبالللله مخصلللوص 
و درپلللوش سلللامل بلللوده و هملللواره درپلللوش آنهلللا بسلللته اسلللت.

18 

بلللرای جداسلللازی کاغلللذ، سلللطل آبلللی مخصلللوص پسلللامند خشلللک بللله 
تعلللداد کافلللی در دسلللرس قلللرار داده شلللده و پلللس از تفکیلللک بللله واحلللد 

بازیافلللت تحویلللل داده ملللی شلللود.
19 

پسلللامند هلللای خطرنلللاک) نلللوك تیلللز و برنلللده( درظلللروف یلللا محفظلللة 
مقلللاوم مخصلللوص جملللع آوری می گلللردد. ظلللروف جملللع آوری ایلللن 

اجسلللام  ضلللد سلللوراخ شلللدن بلللوده و درپلللوش مناسلللب دارد. 
20 

جملللع آوری پسلللامندهای پرتلللوزا و رادیواکتیلللو، برابلللر ضوابلللط وزارت 
بهداشلللت و سلللازمان انلللرژی امتلللی مدیریلللت ملللی گلللردد. 

21 

پسلللامندهای تلللر در کیسللله زبالللله مقلللاوم مشلللکی جملللع آوری و در 
مخلللازن آبلللی )نقلللره ای ، سلللیاه( از جنلللس مرغلللوب، قابلللل شستشلللو و 

ضدزنلللگ  ریختللله ملللی شلللوند.
22 

پسلللامندهای بهداشلللتی )عفونلللی(  در کیسللله پسلللامند مقلللاوم زرد رنلللگ 
و در مخلللزن زرد رنلللگ دارای عاملللت مخصلللوص، قابلللل شستشلللو و 

گندزدایلللی نگهلللداری ملللی شلللود.
23 

پسلللامندهای علللادی مخللللوط بلللا پسلللامندهای بهداشلللتی نیلللز پسلللامند 
بهداشلللتی محسلللوب می شلللوند و در کیسللله پسلللامند مقلللاوم زرد رنلللگ 

جملللع آوری ملللی شلللوند.  
24 
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پسلللامندهای بهداشلللتی قبلللل از جملللع آوری توسلللط عواملللل شلللهرداری، 
بلللی خطرسلللازی شلللده  و بللله صلللورت ویلللژه دفلللن یلللا بلللرای انتقلللال ، 

مدیریلللت ملللی شلللوند.  
25 

سلللطل های پسلللامند روزانللله تخلیللله شلللده و پسلللامند در حداقلللل زملللان 
از محیلللط دور ملللی شلللود. 

26 

سلللطل های پسلللامند در فواصلللل زمانلللی مناسلللب شستشلللو وگندزدایلللی 
ملللی شلللود.

27 

از پخلللش و پراكنلللده شلللدن پسلللامند در اطلللراف سلللطل جلوگیلللری 
می شلللود.

28 

از سوزاندن پسامند ها اکیداً خودداری می شود. 29 

بازیافت هر نوع پسامند بهداشتی ممنوع است.  30 

سلللطل هلللای پسلللامند گوشللله دار منی باشلللند تلللا نظافلللت آنهلللا راحت تلللر 
صلللورت پذیلللرد.

31 

ابزار و وسایل نظافت

بلللرای تلللی کشلللی کلللف و گندزدایلللی و گردگیلللری سلللطوح،از ملللواد 
گندزدایلللی کننلللده مناسلللب اسلللتفاده می شلللود. 

32 

تنظیلللف هلللای موجلللود بللله طلللور مرتلللب بلللا ملللواد گنلللدزدا شسلللته و در 
فواصلللل زمانلللی مناسلللب تعویلللض می شلللوند.

33 

 وسلللائل شستشلللوی ملللورد اسلللتفاده بلللرای نظافلللت و گندزدایلللی 
رسویس هلللای بهداشلللتی از وسلللائل نظافلللت سلللایر اماکلللن جلللدا و کاملللاً 

اختصاصلللی اسلللت. 
34 

در صلللورت وجلللود دسلللتگاه تلللی شلللورو یلللا كلللف سلللاب، نیروهلللای 
خدملللات در خصلللوص چگونگلللی اسلللتفاده از آنهلللا توجیللله شلللده انلللد.

35 

در متلللام آشلللپزخانه هلللا و رسویلللس هلللای بهداشلللتی برگللله اطاعلللات 
گندزداهلللا نصلللب شلللده اسلللت  

36 

اتاقک شستشو و نگهداری ابزار نظافت

بلللرای شستشلللوی وسلللائل و للللوازم نظافلللت ملللکان مناسلللبی در نظلللر 
گرفتللله شلللده و از نگهلللداری ایلللن گونللله وسلللائل در داخلللل اماکلللن و در 

معلللرض دیلللد، خلللودداری ملللی شلللود.
37 

اتاقک شستشو دارای حوضچه برای شستشوی وسایل است. 38 
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اتاقلللک شستشلللو مجهلللز بللله آب رسد وگلللرم بلللرای شستشلللوی وسلللایل 
اسلللت.

39 

از تلنبلللار کلللردن وسلللائل غیرقابلللل اسلللتفاده و اسلللقاطی در اتاقلللک 
شستشلللو خلللودداری ملللی شلللود.

40 

محلللل نگهلللداری وسلللایل نظافلللت، از نظلللر چیدملللان وضعیلللت سلللاختامنی 
)کلللف، دیلللوار، سلللتون و سلللقف(، در و پنجلللره هلللا، کنلللرل حلللرشات 
و جونلللدگان، تهویللله و رطوبلللت، روشلللنایی، سلللیم کشلللی ، نظافلللت و 

شستشلللوی بللله موقلللع و... مناسلللب و قابلللل قبلللول  اسلللت. 

41 

نحوه نظافت

نظافلللت ،گردگیلللری و شستشلللوی روزانللله بدنللله خارجلللی جاصابونی هلللا، 
سلللطل های پسلللامند ، آبرسدکلللن هلللا و... بللله طلللور کاملللل انجلللام می شلللود.

42 

گندزدایلللی بلللا اسلللتفاده از تنظیلللف هلللای مناسلللب و جداگانللله بلللرای 
سلللطوح مختللللف )از قبیلللل میلللز کار، تلفن،تجهیلللزات رایانللله ای ، 
دسلللتگیره در اتاقهلللا و...( در فواصلللل زمانلللی مناسلللب  انجلللام ملللی شلللود.

43 

 از پخلللش و پراكنلللده شلللدن پسلللامند و ملللواد زائلللد )پسلللامندهای غذایلللی، 
کاغلللذ باطلللله و...( در اماکلللن و محوطللله اطلللراف خلللودداری ملللی شلللود.

44 

کارکنان خدمات هنگام نظافت، اصول بهداشتی استفاده از تنظیف متیز و 
شستشوی مرتب و صحیح آنها را رعایت می منایند. 

45 

هیلللچ یلللک از قسلللمت هلللای سلللاختامن واجلللد رطوبلللت )حاصلللل از 
نظافلللت یلللا... ( و آب راکلللد بللله ملللدت طوالنلللی منلللی باشلللد.  

46 

از وسلللائل شستشلللوی رسویلللس هلللای بهداشلللتی، جهلللت نظافلللت سلللایر 
ملللکان هلللا )بللله خصلللوص آشلللپزخانه هلللا( اسلللتفاده منلللی شلللود.

47 

ضدعفونلللی کلیللله سلللطوح کلللف رسویلللس هلللای بهداشلللتی و کاسللله هلللای 
دستشلللویی و توالت هلللا روزانللله  انجلللام ملللی شلللود.

48 

ضدعفونلللی دسلللتگیره در ورودی تواللللت هلللا ، شلللیرآالت رسویس هلللای 
بهداشلللتی و روشلللویی ها در فواصلللل زمانلللی مناسلللب )حداقلللل هفتللله ای 
3 بلللار( بلللا اسلللتفاده از ملللواد مناسلللب و اسلللتاندارد و در مواقلللع بلللروز و 

یلللا شلللیوع بیامریهلللای واگیلللر روزانللله انجلللام ملللی شلللود.

49 

جاصابونی هلللا در فواصلللل زمانلللی مناسلللب بللله طلللور کاملللل تخلیللله و 
کاملللاً نظافلللت و جلللرم گیلللری ملللی شلللوند.

50 
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متاملللی کارکنلللان خدماتلللی  در خصلللوص مخللللوط نکلللردن ملللواد 
شلللوینده ای همچلللون وایتکلللس و جوهلللر منلللک یلللا سلللایر ضلللد عفونلللی 
کننده هلللای حلللاوی آمونیلللاک آملللوزش الزم را دریافلللت منلللوده انلللد. 

51 

نحوه دفع پسامندهای ویژه

بلللرای دفلللع پسلللامندهای ویلللژه تدابیلللر الزم طبلللق اسلللتانداردهای 
بهداشلللتی اتخلللاذ شلللده و دسلللتورالعمل نحلللوه دفلللع آن هلللا تهیللله و در 

معلللرض دیلللد متصدیلللان مربوطللله نصلللب شلللده اسلللت.
52 

 53 در این مراكز تولید پسامند به حداقل ممکن رسیده است.

کاهلللش سلللمیت پسلللامندها بلللا جلللدا سلللازی انجلللام می شلللود تلللا حداقلللل 
آسلللیب بللله محیط زیسلللت صلللورت پذیلللرد. 

54 

 بلللا اتخلللاذ تدابیلللر مناسلللب ، ریسلللک مواجهللله افلللراد  بلللا پسلللامندهای 
ویلللژه کاهلللش یافتللله اسلللت.

55 

از وسایل حفاظت فردی مناسب برای حمل و نقل استفاده می شود. 56 

کلیللله پسلللامندهای بیولوژیکلللی در ظلللروف مخصلللوص بلللا برچسلللب 
پسلللامند بیولوژیکلللی  نگهلللداری و دفلللع می شلللود.

57 

کلیللله پسلللامندهای شلللیمیایی مایلللع در ظلللروف مخصلللوص بلللا برچسلللب 
پسلللامند شلللیمیایی نگهلللداری و دفلللع ملللی شلللود.

58 

از دفلللع پسلللامندهای بیولوژیکلللی و شلللیمیایی در فاضلللاب اجتنلللاب 
می شلللود.

59 

 60 ظروف پسامند شیمیایی در زیر هود پر می شود.

پسلللامندهای تیلللز و برنلللده درSafety Box نگهلللداری و سلللپس بلللرای  
بی خطرسلللازی و دفلللع نهایلللی منتقلللل می شلللود.

61 

پسلللامندهای خشلللک ویلللژه در کیسللله هلللای ضخیلللم، مقلللاوم و زرد رنلللگ 
ریختللله شلللده و جملللع آوری می شلللود.

62 

در مواردخاص از سیستم فاضاب زیستی استفاده می شود. 63 

در مواردخلللاص از سیسلللتم تهویللله هلللوای خروجلللی مجلللزا اسلللتفاده 
می شلللود.

64 
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الزامات بهداشت و ایمنی مربوط به کارکنان خدمات

تعلللداد نیروهلللای خدماتلللی متناسلللب بلللا تعلللداد افلللراد و فضلللای اماکلللن ، 
در نظلللر گرفتللله ملللی شلللود.

65 

 اشلللتغال بللله کار ایلللن کارکنلللان منلللوط بللله انجلللام معاینلللات ادواری 
پزشلللکی و متناسلللب بلللا توانایلللی کارکنلللان بلللا کار محولللله در آغلللاز و 

حیلللن انجلللام کار ملللی باشلللد.
66 

كارفرملللا كلیللله وسلللایل حفاظلللت فلللردی متناسلللب بلللا نلللوع مخاطلللرات 
احتامللللی در محیلللط كار را بللله تعلللداد كافلللی تهیللله و هلللر 6 ملللاه یكبلللار 

بللله صلللورت رایلللگان در اختیلللار نیروهلللای خدماتلللی قلللرار می دهلللد.
67 

كارفرملللا كلیللله آملللوزش هلللای الزم بلللرای چگونگلللی اسلللتفاده صحیلللح از 
وسلللایل و ملللواد ضدعفونلللی كننلللده را بللله کارکنلللان خدملللات داده اسلللت.

68 

كارفرملللا نظلللارت کاملللل را در خصلللوص رعایلللت مقلللررات حفاظتلللی و 
بهداشلللتی توسلللط كاركنلللان خدماتلللی دارد.

69 

  لبلللاس کار مخصلللوص و متناسلللب فصلللل ، دسلللتکش ، ماسلللک و کفلللش 
و در صلللورت نیلللاز چکمللله  و اتیکلللت شناسلللایی در اختیلللار کارکنلللان 

خدملللات  قلللرار گرفتللله اسلللت.
70 

لباس کار کارکنان خدمات  همواره متیز و مناسب است.  71 

کارکنلللان خدملللات در املللور مربلللوط بللله آبدارخانللله ، پذیرایلللی و نقلللل و 
انتقلللال ملللواد غذایلللی  دخاللللت منی کننلللد.  

72 

کارکنلللان خدملللات فضلللای سلللبز بلللا لبلللاس کار بللله اماکلللن اداری و 
منی شلللوند.  وارد  آموزشلللی 

73 

اسلللتعامل دخانیلللات در اماكلللن عموملللی و در حیلللن كار ممنلللوع اسلللت 
وكلیللله كاركنلللان ایلللن قانلللون را رعایلللت ملللی كننلللد.

74 

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:
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آسانسور

اسانسور منطبق با آیین نامه های موجود احداث شده است؟ 1

  ظرفیت آسانسور متناسب با تعداد افراد است؟ 2

3 
  كابیللن آسانسللور از مللواد غیللر قابللل اشللتعال )مقاومللت 2 سللاعت در برابللر 

آتش سللوزی( سللاخته شللده اسللت؟

4 
  در كابیللن آسانسللور و درهللای طبقللات از جنسللی اسللت كلله نیللم سللاعت 

در مقابللل آتش سللوزی مقاومللت كنللد.

  آسانسور دارای سیستم كنرل رسعت است؟ 5

  بست كابلها استاندارد است؟ 6

  عرض دربهای  آسانسور از 1/2 مر كمر است؟ 7

  ظرفیت آسانسور بر روی آن نصب شده است؟ 8

  آسانسور مجهز به آالرم ظرفیت است؟ 9

  پیش بینی های الزم جهت  مواقع اضطراری صورت پذیرفته است؟ 10

  تهویه در داخل آسانسور به صورت مناسب صورت می گیرد. 11

  روشنایی داخل آسانسور كافی است؟ 12

13 
  نللكات ایمنللی درداخللل اتاقللك  آسانسللور منطبللق بللا ائیللن ناملله موجللود 

پیش بینللی شللده اسللت؟

  سقف اتاقك کاماً  بسته و مجهز به دریچه خروجی امدادی است؟ 14

15 
  اتاقللك دارای كلیللد بللرق مخصوصللی اسللت تللااز حركللت اتاقللك تللا مادامللی 

كلله در بسللته نیسللت جلوگیللری کنللد.

  در اتاقك زمانی كه بسته است متام دهانه خروجی را می پوشاند. 16

17 
  موتللور آسانسللور بللر روی تیر هللای حللامل و سللقفی کامللاً بلله فونداسللیون 

فیكللس شللده اسللت؟

18 
  در صللورت توقللف اضطللراری آسانسللور دریچه هللای مناسللبی بللرای تامیللن 

هللوا وجللود دارد.

19 
  زمللان توقللف آسانسللور در طبقللات بیللن كللف كابیللن و طبقللات اختللاف 

سللطح وجللود دارد.

درها مجهز به چشم الكرونیك هستند. 20

  شناسنامه فنی آسانسور موجود است؟ 21
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   اتاقك آسانسور دارای دستگاه اطمینان با قدرت مناسب است؟ 22

23 
  در آسانسللورها بللا ارتفللاع بیللش از 10 مللر دسللتگاه تنظیللم رسعللت تعبیلله 

شللده اسللت؟

24 
  داخللل اتاقللك آسانسللور كلیللد قطللع بللرق جهللت مواقللع خطللر در نظللر 

گرفتلله شللده اسللت؟

  در داخل  قفسه آسانسور رضبه گیر در نظر گرفته شده است؟ 25

  قفسه آسانسور در رسارس ارتفاع بسته است؟ 26

27 
  كلیلله سللیم های بللرق بجللز سللیم مخصللوص اتاقللك آسانسللور در لوللله 

فلللزی قللرار دارد.

28 

فاصللله بیللن جللدار اتاقللك یللا قفسلله آسانسللور و همچنیللن فاصللله بیللن 
 25 mm اتاقللك و وزنلله تعللادل از 25 میلی مللر بیشللر اسللت )نبایللد از

كمللر باشللد(.

29 
  در طبقلله آخللر فاصللله بللاالی اتاقللك بللا سللقف آسانسللور از  cm 60 بیشللر 

ست؟ ا

  قفسه آسانسور دارای سقف محكم است؟ 30

   درهای آسانسور جز در مواقع استفاده از آسانسور قفل می با شد. 31

32 
  در هللر طبقلله كلله اتاقللك می ایسللتد محفظلله آسانسللور دارای در معمولللی 

یللا كشللویی اسللت؟

33 
  به  صللورت دوره ایللی از كلیلله قسللمت های آسانسللور بازدیللد به عمللل 

می آیللد.

34 
  در كلیلله دسللتگاه های الكریكللی آسانسللور سللیم اتصللال بلله زمیللن 

اسللت؟ شللده  پیش بینللی 

35 
بلله كار بللردن درهایللی كلله بللاز و بسللته شللدن آنهللا بللا حركللت اتاقللك انجللام 

می گیللرد ممنللوع اسللت؟

36 
  افللراد آمللوزش دیللده بللرای كمللك رسللانی در هنللگام خرابللی آسانسللور 

وجللود دارد.

  بازرسی دوره ای سه ماهه توسط مراکز معترب صورت می گیرد. 37

ماشین های ابزار

ادوات متحرک ماشینهای افزار به محدوده تردد افراد وارد می شوند. 38

ماشینهای افزار مجهز به حفاظ ثابت inter lock هستند. 39

ماشینهای افزار مجهزبه سیستم ارت هستند. 40

41 

جهللت جلللو گیللری از برخللورد اشللیا و بلله کارافتللادن اتفاقللی دسللتگاه کلیللد 
روشللن/خاموش آن مواقعللی کلله اسللتفاده منی شللود توسللط حفللاظ پوشللیده 

می شللود.
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42 
جهلللت رسویلللس و روغنلللکاری و متیلللز کلللردن دسلللتگاه ها برنامه ریلللزی 

زمان بنلللدی شلللده وجلللود دارد.

افراد یا گروه خاصی جهت انجام کار رسویس معین شده اند. 43

44 
هنللگام کار از وسللایل حفاظللت فللردی )عینللک – دسللتکش و کاه ایمنللی( 

اسللتفاده می شللود.

رسعت مجاز استفاده از دستگاه معین شده است؟ 45

کارهای روزانه افراد توسط فردی ماهر و آموزش دیده کنرل می شود. 46

قسمتهای دوار دستگاه دارای حفاظ هستند. 47

حفاظ جزیی از دستگاه است؟ 48

49 
اگللر دسللتگاه حفللاظ نللدارد قبللل از رشوع کار بللا دسللتگاه، حفللاظ روی 

دسللتگاه نصللب می شللود.

دستگاهها دارای کلید توقف اضطراری emergency stop هستند.  50

51 .)40 cm  این کلید در ناحیه دسرسی راحت فرد قرار دارد   )حدود

دستگاهها دارای اهرم پایی )پدال(  هستند.  52

برچسب مشخصات روی دستگاهها نصب شده است؟   53

54 
زمللان و نحللوه روغللن کاری و محلهایللی کلله بایللد روغللن کاری شللوند 

مشللخص شللده اسللت؟

زمان و نحوه رسویس دستگاهها مشخص شده است؟ 55

دستورات ایمنی هنگام کار با دستگاه رعایت می شود. 56

57 
عائللم راهنللام ماننللد طللرز خامللوش و روشللن کللردن دسللتگاه و...  روی آن 

نصللب شللده اسللت؟

عائم راهنام به راحتی توسط فرد قابل درک هستند. 58

59 
بللرای درک بهللر کلیدهللا بللا رنللگ و عائللم متفللاوت یللا بللا چللراغ متامیللز 

شللده اند.

از قلم مو و برس جهت پاک کردن براده ها استفاده می شود. 60

61 
جهللت نگهللداری ابزارهللای دسللتی و لللوازم مللورد نیللاز محللل خاصللی )کشللو 

– کمللد یللا جعبلله ابللزار و...( در نظللر گرفتلله شللده اسللت؟

ماشین تراش 

62 
قبللل از رشوع بلله کار بللا دسللتگاه نسللبت بلله محکللم کللردن مرغللک و رنللده 

در محللل خللود اقللدام می شللود.

63 
بافاصللله پللس از محکللم کللردن کار روی دسللتگاه آچللار مخصللوص سلله نظللام 

از روی آن برداشللته می شللود.

64 
ابزارهللا و وسللایل را پللس از تنظیللم دسللتگاه در محللل مخصللوص خللود قللرار 

می دهند.
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65 
فللرد مسللئول کار بللا دسللتگاه تللراش از عینللک حفاظتللی بغللل تللوری دار یللا 

بغللل طلللق دار اسللتفاده می کنللد.

لباس فرد هنگام استفاده از ماشین تراش یکرسه است؟ 66

67 
افللراد از لباس هللای تنللگ کلله خصوصللاً آسللتین و لبه هللای آزاد نداشللته 

باشللد اسللتفاده می کننللد.

68 
جهللت تللراش میله هللای بلنللد و کارهللای طویللل از تکیلله گاه اسللتفاده 

می شللود.

جهت جمع اوری براده ها از قلم مو استفاده می شود. 69

70 
بلله هنللگام رسویللس دسللتگاه ) گریللس کاری و پللاک کللردن( ماشللن خامللوش 

می شللود.

برامدگی گیره ای سه نظام با کاهک حفاظتی پوشانده شده است؟  71

72 
نسللبت بلله آمللوزش کارکنللان دربللاره طللرز کار، نگهللداری و کنللرل رشایللط 

ایمللن کار اقداماتللی صللورت می گیللرد.

قسمتهای دوار و خطرناک دستگاه دارای حفاظ ثابت هستند. 73

این حفاظ ها با کار موتور دستگاه تراش  inter lock شده اند. 74

ماشین فرز

75 
قبللل از رشوع کار بللا دسللتگاه فللرز 0 متیللز بللودن و سللامل بللودن تیغلله فللرز 

امتحللان و چللک می شللود.

76 
بللرای بللاز کللردن میللله محللور فللرز پللس از توقللف کامللل ماشللین از ابزارهللای 

مخصللوص اسللتفاده می شللود.

77 
رسعللت وبللار همیشلله توسللط فللرد ماهللر و کار آزمللوده محاسللبه و تنظیللم 

می شللود.

برای پاک کردن براده ها از برس استفاده می شود. 78

79 
بللرای بسللنت تیغلله فللرز روی ماشللین از فللرد ماهللر و کار آزمللوده اسللتفاده 

می شللود. 

برنامه مکتوبی جهت رسویس و نگهداری دستگاه موجود است؟ 80

برنامه فوق در اختیار افراد شاغل در تاسیسات قرار می گیرد.  81

دریل 

لباس کار افراد دارای رشایط زیر است : 82

یک تکه باشد.الف 

دارای زوائد مانند جیب – جای دکمه و... باشد.ب 

برنامه مکتوبی جهت رسویس و نگهداری دستگاه موجود است؟ 83

84 
بلله هنللگام کار بللا متلله اسللتفاده از سللاعت مچللی –انگشللر – شللال گللردن 

و... ممنللوع اسللت؟
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85 
بلله هنللگام سللوراخ کاری هللر جسللمی ابتللدا آن را روی میزدسللتگاه  محکللم 

کللرده و سللپس رشوع بلله کارمللی کننللد.

86 
قبللل از قللرار دادن جسللم روی صفحلله دسللتگاه نسللبت بلله خامللوش کللردن 

آن اقللدام می شللود.

  از گذاشنت آچار سه نظام روی مته اکیدا خودداری  می شود. 87

افراد از وسایل حفاظت فردی استفاده می کنند. 88

89 
بلله هنللگام روغللن کاری متیللز کللردن – تعمیللر کللردن یللا تغییللر مللکان 

دسللتگاه نسللبت بلله خامللوش کللردن آن اقللدام می شللود.

برای جمع کردن براده ها از روی میز از برس استفاده می شود. 90

91 
برناملله کار بللا متلله به  صللورت صحیللح و ایمللن و به  صللورت مکتللوب در 

محللل موجللود اسللت؟

سنگ سمباده

92 
مشللخصات سللنگ سللمباده از قبیللل مللوارد زیللر از طللرف سللازنده روی 

برچسللب روی سللنگ سللمباده نوشللته شللده اسللت :

نام کارخانه سازنده. الف

ترکیب شیمیایی سنگ سمباده. ب

ابعاد سنگ سمباده. ج

حداکرث دور مجاز در  دقیقه.د

رسعت حرکت محیطی سنگ ) m/s (.  هل

93 
دسللتگاه سللنگ سللمباده از رطوبللت – تغییللر ناگهانللی دمللا – رضبلله و تللکان 

محافظللت می شللود.

94 
نصللب سللنگ سللمباده بللر روی دسللتگاه توسللط افللراد مجللرب و کار آزمللوده 

انجللام می گیللرد.

95 
قطللر سللپرهای جانبللی سللنگ سللمباده توسللط فللرد ماهللر و کار آزمللوده 

کنللرل می شللود  ) حداقللل 3/1 قطللر سللنگ(.

96 

بلله منظللور جلللو گیللر یللاز تنللش و خللرد شللدن سللنگ بلله هنللگام سللوار کللردن 
سللنگ و اتصللال سللپرهای جانبللی سللنگ بللا یللک ورق السللتیک –مقللوا –منللد 

یللا چللرم پوشللانده می شللود.

پوشش حفاظتی از جنس فلزات سخت متناسب با ابعاد سنگ است؟ 97

98 
پللس از سللوار کللردن سللنگ سللمباده تسللت آن بلله مللدت 5 دقیقلله انجللام 

می گیللرد.

به هنگام تست از تردد افراد در اطراف آن خودداری می شود. 99

100 
همیشلله رسعللت مجللاز ذکللر شللده توسللط کارخانلله سللازنده بلله هنللگام کار 

بللا دسللتگاه سللنگ سللمباده رعایللت می شللود.
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به هنگام کار با دستگاه استفاده از عینک حفاظتی الزامی است؟ 101

102 
در صللورت تغییللر فللرم سللنگ سللمباد از حالللت دایللره ای شللکل افللراد مجرب 

و ذی صللاح آن را توسللط قلللم املللاس و ابزار هللای مناسللب گللرد می کننللد.

103 
قللرار  بازرسللی  سللنگهای سللمباده در فواصللل زمان بنللدی شللده مللورد 

. می گیرنللد

از استفاده سنگ سمباده ترک دار مامنعت به عمل می آید.  104

105 

دسللتگاه مکنللده بللرای مکیللدن گللرد و غبللار بللراده حاصللل از سللمباده تعبیلله 
شللده اسللت تادرصللورت زیللاد بللودن گللرد و غبللار آن را بلله خللارج از کارگاه 

منتقللل کنللد.

دستگاه به سیم ارت مجهز است؟ 106

107 
نسللبت بلله آمللوزش افللراد جهللت کار بللا دسللتگاه سللنگ سللمباده اقداماتللی 

صللورت می گیللرد.

پرس 

108 
هللر دسللتگاه پللرس دارای پللاک شناسللایی و مشللخصات فنللی از قبیللل تنللاژ 

– وزن دسللتگاه و تعللداد رضبلله در دقیقلله اسللت؟

109 
دسللتگاه پللرس دارای دفرچلله راهنللام حللاوی اطاعاتللی از قبیللل طریقلله 

نصللب – راه انللدازی – انجللام تعمیللرات و... اسللت؟

110 
پرس هللا دارای سللوئیچ مناسللب هسللتند تللا در وضعیللت توقللف باعللث قفللل 

شللدن دسللتگاه شللود.

111 
هللر دسللتگاه پللرس دارای کلیللد تغییللر وضعیللت فرمللان بللرای حالتهللای 

مختلللف کار پللرس اسللت؟

112 
دسللتگاههای پللرس مجهللز بلله کلیللد فرمللان دو دگملله ای کلله به  صللورت 

همزمللان و تللک رضبلله ای عمللل کنللد اسللت؟

113 
دسللتگاه ها ی پللرس دارای ترمزهللای مطمللنئ و موثللر بللرای متوقللف کللردن 

سیسللتم در هللر نقطلله ای ازمسللیر رضبلله زدن اسللت؟

114 
پرس هللا بلله سیسللتم تللک رضبلله ای کلله بعللد از هللر رضبلله پللرس متوقللف 

شللود مجهللز هسللتند.

115 
پرس هللا بلله پللدال کلله در مواقللع اضطللراری مللورد اسللتفاده قللرار گیللرد 

مجهللز هسللتند.

116 
پدالهللای پایللی مجهللز بلله قللاب و پوشللش مقللاوم هسللتند تللادر صللورت 

سللقوط اشللیاء بللر روی آنهللا منجللر بلله حرکللت ناگهانللی پللرس نشللود.

محل قرار گرفنت قطعه به داخل قاب به  صورت استاندارد است؟ 117

دستگاههای پرس مجهز به چشم الکرونیک هستند. 118

119 
دسللتگاههای پللرس مجهللز بلله سیسللتم تغذیلله جهللت جلوگیللر یللاز ورود 

دسللت بلله منطقلله خطللر اسللت؟
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120 
حفاظهللای دسللتگاه پللرس مجهللز بلله میکروسللوئیچ هسللتند تللا در صللورت 

بللاز بللودن انهللا دسللتگاه متوقللف شللود.

دستگاههای پرس مجهز به سیستم ارت هستند. 121

122 
دسللتگاههای پللرس در فواصللل زمان بنللدی شللده مللورد بازبینللی قللرار گرفتلله 

و نسللبت بلله رفللع عیللوب احتاملللی آنهللا اقللدام می شللود.

سنگ هیدرولیك بزرگ دوطرفه

الكروموتور سنگ مجهز به حفاظ است؟ 123

سنگهای دو طرفه دارای حفاظ است؟ 124

درب قطع كن  سامل و فعال است؟ 125

مسیر حركت طوالنی میز نرده كشی شده است؟ 126

كلید دوشستی همزمان جك كلمپ قطعه كار فعال است؟ 127

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 128

سنگ مغناطیسی

دستگاه دارای حفاظ سنگ است؟ 129

دستگاه دارای حفاظ میز كاربر است؟ 130

محل استقرار دستگاه مناسب یا استاندارد است؟ 131

تجهیزات نگهدارنده سنگ سامل است؟ 132

سنگ مرفی دستگاه استاندارد است؟ 133

وسیله دورکردن براده یا سفال كش موجود است؟ 134

كابل تغذیه الكریكی دستگاه دارای حفاظ )زره( است؟ 135

سیستم انتقال نیرو )ترانسمیسیون( مجهز به حفاظ است؟ 136

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 137

WER )واش ماشین )شستشوی قطعات چرب

میكروسوئیچ دربهای جانبی فعال است؟ 138

پروانه و چرخ زنجیر الكروموتور مجهز به حفاظ است؟ 139

اتصاالت گازی فاقد نشتی است؟ 140

كلید قطع اضطراری )استوپ( در دسرس بوده یا فعال است؟ 141

اتصاالت و انشعابات استاندارد ایمن است؟ 142

كلیدهای فرمان سامل بوده یا دارای شاخص شناسایی   است؟ 143

سیستم انتقال نیرو )ترانسمیسیون( مجهز به حفاظ است؟ 144

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 145

پلیتها و سكوی كار و پوشش اطراف دستگاه سامل است؟ 146
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توضیحاتوضعیتفصل نهم: ایمنی تجهیزات، وسایل و فرآیندها

الكروموتور دمنده هوا دارای حفاظ است؟ 147

پشت دستگاه دارای حفاظ است؟ 148

دیسك همزمان مخزن مایعات مجهز به حفاظ است؟ 149

كانالهای اطراف دستگاه دارای درپوش هستند؟ 150

پرس بلربینگ مانیتینگ

حفاظ توری ورودی پرس موجود است؟ 151

میكروسوئیچ حفاظت ورودی فعال است؟ 152

اتصاالت فلزی حفاظ به وزنه تعادل سامل است؟ 153

كلیه قطع اضطراری )استوپ( در دسرس بوده یا فعال است؟  154

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 155

پرس یك طرف بسته

كلید دوشستی همزمان سامل و فعال است؟   156

سیستم هیدرولیك دستگاه نشتی ندارد؟ 157

سیستم انتقال نیرو )ترانسمیسیون( مجهز به حفاظ است؟ 158

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 159

پرس سه شیلنگی

روشنایی دستگاه كافی است؟ 160

آچار مخصوص جهت تعویض فك نگهدارنده شیلنگ موجود است؟ 161

كلیدهای فرمان سامل هستند یا دارای شاخص شناسایی  اند؟ 162

سیستم انتقال نیرو )ترانسمیسیون( مجهز به حفاظ است؟ 163

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 164

پرس ضایعات

كانوایر هدایت ضایعات دارای حفاظ است؟ 165

كانوایر هدایت بلوكها دارای حفاظ است؟ 166

پلكان صعود به كابین اپراتور ایمن است؟ 167

كلیدهای فرمان سامل هستند یا دارای شاخص شناسایی  اند؟ 168

سیستم انتقال نیرو )ترانسمیسیون( مجهز به حفاظ است؟ 169

پرس قالبگیری

كلید دوشستی همزمان دستگاه فعال است؟ 170

میكروسوئیچهای ابتدا و انتهای حركت بازویی فعال هستند؟ 171

دستگاه دارای حفاظ جلوی جك میز است؟ 172

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 173
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پرس نجاری

دستگاه دارای حفاظت كوپلینگ است؟ 174

چراغهای سیگنال فعال هستند؟ 175

كلیدهای فرمان سامل هستند یا دارای شاخص شناسایی  اند؟ 176

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 177

پرس مشمع

حفاظ )گیرنده امواج رادیویی( سامل است؟ 178

كلیدهای فرمان سامل هستند یا دارای شاخص شناسایی  اند؟ 179

سیستم انتقال نیرو )ترانسمیسیون( مجهز به حفاظ است؟ 180

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 181

پرس كاسه مند

حفاظ توری ورودی پرس موجود است؟ 182

میكروسوئیچ حفاظت ورودی فعال است؟ 183

اتصاالت فلزی حفاظ به وزنه تعادل سامل است؟ 184

كلید قطع اضطراری )استوپ( در دسرس بوده یا فعال است؟ 185

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 186

پرس یك پایه

سیستم ایمنی 2 دستی )2شستی( سامل است یا وجود دارد؟ 187

كلید قطع اضطراری )استوپ( در دسرس بوده یا فعال است؟ 188

سیستم عملكرد دستگاه )یك رضبه سپس ایست كامل( سامل است؟ 189

پدال پایی دارای حفاظ )بهنگام استفاده رضوری از پدال( است؟ 190

روشنایی دستگاه كافی است؟ 191

كلیدهای فرمان سامل هستند یا دارای شاخص شناسایی  اند؟ 192

193 
ابللزار و لللوازم نگهللداری قطعللات كوچللك هنللگام پللرس كاری در دسللرس 

اسللت؟

سیستم انتقال نیرو )ترانسمیسیون( مجهز به حفاظ است؟ 194

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 195

پرس

عملكرد چشم الكرونیكی پرس سامل است؟ 196

كلید قطع اضطراری )استوپ( در دسرس بوده یا فعال است؟ 197

دستگاه از دوطرف دارای پدال دو دستی )2 شستی( است؟ 198

سیستم عملكرد دستگاه )یك رضبه سپس ایست كامل(سامل است؟ 199
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دستگاه فاقد فضای خطرناك )حدفاصل چشم و صفحه پرس( است؟ 200

دستگاه دارای جك ایمنی و سوكت است؟ 201

در صورت فرمان قطع، سنبه به طرف باال حركت می كند؟ 202

روشنایی دستگاه كافی است؟ 203

كلیدهای فرمان سامل هستند یا دارای شاخص شناسایی  اند؟ 204

سیستم انتقال نیرو )ترانسمیسیون( مجهز به حفاظ است؟ 205

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 206

كلید دوشستی همزمان سامل و فعال است؟ 207

سیستم هیدرولیك دستگاه نشتی ندارد؟ 208

حفاظ توری ورودی پرس موجود است؟ 209

میكروسوئیچ حفاظت ورودی فعال است؟ 210

اتصاالت فلزی حفاظ به وزنه تعادل سامل است؟ 211

پرس دروازه ای

عملكرد چشم الكرونیكی پرس سامل است؟ 212

كلید قطع اضطراری )استوپ( در دسرس بوده یا فعال است؟ 213

دستگاه از دوطرف دارای پدال دو دستی )2 شستی( است؟ 214

سیستم عملكرد دستگاه )یك رضبه سپس ایست كامل( سامل است؟ 215

دستگاه دارای فضای خطرناك )حدفاصل چشم و صفحه پرس( است؟ 216

دستگاه دارای جك ایمنی و سوكت است؟ 217

در صورت فرمان قطع، سنبه به طرف باال حركت می كند؟ 218

روشنایی دستگاه كافی است؟ 219

كلیدهای فرمان سامل هستند یا دارای شاخص شناسایی  اند؟ 220

سیستم انتقال نیرو )ترانسمیسیون( مجهز به حفاظ است؟  221

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 222

سنگ سنباده برقی ثابت

دستگاه دارای حفاظ سنگ است؟ 223

دستگاه دارای حفاظ طلقی است؟ 224

225 
میللزان دور سللنگ برحسللب RPM )دور در دقیقلله( یللا M/S )مللر بللر ثانیلله( 

مشللخص شللده است؟

فیرب سنگ مستعملفرسودهدارای ترك یا لقی است؟ 226

میزان دور سنگ و دور دستگاه با یكدیگر همخوانی و مطابقت دارد. 227

فاصله سنگ تا لبه حفاظ بیش از 6mm است؟ 228
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بدنه سنگ دارای شكستگی یا ترك است؟ 229

فاصله تكیه گاه تا سنگ بیش از 3 میلی مر است؟ 230

روشنایی دستگاه كافی است؟ 231

محل استقرار دستگاه مناسب یا استاندارد است؟ 232

كابل تغذیه الكریكی دستگاه دارای حفاظ )زره( است؟ 233

سنگ مرفی استاندارد است؟ 234

مجموعه نگهدارنده سنگ )فلنچوارشمهره( سامل است؟ 235

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز است؟ 236

سنباده دیسكی )دوطرفه(

كابل تغذیه الكریكی دستگاه دارای حفاظ )زره( است؟ 237

دستگاه دارای رسپوش حفاظتی مناسب است؟ 238

دستگاه بر روی زمین ثابت و مستقر شده است؟ 239

كلیدهای فرمان سامل هستند یا دارای شاخص شناسایی  اند؟ 240

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 241

سنباده نواری

سیستم انتقال نیرو )ترانسمیسیون( مجهز به حفاظ است؟ 242

كلیدهای فرمان سامل هستند یا دارای شاخص شناسایی  اند؟ 243

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 244

كانوایر )نوارهای نقاله(

كلید قطع اضطراری )استوپ( در دسرس بوده یا فعال  است؟ 245

وزنه های تعادل مجهز به حفاظ رسارسی هستند؟ 246

استوپ مكانیكی ابتدا و انتهای ریل موجود است؟ 247

دستگاه دارای حفاظ جانبی است؟ 248

دستگاه دارای جك ثابت كننده بر روی زمین است؟ 249

اطراف ایستگاههای تخلیه و تغذیه با توری ایمن شده اند؟ 250

جك تغذیه و تخلیه مجهز به حفاظ است؟ 251

كلیدهای فرمان سامل هستند یا دارای شاخص شناسایی  اند؟ 252

سیستم انتقال نیرو )ترانسمیسیون( مجهز به حفاظ است؟ 253

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 254

چرخ زنجیر كانوایر كوره مجهز به حفاظ است؟ 255

تسمه و پولی دارای حفاظ است؟ 256

تسمه و پولی تهویه كوره دارای حفاظ است؟ 257
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمجموعه مقررات نظارت های بهداشتی و ایمنی)HSE( در محیط های دانشگاهی
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

ف
دی

ر

توضیحاتوضعیتفصل نهم: ایمنی تجهیزات، وسایل و فرآیندها

258 
سیسللتم تغدیلله گازی كللوره بلله شللیر ربللع گللرد  آچللار مربوطلله  رگاتللور 

مجهللز اسللت؟

سیم بوكسل دستگاه سامل است؟ 259

ضامن نگهدارنده بدنه سامل است؟ 260

سیستم ترمز دور كند و تند فعال است؟ 261

در مناطق خطرناك دستگاه حفاظ نرده ای )مكانیكی( وجود دارد؟ 262

كلید قطع اضطراری )استوپ( در دسرس بوده یا فعال است؟ 263

264 
عایللم هشللداری ایمنللی در خصللوص وجللود خطللر سللقوط بللار موجللود 

اسللت؟

كابل برق مجهز به حفاظ )زره( است؟ 265

قاب نگهدارنده موتور و سیم بوكسل مربوطه سامل است؟ 266

سیستم ترمز دستگاه سامل است؟ 267

268 
)در صللورت اسللتفاده از نللوار نقاللله در ارتفللاع( سیسللتم بلله حفللاظ زیریللن 

جهللت جلوگیللری از ریللزش یللا پرتللاب اجسللام و قطعللات مجهللز اسللت؟

باالبرها )جرثقیل سیار(

كابل دستگاه سامل است؟ 269

كابل قاب یا كمربند كنفی نگهدارنده سامل است؟ 270

قاب جرثقیل سامل است؟ 271

جرثقیل دارای شیر یكطرفه هیدرولیك است؟ 272

جكهای طرفین سامل هستند یا عمل می كنند؟ 273

اسراكچر جرثقیل سامل است؟ 274

چراغها و عایم هشداری جرثقیل سامل یا فعال است؟ 275

اشپیلها سامل هستند یا موجود هستند؟ 276

جرثقیل دارای عامت خطر سیار  )كله قندی( است؟ 277

تناژ حداكرث جرثقیل مشخص  است؟ 278

جرثقیل دارای گواهی تست و بازرسی است؟  279

قاب جرثقیل دارای فرن شیطانك است؟ 280

كلیدهای فرمان سامل هستند یا دارای شاخص شناسایی  اند؟ 281

)Tower Crane باالبرها )جرثقیل برجی

دستگاه دارای سیستم هشداری )آژیر یا زنگ خطر( است؟ 282

سیستم قطع خودكار دستگاه در حد باال و پایین سامل است؟ 283

جرثقیل دارای نردبان ثابت و متحرك است؟ 284
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

فصل بیست و ششم: چک لیست ها

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

ف
دی

ر

توضیحاتوضعیتفصل نهم: ایمنی تجهیزات، وسایل و فرآیندها

سیستم ترمز اتوماتیك یا مكانیكی در انتهای ریل عمل می كند؟ 285

دستگاه مجهز به سیستم Overload است؟ 286

حركت طولی دستگاه دارای كنرل رسعت )كندتند( است؟ 287

حركت عرضی كالسكه دارای كنرل رسعت )كندتند( است؟  288

قاب جرثقیل مجهز به فرن شیطانك است؟ 289

سیم بوكسل قاب سامل است؟ 290

سیم بوكسل جرثقیل سامل است؟ 291

292 
آزمایللش اسللتاتیك و دینامیللك بللرروی دسللتگاه انجللام شللده و دارای مجللوز 

اسللت؟

اكوالیزر یا مجموعه باالبرنده سامل است؟ 293

دستگاه دارای پاك یا عامت مشخص كننده ظرفیت است؟ 294

دارای گواهینامه از مراجع قانونی است؟ 295

كابل نگهدارنده كلید فرمان سامل است؟ 296

سیم بوكسل كلمپها سامل و صحیح است؟ 297

298 
در صللورت قطللع بللرق مگنللت جرثقیللل نیللز دچللار مشللكل شللده و بللار رهللا 

می شللود.

كلیدهای فرمان سامل هستند یا دارای شاخص شناسایی  اند؟ 299

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 300

اره نواری

اره دارای حفاظ قابل تنظیم است؟ 301

302 
دسللتگاه بلله سیسللتم قطللع اضطللراری )در نزدیكریللن فاصللله بلله اپراتللور(  

مجهللز اسللت؟

ارتفاع میز در حد8590 سانتی مر تنظیم شده است؟ 303

كابل تغذیه الكریكی دستگاه دارای حفاظ )زره( است؟ 304

روشنایی دستگاه مناسب است )دارای روشنایی موضعی است(؟ 305

كلیدهای فرمان سامل هستند یا دارای شاخص شناسایی  اند. 306

سیستم انتقال نیرو )ترانسمیسیون( مجهز به حفاظ است؟ 307

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 308

اره لنگ

دستگاه به سیستم قطع كننده حد باال و پایین  مجهز است؟ 309

محل استقرار دستگاه مناسب یا استاندارد است؟ 310

تیغه اره سامل است؟ 311
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمجموعه مقررات نظارت های بهداشتی و ایمنی)HSE( در محیط های دانشگاهی
ــامت ــاوره و س ــر مش دف
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ف
دی

ر

توضیحاتوضعیتفصل نهم: ایمنی تجهیزات، وسایل و فرآیندها

گیره یا فكهای آن سامل است؟ 312

سیستم خنك كننده دستگاه سامل است؟ 313

كلیدهای فرمان سامل هستند یا دارای شاخص شناسایی  اند؟ 314

سیستم انتقال نیرو )ترانسمیسیون( مجهز به حفاظ است؟ 315

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 316

اره فلكه ای )تسمه ای(

دستگاه دارای حفاظ فلكه، در قسمت باال رونده تسمه است؟ 317

فلكه فوقانی دارای حفاظ است؟ 318

فلكه تحتانی )زیرین( دارای حفاظ است؟ 319

رسعت دورانی فلكه تنظیم شده است؟ 320

تسمه دارای خوردگی و ترك است؟ 321

كلیه قطع اضطراری )استوپ( در دسرس بوده یا فعال است؟ 322

محل استقرار دستگاه مناسب یا استاندارد است؟ 323

ضخامت طوقه فلكه در نقاط فشار تسمه كمر از 16mm است؟ 324

رسعت خطی فلكه در نقاط فشار تسمه كمر از 16mm است؟ 325

رسعت خطی فلكه بیش از 45m/s است؟ 326

حداكرث رسعت بر روی دستگاه نوشته شده است؟ 327

روشنایی موضعی وجود دارد؟ 328

كابل تغذیه الكریكی دستگاه دارای حفاظ )زره( است؟ 329

ارتفاع میز در حد8590 سانتی مر تنظیم شده است؟ 330

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 331

اره پروفیل بر

دستگاه دارای حفاظ مناسب  است؟ 332

تیغه دارای شكستگیتركخوردگی و غیره است؟ 333

كابل تغذیه الكریكی دستگاه دارای حفاظ )زره( است؟ 334

سیستم خنك كننده مایع سامل است؟ 335

ارتفاع میز در حد8590 سانتی مر تنظیم شده است؟ 336

كلیدهای فرمان سامل هستند یا دارای شاخص شناسایی  اند؟ 337

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 338

اره آب ماستیكی

اره دارای حفاظ است؟ 339

پمپ مایع خنك كننده مجهز به عایق رطوبتی است؟ 340
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فصل بیست و ششم: چک لیست ها

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 
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كلید قطع اضطراری )استوپ( در دسرس بوده یا فعال است؟ 341

كابل تغذیه الكریكی دستگاه دارای حفاظ )زره( است؟ 342

محل استقرار دستگاه مناسب یا استاندارد است؟ 343

تیغه اره سامل است؟ 344

ارتفاع میز در حد8590 سانتی مر تنظیم شده است؟ 345

سیستم برگشت تیغه به باال )فرن( سامل است؟ 346

گیره دستگاه سامل است؟ 347

كلیدهای فرمان سامل هستند یا دارای شاخص شناسایی  اند؟ 348

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 349

اره تیزكن

سنگ دستگاه دارای حفاظ است؟ 350

351 
حداكللرث رسعللت مجللاز دسللتگاه و سللنگ بللا یكدیگللر مطابقللت و انطبللاق 

دارد؟

دستگاه کاماً بر روی زمین محكم مستقر شده است؟ 352

سنگ کاماً محكم شده و لقی ندارد؟ 353

كلید قطع اضطراری )استوپ( در دسرس بوده یا فعال است؟ 354

كابل تغذیه الكریكی دستگاه دارای حفاظ )زره( است؟ 355

دستگاه دارای روشنایی موضعی است؟ 356

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟  357

ماشینهای گرد تراش

دستگاه دارای حفاظت سینی )پرتاب براده از محل براده برداری( است؟  358

دستگاه دارای حفاظت سه نظام است؟ 359

دستگاه دارای محفظه یا كمد نگهداری ابزار و وسایل كمكی است؟ 360

كابل تغذیه الكریكی دستگاه دارای حفاظ )زره( است؟ 361

استقرار دستگاه استاندارد یا مناسب است؟ 362

دستگاه دارای وسیله جمع آوری براده )سفاله كش( است؟ 363

دستگاه دارای حفاظ پمپ خنك كننده )آب ماستیك( است؟ 364

دستگاه دارای روشنایی مناسب است؟ 365

كلیدهای فرمان سامل هستند یا دارای شاخص شناسایی  اند؟ 366

سیستم انتقال نیرو )ترانسمیسیون( مجهز به حفاظ است؟ 367

ماشینهای صفحه تراش

وسیله جمع آوری براده )سفاله كش( موجود است؟ 368
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كابل تغذیه الكریكی دستگاه دارای حفاظ )زره( است؟ 369

دستگاه دارای روشنایی مناسب است؟ 370

استقرار دستگاه استاندارد یا مناسب است؟ 371

حریم حفاظتی )كورس رفت و برگشت براده برداری( محافظت می شود؟ 372

سیستم انتقال نیرو )ترانسمیسیون( مجهز به حفاظ است؟ 373

كلیدهای فرمان سامل هستند یا دارای شاخص شناسایی  اند؟ 374

ماشینهای عمود تراش

محور متحرك انتهای میز مجهز به حفاظ است؟ 375

كلید قطع اضطراری )استوپ( در دسرس بوده یا فعال است؟ 376

وزنه تعادل مجهز به حفاظ توری است؟ 377

كلیدهای فرمان سامل هستند یا دارای شاخص شناسایی  اند؟ 378

ماشینهای براده برداری

در منطقه براده برداری دستگاه دارای حفاظ است؟ 379

كلیه قطع اضطراری )استوپ( در دسرس بوده یا فعال است؟ 380

كلید دو شستی همزمان كلمپ فعال  است؟ 381

382 
حركت میز دارای حفاظ مجهز به میكروسوئیچ بوده یا میكروسوئیچ آن فعال  

است؟

ابزار جمع آوری براده وجود دارد؟ 383

سیستم انتقال نیرو )ترانسمیسیون( مجهز به حفاظ  است؟ 384

دستگاههای برش

دستگاهها اتصال به زمین دارند؟ 385

بر روی قسمتهای متحرك حفاظ نصب شده است؟ 386

محل سقوط قطعه بریده شده مناسب است؟ 387

لباس كار، كفش، دستكش، مچ بند ایمنی در اختیار كارگران قرار دارد؟ 388

جهت برش قطعات كوچك ابزار گیرنده وجود دارد؟ 389

تا حدامكان پدالها دستی هستند؟ 390

سیلندرهای گاز تحت فشار

391 
سللیلندرهای گاز تحللت فشللار دور از پرتوهللای تابیللده شللده و سللایر منابللع 

حرارتللی نگهداشللته می شللوند؟

392 

سیلندرهای گاز تحت فشار د ر محلهای دارای تهویه خوب، مناطق خشک با 
حداقل 20 فوت دورتر از موادی نظیر روغن، گریس، پوشال چوب، توده های 
ذخیره شده کاربید، استیلن یا سایر سوختهایی که باعث شتاب در آتش  سوزی 

و حریق می گردند، نگهداری می گردند؟
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393 
سللیلندرهای گاز تحللت فشللار تنهللا در قسللمتهای تخصیللص داده شللده 

انبللار می شللوند؟ و  نگهللداری 

394 
سللیلندرهای گاز تحللت فشللار دور از باالبرهللا، نقاله هللای مکانیکللی، پلکانهللا 

و نردبانهللا، گذرگاه هللا و پلکانهللای متحللرک نگهداشللته می شللوند؟

395 
سللیلندرهای گاز تحللت فشللار در جایللی نگهللداری و انبللار می شللوند کلله از 

سللقوط کللردن، رضبلله و تکانهللای شللدید مصللون مباننللد؟

396 
سللیلندرهای گاز تحللت فشللار در مناطقللی کلله دارای تهویلله ضعیفللی هسللتند 

نگهللداری می شللوند؟

397 

در مناطللق نگهللداری سللیلندرهای گاز فللرشده عامئللی نظیللر “Oxygen” یللا » 
 )No Open Falme( عللدم اسللتفاده از دخانیللات » یللا » عللدم وجللود شللعله

نصللب شللده اسللت؟

398 
سللیلندرهای گاز فللرشده در بیللرون از مناطللق دارای ژنراتللور نگهللداری و 

انبللار می شللوند؟

399 
سللیلندرهای گاز فللرشده بللرای مامنعللت از سللقوط به طللور ایمنللی نگهداشللته 

شللده  اند؟

400 
سللیلندرهای گاز فللرشده در موقعیللت عمللودی و ایسللتاده انبللار و نگهللداری 

می شللوند؟

401 
کاهک هللای حفاظت کننللده در هملله زمانهللا بلله اسللتثناء زمللان اسللتفاده در 

رسجللای خللود قللرار دارنللد؟

نخ و پارچه روی کاهک و سیلندر آغشته به روغن وجود ندارد؟ 402

403 

سللیلندرهای گاز تحللت فشللار به طللور خوانللا بللا هللدف شناسللایی محتللوای 
گاز بللا نللام شللیمیایی یللا نللام تجللاری گاز عامللت دار شللده اند. عامللات بللر 
روی سللیلندرهای گاز تحللت فشللار به صللورت حللک شللده، مهللر شللده یللا 

برچسللب هسللتند؟

404 
عامللات به صللورت مللورب و سللطح سللیلندر دقیقللا در زیللر کاهللک واقللع 

شللده اند؟

405 

هملله مخللازن قابللل حمللل و هملله لوله هللا، شللیرها و متعلقللات در فواصلللی 
کلله فراتللر از 2/5 سللال هسللتند و به صللورت بللری مللورد بازدیللد واقللع 

می شللوند؟

406 

در مللورد مخللازن عایللق کاری شللده در صورتللی کلله بنللا بلله نظللر فللردی کلله 
بازرسللی بللری انجللام می دهللد، عایللق مربوطلله برداشللته نشللود، خوردگللی 

خارجللی احتللامالً نادیللده گرفتلله می شللود؟

407 

در صورتیکلله هیچ گونلله رشایللط نللا ایمللن کشللف نشللود، مخللازن قابللل 
حمللل جهللت رسویللس و تعمیللر تللا زمانیکلله بللا اسللتانداردهای صحیللح 

تطابللق وجللود دارد برگشللت داده نخواهللد شللد؟
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408 

سللیلندرهای گاز فللرشده، حللل شللده تحللت فشللار، یللا مایللع شللده  طللوری 
سللاخته شللده باشللند کلله به طللور ایمللن فشللارها را تحمللل کللرده و در 
عملیاتللی چللون آزمایشللات متللداول و به ویللژه طللی پرکللردن، حمللل و نقللل، 

انبللار کردن،تخلیلله و رسویللس و نگهللداری بللدون نشللتی باقللی مباننللد؟

409 

سللیلندرها قللادر بلله تحمللل فشللاری در حللد یللک و نیللم برابللر حداکللرث 
فشللار مجللاز پللر کللردن در 15 درجلله سللانتی گراد یللا 59 درجلله فارنهایللت 

به صللورت ایمللن هسللتند؟

410 
سللیلندرها طللوری نگهللداری و حمللل می شللوند کلله معللرض گرمللا، خصوصللاً 

گرمللای تشعشللعی نباشللند؟

Co2

لوله و اتصاالت دارای گواهی تست در رشایط 10٪ اضافه بار هستند؟ 411

شیر قطع كننده ربع گرد بوده یا سامل است؟ 412

شیرها مجهز به سیم بوكسل )ایمنی در برابر پرتاب( هستند؟ 413

سیلندرها دارای گواهی تست هیدروستاتیك است؟ 414

دستگاه دارای گواهی تست و بازرسی است؟ 415

سیستم فاقد نشتی است؟ 416

سیستمهای كنرلی )زنگ اخبارقطع پمپ اتوماتیك( سامل هستند؟ 417

ریخت و پاش و وجود روغن و چربی در محل مشاهده شده است؟ 418

كمپرسور

دستگاه دارای حفاظ در مناطق گردنده )ترانسمیسیون( است؟ 419

)درصورت وجود فن( هواكش مجهز به حفاظ است؟ 420

دستگاه دارای گواهی تست معترب است؟ 421

)درصورت وجود مبدل حرارتی( ترمومر دستگاه سامل است؟ 422

شیلنگ های انتقال باد و بستها سامل هستند؟ 423

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 424

مولد استیلن

وسایل برقی ضدجرقه هستند؟ 425

مولد مجهز به وسایل خودكار تغذیه  است؟ 426

مولد به دستگاه قطع كن گاز مجهز  است؟ 427

اصول انبارش كاربید در كارگاه رعایت شده است؟ 428

ظروف محتوی ضد نفوذ آب کاماً ایزوله هستند؟ 429

فاصله با ساختامنهای دیگر ، اجتامعات و...رعایت شده است؟ 430

وسایل و ادوات برقی ضدجرقه هستند؟ 431
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تابلوها و عایم هشداری به تعداد كافی در محلهای الزم نصب شده است؟ 432

433 
دارای لوللله شناسللایی و اطاعللات مللورد نیللاز اسللت )حداكللرث فشللار بلله 

هنللگام تسللت(.

فشار سنج دستگاه فعال است؟ 434

در مجاورت سیستم و دستگاه چربی، روغن، گریس و... موجود است؟  435

كپسولهای اكسیژن به شكل جداگانه از سایر كپسولها نگهداری می شود؟ 436

سیستم فاقد نشتی است؟ 437

دستگاه دارای گواهی تست و بازرسی است؟ 438

اصول ایمنی درباره انبار کردن سیلندرهای تحت فشار رعایت می شود؟ 439

متیز كردن مخازن

  دستورالعمل مكتوبی جهت انجام موارد زیر وجود دارد؟ 440

الف 
* بازرسللی مخللازن رنللگ در سللالن رنللگ و مخللازن قلللع در دیللگ قلللع سللالن 

تولیللد از نظللر شللكاف، تللرك و غیللره.

ب 
* ارزیابللی دسللتگاههای تهویلله بللرای اطمینللان از كاركللرد صحیللح آنهللا )از 

طریللق انللدازه گیللری آالینللده هللا(.

* روش متیز کردن مخازن.ج 

* تعیین رسپرست جهت نظارت بر كار متیز كردن مخازن.د 

* تعیین افراد مشخص جهت نظارت بر كار متیز كردن مخازن.هل 

* تعیین افراد مشخص جهت انجام كار متیز سازی.و 

ز 
* ممنوعیللت دسرسللی بلله محوطلله مخللزن تللا زمانللی كلله میللزان بخللارات و 

گازهللا بلله سللطح قابللل قبولللی كاهللش نیافتلله اسللت؟

ح 
* اسللتفاده از لباسللهای حفاظتللی توسللط كسللانی كلله وارد مخللازن می شللوند 

)بخصللوص دسللتكش و ماسللك تنفسللی(.

ط 
* روشللن مانللدن دسللتگاه تهویلله تللا زمللان حللذف و انتقللال لجللن مخللزن و در 

طللی عمللل متیللز كللردن مخزن.

* پیش بینی و تعیین شاخص جانشین جهت متیز کردن مخزن.ی 

ک 
  * بازرسللی از روش متیللز کللردن مخللزن در فواصللل زمان بنللدی شللده توسللط 

واحللد ایمنللی یللا بهداشللت.

ل 

* دفلللع صحیلللح لجلللن مخلللازن از طریلللق مشلللورت بلللا مركلللز یلللا موسسللله ای 
كللله در ایلللن زمینللله فعالیلللت دارد یلللا كملللك گرفلللنت از تجهیلللزات تصفیللله 

فاضلللاب.

441 
بلللرای كاهلللش آلودگلللی آالینده هلللا و بخلللار حال هلللا در اطلللراف مخلللازن 

از دسلللتگاه تهویللله موضعلللی كملللك گرفتللله می شلللود؟
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442 
  ملللدارك مسلللتندی دال بلللر آملللوزش افلللرادی كللله وظیقللله متیلللز كلللردن 
مخلللازن را بلللر عهلللده دارنلللد در خصلللوص ملللوارد زیلللر موجلللود اسلللت؟

* آگاهی از خطرات بالقوه ای كه در حین كار احتامل وقوع دارند. الف

* نحوه متیز كردن مخزن. ب

* استفاده از وسایل حفاظت فردی. ج

* رعایت بهداشت فردی. د

443 
امكانللات بهداشللتی زیللر بللرای كاركنانللی كلله مسللئول متیللز كللردن مخللازن 

هسللتند مهیللا اسللت )در محللدوده 15 مللری(؟

* دوش مجهز به آب گرم و رسد.الف 

* صابون.ب 

*دستشویی.ج 

* چشم شوی.د 

موضوع: ایمنی كوره و ذوب

عایم هشداری تابلو برق قابل تشخیص بوده یا فعال هستند؟ 444

كلید قطع اضطراری )استوپ( در دسرس بوده یا فعال است؟ 445

صفحات سكوی كار اطراف كوره و صفحات مشبك زیر كوره سامل است؟ 446

سكوی كار اطراف كوره دارای نرده كشی است؟ 447

كلیدهای فرمان سامل بوده یا دارای شاخص شناسایی است؟ 448

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 449

موضوع: ایمنی و ریخته گری

درب كوره به میكروسوئیچ مجهز شده است یا فعال است؟ 450

كلید قطع اضطراری )استوپ( در دسرس بوده یا فعال است؟ 451

452 
دسللتگاه بلله چشللم الكرونیكللی در منطقلله بیللن دو قالللب مجهللز شللده یللا 

چشللم آن سللامل اسللت؟

سكوی كار اپراتور دارای نرده است؟ 453

سیستم تغذیه گازی ایمن یا استاندارد است؟ 454

سیستم انتقال نیرو )ترانسمیسیون( مجهز به حفاظ  است؟ 455

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 456

موضوع: ایمنی كوره ذوب )شعله مستقیم(

الكروموتور دمنده هوا دارای حفاظ ترانسمیسیون است؟ 457

الكروموتور پمپ هیدرولیك دارای ترانسمیسیون است؟ 458

الكروموتور درب جلوی كوره دارای حفاظ ترانسمیسیون است؟ 459
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اتصاالت سیم بوكسل و پنچ آن سامل است؟ 460

درب جلوی كوره دارای میكروسوئیچ بوده یا فعال است؟ 461

ریل حركت درب جلو دارای استوپ مكانیكی است؟ 462

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 463

موضوع: ایمنی كوره ذوب )شعله غیر مستقیم و شارژ از باال(

پلكان و سكوی بوكسل و پنچ آن سامل  است؟ 464

درب جلوی كوره دارای میكروسوئیچ بوده یا فعال است؟ 465

ریل حركت درب جلو دارای استوپ مكانیكی است؟ 466

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 467

موضوع: ایمنی كوره رنگ

لوله های انتقال سوخت و اتصاالت نشتی ندارند؟ 468

احراق كامل صورت می گیرد؟ 469

هواكشها كارایی الزم را دارند؟ 470

كلیدهای فرمان سامل بوده یا دارای شاخص شناسایی است؟ 471

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:



426

وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمجموعه مقررات نظارت های بهداشتی و ایمنی)HSE( در محیط های دانشگاهی
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

ف
دی

ر
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چك لیست برق

اتصاالت و پریزها در ولتاژهای مختلف تفاوت رنگ دارند؟ 1

اتصاالت به وسیله پریز و چند شاخه انجام می گیرد؟ 2

لوازم حفاظت فردی آزمایش شده و عایق است؟ 3

مهلت آزمایش لباسها و لوازم حفاظت فردی به امتام نرسیده است؟ 4

قبل از اتصال تطابق ولتاژ ابزار و شبكه برق انجام می گیرد؟ 5

ابزار برق سامل و امن موجود است؟ 6

اتصال به زمین وجود دارد؟ 7

پس از قطع برق ابزار از اتصال برق خارج می شود؟ 8

كابلهای برق ابزار از معایب مكانیكی محافظت می شوند؟ 9

از چراغهای دستی مجهز به حفاظ فلزی استفاده می شود؟ 10

الكریسیته ساكن در محلهای با مایعات قابل اشتعال كنرل می شود؟ 11

از جریان نامنظم و گیرافتادن جریان جلوگیری می شود؟ 12

13 
 بللرای متللام كلیدهللا، جعبه هللا و صفحلله كلیدهللا پوشللش اختصاصللی تعییللن 

شللده اسللت؟

تابلو برق

دارای حفاظ است؟ 14

تابلو دارای فرش الستیكی )زیر پای عایق( است؟ 15

فیوز اطمینان )BM( وجود دارد و سامل است؟ 16

تابلو دارای عائم هشدار دهنده است؟ 17

درب تابلو مجهز به بند و بست سامل است و همواره بسته است؟ 18

كپسول آتش نشانی Co2 در اطراف تابلو وجود دارد؟ 19

جهت دسرسی رسیع به تابلو مانع وجود دارد؟ 20

جعبه تابلو سامل است ؟ 21

تهویه تابلو سامل است ؟ 22

سیگنال تابلو برق سامل است ؟ 23

سیستم نشانگر ولتاژ و آمپر سامل است؟ 24

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 25
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ترانس برق

حفاظ نرده ای اطراف ترانس برق دارای حفاظ است؟ 26

دارای فرش الستیكی )زیر پایی عایق( است؟ 27

كپسول آتش نشانی Co2 در محل وجود دارد؟ 28

ماده جاذب رطوبت قابل اطمینان است؟ 29

روغن ترانس دارای مجوز تست الكریكی است؟ 30

31 
فاصللله ترانللس تللا مللواد و وسللایل اطللراف )حداقللل 30cm( رعایللت شللده 

اسللت؟

دستگاه به عائم هشداری به تعداد كافی مجهز شده است؟ 32

دستگاه به سیستم اتصال به زمین )ارت( مجهز شده است؟ 33

Safety Coners پوششهای محافظ و عایق بندی

34 
اتصللاالت كلیللد پللاور تللا قبللل از كلیللد حفاظللت از جللان عایق بنللدی شللده 

باشللد؟

 سوكت ارتباطی برق تابلو از رضیب عایقهای كافی برخوردار است؟ 35

36 
مجموعلله سللینی قللدرت و محللل گللردش بللرق از تابلللو دارای درب بللا طلللق 

محافللظ )پوشللش محافللظ( به  صللورت جللدا از قسللمت الكرونیللك اسللت؟

37 
محلهللای اتصللال كابللل قللدرت بلله بللاالی كلیللد )قبللل از حفاظللت جللان( دارای 

كاور محافظ اسللت؟

38 
محلهللای اتصللال كابللل قللدرت بلله خروجللی مجموعلله كلیللد حفاظللت از جللان 

دارای كاور اسللت؟

پوشش محافظ مانع از دسرسی كاربر به اتصاالت پاور است؟ 39

40 
محللل اتصللاالت كابلشللوهای قللدرت و رسكابلهللا عایللق بللوده و از ایمنللی 

كافللی برخللوردار اسللت؟

41 

ترمینالهللای اسللتفاده شللده در تابلللو بلله نحللوی اسللت كلله پیللچ مربللوط بلله 
ترمینللال در موقللع بسللته شللدن ترمینللال از سللطح عایللق ترمینللال پاییللن تللر 

قللرار گرفتلله یللا از پیچ هللای عایللق اسللتفاده شللود؟

Safety Labeles برچسبهای ایمنی

تابلو دارای برچسب شناسنامه است؟ 42

43 
روی درب تابلللو برچسللب عامللت بللرق فشللار قللوی )عامللت خطللر( وجللود 

دارد؟

44 
روی پوشللش محافللظ قسللمت قللدرت، برچسللب عامللت خطللر نصللب شللده 

ست؟ ا

محل اتصال ارت تابلو دارای برچسب عامت ارت است؟ 45
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46 
مسللیرهای ورودی و خروجللی كابلهللای قللدرت بللا برچسللبهای ورودی و 

خروجللی مشللخص شللده اسللت؟

47 
مقللدار ولتللاژ پللاور موجللود در تابلللو بللر روی برچسللب شناسللنامه تابلللو 

ثبللت شللده اسللت؟

میزان جریان تابلو در برچسب شناسنامه تابلو ثبت شده است؟ 48

ترانس مبدل برق دارای برچسب ورودی و خروجی است؟ 49

50 
بللرروی ترانسللهای مبللدل در صورتیكلله تبدیللل بللرق 380 ولللت بلله 220 باشللد 

برچسللب راهنللامی معرفللی ولتاژهللا نصب شللده اسللت؟

51 
و  نشللانگر ورودی  برچسللب های  بللا  مسللیرهای ورودی و خروجللی آب 

خروجللی آب مشللخص اسللت؟

Cooling System سیستم خنك كننده

52 
مسللیر گللردش آب در تابلللو مشللخص بللوده و امللكان نشللتی آب در داخللل 

تابلللو وجللود نللدارد؟

53 

مسللیرهای ورودی و خروجللی آب بلله تابلللو بلله نحللوی عایق بنللدی شللده 
اسللت كلله در صللورت جداشللدن شللیلنگ آب بلله قسللمت قللدرت تابلللو نفللوذ 

نکنللد؟

54 
بدنلله تابلللو بلله نحللوی آب بنللدی شللده كلله در صللورت ریللزش آب بللر روی 

تابلللو آب بلله داخللل آن نفللوذ نکنللد؟

)Power Supply جریان قدرت (Safety Check List OFTC تابلو فرمان

رنگ كابلهای قدرت استاندارد )مشكی( است؟ 55

تابلو دارای سیستم ارت است؟ 56

كلید نقاط فلزی )هادی( تابلو به سیستم ارت متصل است؟ 57

كلید اتوماتیك بار تابلو بر روی آن نصب شده است )كلید پاور(؟ 58

كلید پاور به درستی عمل می كند؟ 59

كلید پاور دارای كلید Trip است؟ 60

رنگ كلید Trip استاندارد )قرمز( است؟ 61

كلید Trip به درستی عمل می كند؟ 62

تابلو دارای كلید حفاظت از جان است؟ 63

كلید حفاظت از جان امكان قطع برق ورودی به تابلو را دارد؟ 64

65 
كلیللد حفاظللت از جللان متناسللب در جریللان نشللتی اسللتاندارد )30ma( بلله 

درسللتی و در زمللان مشللخص عمللل می كنللد؟

66 
جریللان كلیللد حفاظللت از جللان متناسللب بللا جریللان بللار تابلللو و كلیللد پللاور 

ست؟ ا
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67 
كابللل قللدرت در داخللل كابللل شللوها قرارگرفتلله و رس كابل هللا محكللم پللرس 

شللده اسللت؟

كابلشو كابلهای رابط داخل تابلو به اندازه كافی پرس شده است؟ 68

69 
كابلشوها بر روی ترمینال های خروجی و ورودی ترسیتور محكم نصب شده 

است؟

محل اتصاالت قدرت از استحكام كافی و مناسب برخوردار است؟ 70

71 

هللدر پینهللای دارای بللرق بللر روی بردهللای پللاور از دسرسللی ومتاس مسللتقیم 
دسللت كاربللر محفللوظ بللوده و در ایللن نللوع پین هللا از پینهللای سللیگنال و 

حتی االمللكان از پینهللای دارای روكللش اسللتفاده شللده اسللت؟

قسمت برق قدرت از بخش سیگنال الكریكی جدا است؟ 72

73 
در محلهایللی كلله سللیگنال الكریكللی بللا سللیگنال قللدرت در كنللار هللم 

اسللتفاده می شللوند قطعللات دارای بللرق مشللخص اسللت؟

74 
سللوكتهایی كلله بللرق را وارد می كنللد از نللوع مادگللی و سللوكتهایی كلله بللرق 

را خللارج می كنللد از نللوع نللری اسللت؟

سیستمهای الكرتیكی و ایمنی آنها

75 
 دسللتورالعمل مكتوبللی مبنللی بللر آمللوزش ایمنللی بللرق بللرای افللراد وجللود 

دارد؟

اگر بلی، مدرك مستندی برای امتام دوره آموزشی وجود دارد؟ 76

77 
 تكنسللینهای بللرق كلله مسللئول رسكشللی تابلوهللای بللرق هسللتند، برنامه ریزی 

مكتوبللی جهللت بازرسللی و بازدیللد مرتللب از تابلوهللا دارند؟

78 

 دسللتورالعمل كتبللی وجللود دارد كلله در صللورت مشللاهده هرگونلله نقللص 
و خرابللی در ارسع وقللت کارکنللان تاسیسللات نسللبت بلله اصللاح و تعمیللر 

آن بكوشللند؟

79 
 واحللد تاسیسللات كلله مسللئول نظللارت و رسللیدگی بلله تجهیللزات برقللدار در 

كل ساختامنهاسللت اسللت، برناملله مكتوبللی در ایللن مللورد دارد؟

 دستورالعمل كتبی در موارد زیر وجود دارد: 80

 الف
* بازدیللد از تابلوهللای بللرق در فواصللل زمان بنللدی شللده توسللط کارکنللان 

واحللد تاسیسللات

ب 
* قفللل بللودن تابلوهللای بللرق و دسرسللی بلله آنهللا فقللط از طریللق کارکنللان 

تاسیسللات

 ج
* ثبللت و نگهللداری مللدارك تابلوهللای بازدیللد شللده، علللت و رشح نقللص، 

شللخص بازدیدكننللده و تاریللخ رفللع نقللص

* بازدید از تجهیزات به منظور تشخیص بارگذاری زیاد مدارها د

هل 
* بازدیللد از تجهیللزات بلله منظللور تشللخیص سللیم كشللی های غیرصحیللح 

)سللیمهای اضافللی و سللیمهای طوالنللی و بللدون محافللظ و غیللره(
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* قرار داشنت سكوی چوبی زیر هر كدام از تابلوهای برق موجود. و

81 

 تجهیللزات الزم حفاظتللی )مثللل ابللزار عایللق در برابللر الكریسیتهوسللایل 
حفاظللت فردیتختلله و غیللره( بللرای كار افللراد فراهللم و در دسللرس آنللان 

اسللت؟

82 
 آیین ناملله مكتوبللی وجللود دارد كلله افللراد فللوق از وسللایل و امكانللات زیللر 

بلله هنللگام انجللام كار حتللامً اسللتفاده کننللد؟

* دستكشهای مقاوم و غیرهادی در برابر الكریسیته الف

* پوشش الستیكی و نارسانا در برابر برقب 

* ابزار و وسایل موردنیاز كه عایق بندی و پوشش دار باشندج 

 د

* تابلوهللا و عائللم مثللل: )خطللر، تابلللو بللرق توسللط تعمیللركار، تعمیللر 
می شللود( )خطللر بللرق گرفتگللی( )خطللر شللوك الكریكللی( )خطللر ولتللاژ 

بللاال(

* نردبانهای غیرهادی هل

* ولت مر/اهم مر و آمپرسنج و

83 
 كاركنللان و تكنسللین هللای برقللكار واحللد تاسیسللات بلله هنللگام كار طبللق 

آیین ناملله كتبللی ملللزم بلله اسللتفاده از وسللایل حفاظتللی الزم هسللتند؟

 تابلوهای برق و كلیدهای آنان از رطوبت و نفوذ آب محفوظ هستند؟ 84

85 
 تابلوهللای بللرق موجللود در سللالنها در حالللت عللادی قفللل هسللتند تللا 

اشللخاص دیگللر بلله آنهللا دسرسللی نداشللته باشللند؟

86 

 كابلهللای بللرق دسللتگاهها دور از اصطللكاك و سللایش هسللتند )منظللور ایللن 
اسللت كلله كابللل بللرق از الی در پنجللره و غیللره رد نشللده باشللد و در ضمللن 

در مسللیر رفللت و آمللد کارکنللان نیللز نباشللد(؟

 سیمها و كابلهای برق دارای روپوش عایق و سامل هستند؟ 87

 كلیدهای روشنخاموش دستگاهها از هم متامیز هستند؟ 88

89 
 بللرای تعمیللر، رسویللس یللا متیللز كللردن دسللتگاهها، برناملله و مراحللل كاری 

زیللر به  صللورت كتبللی موجللود اسللت؟

* ابتدا دستگاه را خاموش کنید. الف

 ب
* منبللع بللرق دسللتگاه را قطللع كنیللد و اگللر قابللل قفللل كللردن اسللت آن را 

.)Power Lock Out/Tag( قفللل کنیللد

ج 

* از تابلوهللای راهنللام و هشللدار دهنللده اسللتفاده کنیللد مثللل: )توجلله، 
ماشللین توسللط تعمیللركار تعمیللر می شللود( )توجلله، از روشللن كللردن 

دسللتگاه اكیللداً خللودداری کنیللد(.

 د
* از وسللایل حفاظتللی اسللتفاده کنیللد )كلله در برابللر الكریسللیته عایللق 

باشللند(.
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هل 
 Power پللس از امتللام كار، تابلللو را برداشللته و منبللع بللرق را وصللل و كلیللد *

را در وضعیللت روشللن قللرار دهیللد.

 سیم كشی ها و كابهای موجود در سالنها عاری از عیوب زیر هستند. 90

* سیمها یا مدارهای روباز.الف

* سیم كشیهای اضافی/موقت. ب

* سیم كشی از درز پنجره ها، درها، لوالها و درگاهها. ج

* سیم كشیهای زخمی و برچسب خورده. د

* سیم كشی در مجراها یا لوله ها بدون پوشش دامئی. هل

* سیم كشی های آویزان بدون بست و نگهدارنده. و

 كلیدها و پریزهای موجود در سالن دارای حفاظ هستند؟ 91

 پریزها یا دوشاخه های موجود سامل هستند؟ 92

93 
 سللیمهای متصللل بلله پریللز همگللی دارای دوشللاخه یللا در صللورت لللزوم 

ترمینللال )در صللورت سلله فللاز بللودن قللدرت دسللتگاه( هسللتند؟

 كلیدها و پریزهای برق عاری از عیوب زیر هستند؟ 94

* پریزها و کلید ها شل و از دیوار جدا باشند.الف 

* شكسته باشند.ب 

 جلوی تابلوهای برق باز و عاری از موانع است؟ 95

 سیم كشیهای درون تابلوهای برق سامل هستند؟ 96

 همه فیوزها درون تابلوهای برق سامل هستند؟ 97

 تابلوهای برق عاری از عیوب زیر هستند؟ 98

* فقدان درب                                             الف 

* فقدان فیوزب

* كلید معیوبج

* پریز معیوبد

* فیوز شكستههل

99 
 دسللتورالعمل كتبللی مبنللی بللر ممنوعیللت بلله كارگیللری سللیم رابطهللای سلله 

شللاخه )سلله راهللی( وجللود دارد؟

100 
 برناملله مكتوبللی جهللت رسللیدگی و بازرسللی وضعیللت چاههللای ارت وجللود 

دارد؟

سیستم ارت

 سیستم اتصال به زمین از جنس فوالد است؟ 101

سیستم اتصال به زمین دارای قطر استاندارد 16 میلی مر است؟ 102
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سیستم اتصال به زمین دارای روکش مسی است؟ 103

104 
 قطللر روکللش مسللی بللا میللزان اسللتاندارد کلله 3 میلی مللر اسللت مطابللق 

اسللت؟

105 
 ابعللاد صفحلله مسللی دارای مشللخصه اسللتاندارد اسللت ) ابعللاد 0 5 * 1 

(؟ میلی مللر   2 میلی مللر، ضخامللت 

106 
 سللطح مقطللع اتصللال زمیللن بللر روی صفحلله دارای قطللر 5 میلی مللر مربللع 

ست؟ ا

 صفحه اتصال به  صورت عمودی در زمین قرار گرفته است؟ 107

108 
 فاصللله لبلله فوقانللی صفحلله الکللرود از سللطح زمیللن بلله میللزان اسللتاندارد 

اسللت ) کمللر از میللزان 1 مللر (؟

109 
 صفحلله در محلللی کلله زمیللن دارای رطوبللت کافللی اسللت قللرار گرفتلله 

اسللت؟

110 
 از پوشللش مناسللبی جهللت اطللراف صفحلله اسللتفاده شللده اسللت )منللک، 

خللاک و زغللال چللوب هللر یللک بلله نسللبت 1و4و35(؟

111 
 الکرودهللا در فاصللله مناسللبی از سللطح زمیللن قللرار گرفتلله انللد )0 5 الللی 

1 مللر (؟

112 
 تاییدیلله الزم از سللوی مراجللع ذی ربللط در خصللوص سیسللتم ارت وجللود 

دارد؟

 سیستم ارت مورد بازدید دوره ای قرار می گیرد؟ 113

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:



433

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

فصل بیست و ششم: چک لیست ها

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

ف
دی

ر

توضیحاتوضعیتفصل یازدهم: اماکن آموزشی و اداری

موارد عمومی

ظرفیت هر دانشكده  متناسب با تعداد كل دانشجویان است. 1

محل دانشكده به خوابگاه و مسیر وسایل نقلیه عمومی نزدیك است.  2

فضای اداری در دانشكده ها از فضای آموزشی منفك است. 3

4 
بلرای هلر اتلاق میلز و صندلی، قفسله، فایل و سلایر تجهیزات ملورد نیاز 
بله تعلداد کافی، سلامل و بدون نقص در نظر گرفته و از نگهداری وسلایل 

متفرقله، بلی اسلتفاده و معیوب در اتاق خودداری می شلود.

5 
نظم و ترتیب در تقسلیم بندی، چیدمان لوازم و وسلایل در اتاق رعایت 

می شود.

6 
سلاختامن دیوارها و سلتون ها از جنس مقاوم، بدون هرگونه فرورفتگی، 
ترك خوردگلی و درز و دارای رنگ آمیلزی مناسلب و بله رنگ روشلن بوده 

و در مواقلع الزم نظافت می شلود.

7 
منافلذ موجلود در دیلوار و سلقف )نظیلر اطلراف لوله هلا، سلیم ها و 

پریزهلای بلرق( مسلدود اسلت و درب تابلوهلای بلرق بسلته اسلت.

8 
سلقف صلاف، دارای رنلگ آمیزی مناسلب و  بدون هرگونله ترك خوردگی 

و درز و شلکاف و متیز  اسلت.

9 
كلف قابلل شستشلو، مقلاوم، مسلطح، بلدون فرورفتگلی و ترك خوردگی، 

دارای شلیب مناسلب و متیز اسلت.

درها  از جنس مقاوم، سامل و  بدون ترك خوردگی و شكستگی است. 10

11 
فاقلد  و  شكسلتگی  ترك خوردگلی،  بلدون  شیشله ها  و  سلامل  پنجره هلا، 

هرگونله للق خوردگلی و جلرم گرفتگلی می باشلد.

12 
پنجره هلای طبقلات فوقانلی ملرشف بله پرتلگاه، دارای نلرده محافلظ یلا 

كتیبله ثابلت اسلت )از جلام شیشله بزرگ اسلتفاده نشلده اسلت(..

پنجره اتاق ها دارای پرده متیز و مناسب است. 13

پله های اماکن لغزنده نبوده و به نرده مناسب مجهز است. 14

15 
معلولیلن  اسلتفاده  بلرای  ویلژه  امکانلات  و  تسلهیات  درمسلیرها، 
نشلانه های  و  عائلم  نصلب  بلا  و  طبقلات همکلف(  در  )به خصلوص 

اسلت. شلده  گرفتله  نظلر  در  بین امللللی 
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16 
بلرای پیشلگیری از آلودگلی بری، تابللو اعانات در راهلرو طبقات نصب 
شلده اسلت و از نصلب هرگونله اطاعیله خلارج از ایلن تابللو جلوگیلری 

می شلود.

17 
تابلوهای هشلدار دهنده در خصوص منع اسلتعامل دخانیات در اماکن 

عمومی نصب شلده است.

کلیه اماکن دانشکده از نور طبیعی یا مصنوعی مناسب برخورداراست.  18

 تهویه کلیه اماکن دانشکده مناسب و کافی است. 19

20 
بله وسلایل  دانشلکده مجهلز  اماکلن  کلیله  بلا فصلول سلال  متناسلب 

اسلت. مناسلب  گرمایشلی  و  رسمایشلی 

کلید و پریز و کلیه وسایل برقی از ایمنی کامل برخوردار می باشد.   21

22 
داخلل اتاق هلا و راهروهلا روزانله توسلط نیروهلای خدماتلی نظافلت 

می شلود.

23 
کلیله اماکلن دانشلکده  دارای سلطل زبالله درپلوش دار، متیز، مناسلب و 

مجهلز به کیسله زباله اسلت.

24 
برای بازیافت کاغذ ،سلطل زباله  درپوش دار و مناسلب، مجهز به کیسله 

زباله قرار داده شلده است.

25 
چارچلوب، دسلتگیره، یلراق آالت و لوالهای درها سلامل و دارای اسلتحکام 

کافی اسلت و توسلط نیروهلای خدماتی نظافت می شلود.

26 
انجلام  نحلو مطللوب  بله  انجلام عملیلات سمپاشلی  و  ناقلیلن  کنلرل 
می شلودبه طوری کله هیچ گونله حلرشه ای  در محیلط دیلده  منی شلود. 

27 
کپسلول اطفای حریق)خاموش کننده های CO2 و پودر و گاز برحسلب 
رشایلط( در محلل نصلب شلده اسلت  و کارکنلان آملوزش الزم را بلرای 

اسلتفاده در مواقلع رضوری دیلده اند.

28 
شارژکپسلول ها به  صلورت ادواری انجلام می شلودوتاریخ شارژکپسلول ها 

می شلود. کنرل 

آب مرفی سامل وقابل رشب در دسرس وجود دارد.  29

30 
در اماکن آموزشلی و اداری آب رسد کن به تعداد کافی، سلامل و مناسلب  

وجود دارد.

31 
شلیر آب رسد کلن  از نلوع فلواره ای  و دارای سلپر محافلظ اسلت تلا از 

متلاس دهلان بلا شلیر آب جلوگیری شلود. 

32 
كلف و دیوارهلای اطلراف محلل آبخلوری یلا آب رسد کلن قابل شستشلو 

بلوده و مرتلب نظافت می شلود.

سالن سخرنانی و اتاق سمینار

33 
طراحلی سلالن های سلخرنانی و اتاق هلای سلمینار  منطبلق بلر مقلررات 

اجرایی اسلت.
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34 

کلیله قسلمت های موجلود در  سلالن های سلخرنانی و اتاق های سلمینار 
از نظر وضعیت سلاختامنی)کف، دیوار، سلتون و سقف(، در و پنجره ها، 
پرده هلا، پله هلا، کنلرل حلرشات و جونلدگان، تهویله و رطوبلت، وسلایل 
گرمایشلی و رسمایشلی، بازرسلی تأسیسلات و علدم اسلتعامل دخانیلات 

منطبلق بلر رشایط منلدرج در فصلل 1 و 2 آیین نامه اسلت.

35 
بلرای كاربلران دارای ویلچلر، فضای كافی در سلالن سلخرنانی و اتاق های 

سلمینار مطابق با اسلتانداردها در نظر گرفته شلده اسلت.

36 
در سلالن های سلخرنانی و اتاق های سلمینار  صدای سلخرنان  تا حد امكان 
به  صلورت یكنواخلت بدون هیچ گونه اختالی به گوش شلنونده می رسلد.

37 
شلدت نلور پیشلنهادی درسلالن های سلخرنانی بلدون پنجلره  600  لوکس 

است.

رشایط اختصاصی کالس ها

38 
ظرفیت هر كاس در دانشلكده  متناسلب با تعداد دانشلجویان در حال 
تحصیلل و منطبلق بلر رشایلط ذکلر شلده در فصلل یازدهلم آیین نامله 

است.

39 
هلر كاس  متناسلب بلا تعداد دانشلجویان، به تعداد كافلی، میز و صندلی 

دارد.

40 
میزهلا و صندلی هلا  سلامل و بدون شكسلتگی  و دارای رشایط اسلتاندارد 

و ارگونومیکی مناسلب است.

41 
كاسلها  تا حد امكان طوری سلاخته شلده اند كه از نور طبیعی اسلتفاده 
کننلد و در متلام فصلول سلال از حداكرث نلور آفتاب بهره مند باشلند  و در 

کاس های شلبانه نیز شلدت نور بین 300 تا 500 لوکس باشلد.

42 
هلر كاس  حداقلل 2 پنجلره )بلا رشایط منلدرج در فصلل دوم( در ارتفاع 
بیلش از 120 سلانتی مر از كلف و 20 سلانتی مر فاصله زیر سلقف دارد. 

رنگ سقف كاس سفید یا به رنگ روشن است.  43

44 
 سلطوح دیوارهلای كاس درس از رنلگ ملات انتخاب شلده تلا از خیرگی 

حاصلل از انعلكاس نلور جلوگیری به عملل آید.

45 
در كاس درس سلكوی تدریلس تعبیله شلده کله ارتفلاع آن 25سلانتی مر 
اسلت كله  ملوازی دیلوار جلویلی اسلت و علرض آن نیز حداقلل 1مر در 

نظر گرفته شلده اسلت.

46 
تختله مخصلوص نوشلنت  در محلل مناسلبی قلرار گرفته كه نلور كافی به 

آن برسلد و در معلرض دید کامل دانشلجویان اسلت.

47 
تختله مخصلوص نوشلنت  بله رنگ روشلن و غیر براق اسلت تلا از خیرگی 

چشلم بلر اثر بازتلاب نور جلوگیلری کند.

 فاصله تخته تا اولین ردیف دانشجویان از 2/5 مر كمر نیست. 48
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49 
متهیلدات الزم  در نواحلی سلقف و دیلوار )عایق صوتی( بلرای جلوگیری 

از انتقلال صلوت بله کاس های مجاور انجام شلده اسلت.

50 
سلالن اجتامعلات، كارگاه، آزمایشلگاه، مكان هلای ورزشلی و اتاق هلای 
كله  شلده  منظلور  طلوری  دانشلکده  سلاختامنی  نقشله  در  عموملی 

مزاحمتلی بلرای كاس هلای درس بله وجلود نیلاورد.

از ایجاد هرگونه بالکن و تراس مرتبط با کاس، خودداری شده است. 51

ایمنی در آزمایشگاه ها و کارگاه ها

52 
در اطلراف هلر دسلتگاه، فضلای کافلی برای انجام آزمایشلات ملورد نظر 

دارد. وجود 

53 
کلف اتاق هلا و قسلمتهایی کله محلل عبلور یلا حملل و نقل مواد اسلت 

صلاف و هملوار بلوده و علاری از حفلره ،سلوراخ و برآمدگی اسلت.

54 
کف، دیوار و سلقف آزمایشلگاه و انبار ، قابل شستشلو بوده و در موارد 
ریخته شلدن مایعات  کف دارای شلیب کافی می باشلد تا مواد به طرف 

مجاری فاضاب هدایت شلود.

55 
سلطوح میزهلای آزمایشلگاه و نظایلر آنهلا  صلاف و صیقللی و قابلل 
شستشلو بلوده و در مقابلل ملواد محلرك شلیمیایی و سلوزان و حلرارت 

مقلاوم اسلت.

56 
درآزمایشلگاه های الكرونیكلی، میزهلای آزمایشلگاه و متاملی تجهیلزات 
الکریکلی در محلل  بله سیسلتم اتصلال بله زمیلن  )چلاه ارت(  متصلل 

است.

آزمایشگاه ها و کارگاه  ها  به دستشویی و صابون مایع مجهز است. 57

58 
بلرای هراتلاق دو در خروجلی تعبیه شلده که به طرف بیلرون اتاق باز و 

بسلته می شلود و در هنگام کار کارکنان قفل منی شلود.

تابلو خروج اضطراری در  آزمایشگاه ها و کارگاه ها  نصب شده است. 59

60 
کاملل  ایمنلی  از  و  نقلص  بلدون  و  سلامل  و هودهلا  دسلتگاه ها  کلیله 

برخوردارنلد.

61 
در آزمایشلگاه هایی کله بلا فرآیند هلای بیولوژیک مواجهنلد از هود های 

مخصوص بیولوژیک اسلتفاده می شلود.

62 

تهویله موضعی و عمومی در محل، متناسلب با نلوع کار و محیط وجود 
دارد و تهویله محلل در هلر حاللت طوری اسلت کله کارکنان آزمایشلگاه 
همیشله هلوای سلامل تنفس کلرده و آالینده های شلیمیایی به طلور موثر 

بله خلارج از محیط هدایت می شلوند.

مواد سمی در محل های مناسب و با تهویه موضعی نگهداری می شوند. 63

64 
تجهیلزات حفاظتلی ماننلد چشلم شلوی، دوش اضطلراری دردسلرس و 

آملاده بله کار درمحلل  موجلود اسلت.
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65 
تجهیلزات حفاظلت فردی به تعداد کافی و متناسلب با نلوع کار درمحل 

است. موجود 

66 
 CO2 للوازم اعلام و اطفلای حریق  سلیار و ثابلت  )خاملوش کننده های
و پلودر گاز برحسلب رشایلط( متناسلب بلا نلوع کار و در محل مناسلب 

نصب شلده اسلت.

67 
قفسله بندی و نحوه چیدمان مواد و وسلایل به گونه ای اسلت که فضای 

مناسلب جهت دسرسلی آسلان و حمل و نقل ایمن فراهم شلود.

68 
حیوانلات  نگهلداری  بلرای  اسلتاندارد  قفسله های  و  تجهیلزات  فضلا، 

اسلت. شلده  گرفتله  نظلر  در  آزمایشلگاهی 

69 
محل نگهداری حیوانات آزمایشلگاهی مجزا از سلایر آزمایشلگاهها بوده 

و کف و دیوارهای آن قابل شستشلو  اسلت.

70 
محلل نگهداری حیوانات آزمایشلگاهی از سیسلتم تهویه قلوی برخوردار 

است.

71 
دسلتگاه هایی كله رسو صلدای زیلاد ایجلاد می كنند  توسلط عایق صوتی 

مناسلب مهار شلده اند.

72 
تجهیلزات و لوازمی كه به سیسلتم خأل متصل هسلتند بلرای جلوگیری از 

پرتلاب شلدن به نحو صحیح مهار شلده اند.

73 
متاملی قطعلات چرخنده و مکانیکی دسلتگاه ها مجهز به سلپر حفاظتی 

است.

وسایل و تجهیزات معیوب یا ظروف شکسته در محل وجود ندارد. 74

75 
در ملوارد كار بلا دسلتگاه ها و ملواد پرتلو زا رشایلط ابلاغ شلده از طلرف 

سلازمان انلرژی امتلی رعایلت می شلود.

76 
در آزمایشلگاه یا کارگاه دسلتورالعمل ایمنی  و عائم هشلدار دهنده به 
تعلداد کافلی و متناسلب بلا نلوع کار تهیله و در محل مناسلب و معرض 

دید دانشلجویان نصب شلده اسلت.

77 
سلیلندرهای گاز اعم از پر یا خالی در محل مناسلب و به حالت عمودی 

با اسلتفاده از تسلمه، زنجیر یا بسلت به طور ایمن مهار شلده اند.

برای حمل سیلندرهای گاز از چرخ دستی های مناسب استفاده می شود.   78

کلیه شیرهای گاز و وسایل مربوطه سامل و از ایمنی کافی برخوردارند.  79

80 
كلیه مواد شلیمیایی  برچسلب های اطاعاتی الزم را داشلته و در دسلرس 

است.

روشنایی محل متناسب با نوع کار و محیط است. 81

82 
دفلع ملواد زائلد خطرنلاک از طریق زباله های شلهری و فاضلاب ممنوع 
اسلت و پسلامندهای شلیمیایی و بیولوزیکی به  صورت متناسلب با نوع 

کار و بله روش صحیلح جملع آوری و دفع می شلود.
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83 
کارکنلان آملوزش صحیلح نحلوه کار بلا تجهیلزات آزمایشلگاه یلا کارگاه را 

اند. دیلده 

84 
آشلنایی بلا دوره ی كمك هلای اولیله و نحلوه برخلورد بلا حلوادث مرتبط 
بلا کار ) کمک هلای اولیله و آتش نشلانی( برای کارشناسلان آزمایشلگاه و 

کارگاه برگزار شلده اسلت.  

85 
کارکنلان اطاعلات کافلی و الزم دسلتورالعمل های ایمنلی مواد و وسلایل 

دارند. را 

86 
قانون ممنوعیت کار دانشلجو  به تنهایی، در محیط آزمایشلگاه و کارگاه 

رعایت می شلود.

87 
پلس از پایلان کار، کلیله للوازم و وسلایل ملورد اسلتفاده شستشلو و در 

آب چلکان مناسلب قلرار داده می شلوند.

88 
نظافلت و ضدعفونلی در آزمایشلگاه هایی كله با مواد شلیمیایی، عوامل 

عفونلی و بیلامری زا رس و كار دارنلد  روزانله انجام می شلود.

منازخانه

89 
بلرای منازخانله فضلای مناسلبی در نظلر گرفتله شلده اسلت )در صلورت 
وجلود منازخانله مرکلزی رشایط  منطبق بر فصل 18 آیین نامه می  باشلد(.

90 
قسلمت کفش کنلی دارای قفسله بندی برای نگهلداری کفلش مناز گزاران  

می باشلد.

91 
  فرش هلا و موکت هلای منازخانله به طلور روزانله نظافت شلده و حداقل 

سلالی یک بار شستشلو می شوند.

92 
 کلف، دیلوار و سلقف   فاقلد درز و شلکاف بلوده و در صلورت للزوم 

نسلبت بله تعمیلر آن اقلدام می شلود.

کلیه در ها و پنجره ها سامل و متیز و به توری سامل مجهزند  . 93

94 
سیسلتم تهویله مناسلب وجلود دارد به طلوری کله محلل علاری از بلوی 

نامناسلب اسلت.

میزان روشنایی محیط مناسب است. 95

96 
سلطل زبالله درپلوش دار، متیلز، مناسلب و مجهلز به کیسله زبالله وجود 

دارد.

تابلو ممنوعیت استعامل دخانیات در منازخانه نصب شده است. 97

وسایل اضافی و مستعمل و غیر قابل مرف در محل وجود ندارد. 98

رسویس بهداشتی

99 
کف لغزنده نیست و از جنس مقاوم، قابل شستشو و رسامیک  یا سنگ 

کاری شده است.

دیوار تا سقف کاشی کاری مناسب  دارد. 100
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سقف صاف و بدون ترک خوردگی است. 101

در و پنجره ها از جنس مناسب و بدون زنگ زدگی است. 102

دارای روشویی های مناسب و از جنس چینی مقاوم  است. 103

104 
مجهلز بله سیسلتم لوله کشلی صابلون مایع یلا ظرف مخصلوص محتوی 

صابلون مایع اسلت.

سنگ چشمه توالت از جنس چینی مقاوم و مجهز به شر گلو  است.  105

دارای مکانی مجزا برای نگهداری تی و وسایل گندزدایی  است. 106

دارای کفشوی مناسب است. 107

108 
توالت هلا دارای فلاش تانلک بلا دسلتگیره سلامل، مناسلب و بلدون نقص 

. هستند

توالت ها دارای آب رسد و گرم و مجهز به شیلنگ برداشت آب هستند.  109

110 
هلر چشلمه تواللت دارای سلطل زبالله درب دار ، متیز و مجهز به کیسله 

زباله اسلت.  

111 
دارای سیسلتم تهویله مناسلب اسلت و همیشله هلوای داخلل تواللت و 

دستشلویی سلامل و علاری از بلو اسلت.

دارای نور و سیستم روشنایی مناسب است. 112

دستشویی ها به سیستم فاضاب متصل است. 113

114 
رسویس هلای بهداشلتی در فاصله مناسلب از سلاختامن های آموزشلی و 

اداری قلرار گرفتله اند.

115 
تعلداد چشلمه توالت هلا مناسلب بلا تعلداد افراد اسلتفاده کننده اسلت 

)100 نفلر 5 چشلمه توالت(.

116 
بلرای رسویس هلای بهداشلتی عموملی رخت آویز و توشله نگه دار سلامل 

و مناسلب بله تعلداد کافی در نظر گرفته شلده اسلت.

117 
بلرای رسویس هلای بهداشلتی،که حداکلرث تعلداد مراجعلان را در سلاعت 
منلاز و ناهلار دارنلد، یلک کارگلر بالباس کار، چکمه السلتیکی و دسلتکش 

در سلاعات مذکلور بله منظلور نظافت مسلتمر در محل حضلوردارد. 

رسویس های بهداشتی  روزانه نظافت و ضدعفونی می شوند. 118
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119 

از نصلب هرگونله پرده در رسویس های بهداشلتی خودداری شلده اسلت 
و در دستشلویی های خواهلران از حفلاظ فللزی بلا پایه هلای متحلرک 
اسلتفاده می شلود کله ازجنلس مرغوب، قابل شستشلو و به رنگ روشلن 

اسلت و هملواره نظافلت می شلود.

رشایط اختصاصی آبدارخانه ها

120 
كاركنلان آبدارخانله و متلام كسلانی كله بلا توزیلع آب و چلای و هلر نوع 

ملواد غذایلی رس و كار دارنلد كارت معاینله پزشلكی معتلرب دارنلد.

121 
كاركنلان آبدارخانله و متلام كسلانی كله بلا توزیلع آب و چلای و هلر نوع 
ملواد غذایلی رس و كار دارنلد گواهی معتربگذراندن دوره ویژه بهداشلت 

عمومی را دارا هسلتند.

122 
حلوزه کاری کارکنلان آبدارخانله وکارکنلان خدمات کاملاً از یکدیگر جدا 
بالعکلس  املور مربلوط بله خدملات و  است و کارکنلان آبدارخانله در 

دخاللت منی كننلد.

ورود و خروج افراد متفرقه به آبدارخانه ممنوع است. 123

تابلو ممنوعیت استعامل دخانیات در آبدارخانه نصب شده است. 124

125 
كاركنلان آبدارخانله و سلایر افلرادی كله بلا توزیع ملواد غذایلی رس و كار 
دارنلد از لبلاس كار مناسلب )ترجیحلاً روپلوش به رنگ روشلن( اسلتفاده 

کلرده و بهداشلت فلردی را کاملاً رعایلت می کننلد.

كاركنان آبدارخانه  كمد مخصوص لباس  یا رختكن مناسب دارند.  126

127 
هلر یلك از كاركنلان آبدارخانه  از حوله اختصاصی  در محل برای خشلک 

کردن دسلت ها اسلتفاده می كنند.

128 
از نظلر وضعیلت سلاختامنی كلف، دیلوارو سلقف آبدارخانله مطابلق با 

اسلتانداردهای بهداشلتی است.

درها و پنجره های  آبدارخانه  مطابق با استانداردهای بهداشتی است. 129

تهویه آبدارخانه  مناسب است. 130

131 
آبدارخانه مجهز به لوله كشلی آب رسد و گرم و مواد شلوینده اسلتاندارد 

جهت شستشلوی ظروف موجود است.

 شیرهای برداشت آب سامل، بدون نقص و چکه است. 132

133 
سلینک ظرفشلویی سلامل و بلدون نقص و محکلم در جایلگاه خود نصب 

شلده  است.

لوله خروجی پساب  سینک ظرفشویی سامل و بدون گرفتگی است. 134

135 
از نگهلداری ظروف شسلته نشلده و ریخلت و پاش پسلامندهای غذایی 
در سلینک های ظرفشلویی، کنلار وسلایل پخلت و پلز و روی سلطوح 

اطلراف خلودداری می شلود.
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آب چکان سامل، به تعداد و اندازه کافی در محل وجود دارد. 136

137 
ممنوعیلت خشلك کلردن ظلروف رسو چلای با حولله و دسلتامل رعایت 

می شلود.

138 
وسلایل پخلت و پلز و سلامور سلامل و بلدون نقلص هسلتند و روزانله، 

می شلوند. نظافلت  و  جرم گیلری 

139 
وجلود یلك دسلتگاه یخچلال بلرای نگهلداری ملواد غذایی فاسلد شلدنی 

رضوری اسلت و نظافلت یخچلال به  صلورت روزانله انجلام می شلود.

140 
قفسله نگهلداری ظلروف متیلز و نظافت پذیلر و فاصله کلف آن از زمین 

حداقل 20cm اسلت.

141 
کلیله ظلروف و وسلایل مورد اسلتفاده سلامل، بلدون ترک خوردگلی و متیز 

است.

142 
کپسلول آتش نشلانی )خاملوش کننده هلای CO2 و پلودر گاز برحسلب 

رشایلط( در محلل مناسلب نصب شلده اسلت.

143 
ملوارد ایمنلی به  صورت دوره ای )تاریخ اعتبارکپسلول آتش نشلانی، ایمنی 
سلیم های بلرق ،سلامل بلودن سیسلتم گازرسلانی  و سلامل بلودن وسلایل 

گرمایشلی و رسمایشلی( کنلرل می شلود.

144 
در  سلوز  گاز  و  برقلی  وسلایل  وجلود  صلورت  در  آبدارخانله   مسلئول 
آبدارخانه، كلیه مقررات ایمنی وسلایل برقی و ایمنی وسلایل گازسلوز را 

رعایلت  می کنلد.

145 
مسلئول آبدارخانله هرصبلح به هنگام ورود به محل كار و قبل از روشلن 
كلردن كلیلد بلرق ازعلدم وجلود گاز در محیط مطمنئ می شلود و سلپس 

اقلدام بله روشلن كردن بلرق یا كربیلت می کند.

146 

كلری و ظلروف دیگلری كله بلرای جوشلاندن آب ملورد اسلتفاده قلرار 
می گیلرد بله حلدی پلر منی شلود كه بله هنلگام جوشلیدن آب رس رفته و 
سلبب خاملوش شلدن اجلاق گاز شلود و  مسلئول آبدارخانله مراقب این 

امر اسلت.

147 
جعبله كمك هلای اولیله هملراه بلا للوازم و وسلایل ملورد نیلاز در محلل 

موجلود اسلت.

148 
نگهداری هرگونه وسلایل اضافی و مسلتهلك و ضایعات ممنوع اسلت و 

در ارسع وقلت تخلیه می شلود.

مگس، پشه، سوسك و سایر حرشات در داخل آبدارخانه دیده منی شوند.  149

150 
سلطل زبالله درپلوش دار، متیلز، مناسلب و مجهلز بله کیسله زبالله در 

آبدارخانله قلرار داده شلده اسلت.

151 
نسلبت بله جملع آوری و دفلع بهداشلتی زبالله به طلور روزانله اقلدام 

می شلود. 
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152 
كلیله قسلمتهای آبدارخانله در پایان هر روز كاری نظافت و مرتب شلده 

و حداقلل هفتله ای یك بلار نظافت كللی در مورد آن انجلام می گیرد. 

کتابخانه ها و سالن های مطالعه

153 
موقعیلت مكانلی كتابخانله طلوری انتخلاب شلده تلا  متلام واحدهلای 
آموزشلی ذینفلع باشلند و بلا خوابلگاه دانشلجویان هلم فاصلله زیلادی 

نداشلته باشلد.

154 
 از نظلر وضعیلت سلاختامنی)کف، دیلوار، سلتون و سلقف(، مطابلق بلا 

اسلتانداردهای بهداشلتی اسلت.

155 
دیوارهلا، سلقف و كلف كتابخانله و قفسله ها به طلور ملداوم بلا ملواد 

ضدعفونلی كننلده متیلز می شلود.

156 
كلف كتابخانله بلا كفپلوش نلرم و روشلن فلرش شلده اسلت و لغزنلده 

نیسلت.

درها و پنجره ها مطابق با استانداردهای بهداشتی است. 157

158 
سیستم تهویه مطبوع در کتابخانه وجود دارد و متام بخش های کتابخانه 

به طور یکسان از رسمایش و گرمایش یکسان بهره مند می شوند. 

159 
درجله   20 حداقلل  و   24 )حداكلرث  یكنواخلت  و  مطللوب  حلرارت 
سلانتی گراد( در زمسلتان و تابسلتان بلرای کتابخانله تنظیم شلده اسلت. 

میزان رطوبت نسبی در حدود 47٪ با 2٪ ± کنرل می شود. 160

161 

 بلرای ورود و خلروج بله كتابخانله تنهلا یلك در اصلی عریلض و اتوماتیك 
در نظلر گرفتله شلده اسلت تلا حفاظلت و كنلرل رفلت و آملد سلاده تر 
باشلد و بلرای رعایلت اسلتانداردهای ایمنلی، یلك درب اضطلراری ایجلاد 

شلده است.

162 
در كتابخانله پیش بینی هلای الزم بلرای جلوگیلری از آتش سلوزی بله عمل 
آملده اسلت  و وسلایل اعلام و اطفلای حریق مجهز و مناسلب كتابخانه 

درمحل وجلود دارد.

163 
کلیله کارکنلان بلا طلرز كار وسلایل اطفلای حریق آشلنا هسلتند و ایمنی 
کتابخانه هلا بللا رعایلت ملوارد ذکلر شلده درفصلل 9 آیین نامله پوشلش 

می شلود. داده 

164 
متهیلدات الزم بلرای مبلارزه بلا عواملل آسلیب رسلان بله كتابخانله مانند 
شلدت نلور، حلرارت، رطوبت، حلرشات، جونلدگان، میكروارگانیسلم ها و 

اسلیدها  پیش بینلی شلده اسلت.

165 
كتابهلا، زوایلای دور از دسلرس، پشلت كابینت، قفسله ها، زیلر میزها در 
محلل كتابخانله هلر روز و مخزن هلر دو هفته یك بار نظافت می شلود. 

166 
قفسله های مخصلوص لبللاس ویلا جالباسلی و آویلزه چلر و عصلا بلرای 

مراجعله کننلدگان  وجلود دارد. 
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167 
کمدهایلی کله مراجعله کننلدگان بتواننلد وسلایل کوچلک و کیف هلای 

دسلتی خلود را در آن بگذارنلد، در محلل قلرار داده شلده اسلت.

168 
نلور مناسلب )حلدود 500 لوكلس( برای سلطح میزهای مطالعله در نظر 

گرفته شلده است.

169 
میلز و صندلی مناسلب و مطابق اسلتاندارد برای مراجعلان در محل قرار 

داده شلده است.

تابلوی عدم استعامل دخانیات در كتابخانه نصب  شده است. 170

تابلوی عدم مرف مواد خوراكی در كتابخانه نصب  شده است. 171

مكانی جداگانه برای تغذیه مراجعان در نظر گرفته شده است. 172

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:
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رشایط کار نیروهای خدماتی

1 
تعداد نیروهای خدمه متناسب با تعداد دانشجویان و فضای اماکن در 

نظر گرفته شده است.

2 
اشتغال به کار این کارکنان منوط به انجام معاینات پزشکی و تناسب 

توانایی کارکنان با کار محوله است.

3 
كارفرمللا كلیلله وسللایل حفاظللت فللردی متناسللب بللا نللوع مخاطللرات 
احتاملللی در محیللط كار را بلله تعللداد كافللی تهیلله و هللر 6 مللاه یكبللار بلله 

صللورت رایللگان در اختیللار نیروهللای خدماتللی قللرار می دهللد.

4 
كارفرمللا كلیلله آمللوزش هللای الزم بللرای چگونگللی اسللتفاده صحیللح از 
وسللایل و مللواد ضدعفونللی كننللده را بلله کارکنللان خدمللات داده اسللت.

5 
كارفرمللا نظللارت کامللل را در خصللوص رعایللت مقللررات حفاظتللی و 

بهداشللتی توسللط كاركنللان خدماتللی دارد.

6 
کارفرملا لبلاس کار، دسلتکش، ماسلک، کفلش و سلایر وسلایل حفاظلت 

فلردی را  تأمیلن و در اختیلار آنلان قلرار داده اسلت.

7 
لبلاس کار کارکنلان خدملات هملواره متیز و مناسلب اسلت و آراسلتگی 

و نظافلت را رعایلت می کننلد.

8 
بله  مربلوط  املور  در  نظافلت،  بخلش  در  نیروهلای خدملات شلاغل 
آبدارخانله و پذیرایلی و نقلل و انتقلال مواد غذایلی دخاللت منی کننلد. 

9 
اسلللتعامل دخانیلللات در اماكلللن عموملللی و در حیلللن كار ممنلللوع اسلللت 

وكلیللله كاركنلللان ایلللن قانلللون را رعایلللت ملللی كننلللد.

 ابزار و وسایل نظافت  

10 
ملواد  از  سلطوح،  گردگیلری  و  ضدعفونلی  و  کلف  کشلی  تلی  بلرای 
قابلیلت  )بلا  میکروفیلرب  پارچه هلای  و  مناسلب  کننلده  ضدعفونلی 

می شلود.  اسلتفاده  خلاک(  و  گلرد  و  آلودگلی  جلذب  مطللوب 

11 
وسلایل نظافلت به طلور مرتلب باملواد ضدعفونلی کننلده شسلته و در 

فواصلل زمانلی مناسلب تعویلض می شلود.

12 
 وسایل شستشوی مورد استفاده برای نظافت و ضدعفونی رسویس های 

بهداشتی از وسایل نظافت سایر اماکن جدا و کاماً اختصاصی است.
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13 
تی هلای نظافلت بله نحلو صحیلح اسلتفاده و ضدعفونلی می شلود و 
پلس از امتلام کار در ملکان مخصلوص تلی آویلزان می شلود و نیروهای 

خدملات در خصلوص چگونگلی اسلتفاده از آن توجیله شلده انلد.

14 
و  گرفتله  نظلر  در  مناسلبی  ملکان  نظافلت  للوازم  و  وسلایل  بلرای 
از نگهلداری ایلن گونله وسلایل در داخلل اماکلن و در معلرض دیلد، 

اسلت. شلده  خلودداری 

15 

محلل نگهلداری وسلایل نظافلت، از نظلر وضعیلت سلاختامنی )کلف، 
دیلوار، سلتون و سلقف(، در و  پنجره هلا، کنلرل حلرشات و جونلدگان، 
تهویله و رطوبلت، روشلنایی، سیم کشلی و... قابلل قبلول اسلت و در 

فواصلل زمانلی مناسلب، گردگیلری، شستشلو و ضدعفونلی می شلود.

راهروها

16 
 كلف قابل شستشلو، مقاوم، مسلطح، بدون فرورفتگلی و ترك خوردگی، 
دارای شلیب مناسلب و متیلز اسلت و روزانله توسلط خدملات نظافلت 

می شلود.                

17 
سلقف صاف، دارای رنگ آمیزی مناسلب و  بدون هرگونه ترك خوردگی 

و درز و شلکاف و متیز است.

18 
هرگونله  بلدون  مقلاوم،  جنلس  از  سلتون ها  و  دیوارهلا  سلاختامن 
فرورفتگلی، ترك خوردگلی و درز و دارای رنلگ آمیلزی مناسلب و بله 

می شلود. نظافلت  الزم  مواقلع  در  و  اسلت  روشلن  رنلگ 

19 
منافلذ موجلود در دیلوار و سلقف )نظیلر اطلراف لوله هلا، سلیم ها و 

پریزهلای بلرق( مسلدود اسلت و درب تابلوهلای بلرق بسلته اسلت.

20 
دارای  و  سلامل  درهلا  لوالهلای  و  آالت  یلراق  دسلتگیره،  چارچلوب، 
اسلتحکام کافلی اسلت و در مواقلع الزم نظافت و ضدعفونی می شلود. 

درها از جنس مقاوم، سامل و  بدون ترك خوردگی و شكستگی است.  21

22 
درهلای ملرشف بله فضلای بلاز مجهلز بله تلوری فلرندار سلامل یلا جلک 
آرام بنلد اسلت بله نحلوی کله از ورود حلرشات و جونلدگان و سلایر 

می کنلد. جلوگیلری  حیوانلات 

23 
پنجره هلا، سلامل و شیشله ها بلدون ترك خوردگلی، شكسلتگی و فاقلد 

هرگونله للق خوردگلی و جلرم گرفتگلی اسلت .

24 
پنجره هلای بازشلو، مجهلز به توری سلیمی متیز، سلامل و فاقد زنگ زدگی 

است.

25 
پنجره هلای طبقلات فوقانلی ملرشف بله پرتلگاه علاوه بلر ملورد فوق، 
بلزرگ  )از جلام شیشله  اسلت  ثابلت  كتیبله  یلا  نلرده محافلظ  دارای 

اسلتفاده نشلده اسلت(.

پله های اماکن لغزنده نیست و به نرده مناسب مجهز است. 26
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27 
معلولیلن  اسلتفاده  بلرای  ویلژه  امکانلات  و  تسلهیات  مسلیرها، 
بلا نصلب عائلم و نشلانه های  )به خصلوص در طبقلات همکلف( و 

اسلت. شلده  گرفتله  نظلر  در  بین امللللی 

28 
بلرای پیشلگیری از آلودگلی بلری، تابللو اعانلات در راهلرو طبقلات 
نصلب شلده اسلت و ازنصلب هرگونله اطاعیله خلارج از ایلن تابللو 

می شلود. جلوگیلری 

29 

گاز  و  پلودر  و   CO
2
کننده هلای  خاملوش  حریلق)  اطفلای  وسلایل 

برحسلب رشایط( در محل نصب شلده اسلت و کارکنان آموزش الزم را 
بلرای اسلتفاده در مواقلع رضوری دیلده انلد درضمن شلارژ کپسلول ها 

ادواری کنلرل می شلود. به  صلورت 

روشنایی اضطراری خصوصا در مسیرهای عبور و مرور وجود دارد. 30

اتاق های دانشجویی

مساحت اتاق متناسب با تعداد افراد ساكن در اتاق است. 31

32 
تابلوهلای هشلدار دهنلده در خصلوص منلع اسلتعامل دخانیلات در 

اتلاق نصلب شلده اسلت .

33 
سلقف صاف، دارای رنگ آمیزی مناسلب و بلدون هرگونه ترك خوردگی 

و درز و  شلکاف و  متیز  اسلت.

34 
فرورفتگلی،  هرگونله  بلدون  مقلاوم،  جنلس  از  سلتون ها  و  دیوارهلا 
ترك خوردگلی و درز و دارای رنگ آمیلزی مناسلب و بله رنلگ روشلن 

نظافلت می شلود. مواقلع الزم  در  و  اسلت 

کف دارای فرش، موکت یا کف پوش، مناسب، متیز و سامل است. 35

درها از جنس مقاوم، سامل و  بدون ترك خوردگی و شكستگی است. 36

37 
دارای  و  سلامل  درهلا  لوالهلای  و  آالت  یلراق  دسلتگیره،  چارچلوب، 
اسلتحکام کافلی اسلت و در مواقلع الزم نظافلت و ضدعفونی می شلود 

38 
پنجره هلا، سلامل و شیشله ها بلدون ترك خوردگلی، شكسلتگی و فاقلد 

هرگونله للق خوردگلی و جلرم گرفتگلی اسلت .

39 
کلیله درب و پنجره هلای بلاز شلونده بله بیلرون دارای تلوری مناسلب، 

سلامل و فاقلد زنگ زدگلی اسلت.

پنجره های اتاق دارای پرده متیز و مناسب است. 40

41 
فلرش، موکلت ،گلیلم و پوشلش كف اتلاق هملواره پاكیزه ومتیلز و فاقد 

گلرد و خاك اسلت.

42 
تختخلواب بلرای هلر دانشلجو بله تعلداد کافلی، سلامل و بلدون نقلص 

موجلود اسلت.
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43 
در هلر اتلاق، كملد و قفسله كتلاب بله تعلداد كافلی وجلود دارد و  از 

للوازم مسلتهلك، قدیملی و شكسلته اسلتفاده منی شلود.

 در هر اتاق، میز و صندلی به تعداد كافی، سامل و مناسب وجود دارد.   44

45 
نلوع میلز و صندللی بله نحلوی اسلت کله بلا ایجلاد الگلوی مناسلب 
نشلود. عضانلی   – اسلکلتی  آسلیب های  و  سلبب خسلتگی  نشسلنت 

رخت پهن كن سامل، به تعداد كافی موجود است. 46

 از نور طبیعی یا مصنوعی مناسب برخوردار است. 47

 تهویه اتاق مناسب و کافی است . 48

49 
متناسلب بلا فصلول سلال هلر اتلاق مجهلز بله وسلایل رسمایشلی و 

اسلت. مناسلب  گرمایشلی 

وسایل گرمایشی نفت سوز یا گاز سوز مجهز به دودکش هستند.  50

کلید و پریز و کلیه وسایل برقی از ایمنی کامل برخوردارند . 51

52 
كلردن  اضافله  و...  برقلی  هیلر  ماننلد  انلرژی  پلر ملرف  وسلایل  از 
المپهلای گازی یلا وسلایلی كله ایمنلی خوابلگاه را بله خطلر می انلدازد، 

. منی شلود  اسلتفاده 

طبخ غذا در داخل اتاق انجام منی شود . 53

54 
مسلئول خوابلگاه نظلارت مسلتقیم بلر بهره بلرداری مطللوب از اتاق ها 

را برعهلده دارد .

55 
نظافلت داخلل اتاق هلا در طلول تلرم تحصیللی توسلط دانشلجویان، 

می پذیلرد. صلورت 

56 
هلر اتلاق دارای سلطل زبالله درپلوش دار، متیلز، مناسلب و مجهلز بله 

کیسله زبالله اسلت.

57 
کنلرل ناقلیلن و انجلام عملیلات سمپاشلی بله نحلو مطللوب انجلام 
می شلود به طلوری کله هیچ گونله حلرشه ای  در محیلط دیده منی شلود. 

رسویس های بهداشتی

58 
جمعیت  با  متناسب  و  سامل  کافی،  تعداد  به  بهداشتی   رسویس های 

است. 

59 
 كلف لغزنلده نبلوده و قابلل شستشلو، مقلاوم،  بلدون فرورفتگلی و 

ترك خوردگلی، دارای شلیب مناسلب و متیلز اسلت.

60 
 کف مجهز به فاضابرو و دارای درپوش مناسب است و لوله کف شوی 

فاضاب گرفتگی ندارد.

61 
سلقف صاف، دارای رنگ آمیزی مناسلب و  بدون هرگونه ترك خوردگی 

و درز و شلکاف و متیز است.
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62 
هرگونله  بلدون  مقلاوم،  جنلس  از  سلتون ها  و  دیوارهلا  سلاختامن 
فرورفتگلی، ترك خوردگلی و درز و دارای رنلگ آمیلزی مناسلب و بله 

می شلود. نظافلت  الزم  مواقلع  در  و  اسلت  روشلن  رنلگ 

63 
منافلذ موجلود در دیلوار و سلقف )نظیلر اطلراف لوله هلا، سلیم ها و 

پریزهلای بلرق( مسلدود اسلت.

درها از جنس مقاوم، سامل و بدون ترك خوردگی و شكستگی است . 64

65 
پنجره هلا سلامل و شیشله ها بلدون ترك خوردگلی و شكسلتگی و فاقلد 

هرگونله للق خوردگلی  اسلت .

66 
پنجره هلای بازشلو، مجهلز به توری سلیمی متیز، سلامل و فاقد زنگ زدگی 

است.

67 
دارای  و  سلامل  درهلا  لوالهلای  و  آالت  یلراق  دسلتگیره،  چارچلوب، 
اسلتحکام کافلی اسلت و در مواقلع الزم نظافت و ضدعفونی می شلود. 

68 
آب گرم و رسد سلامل و کافی در سیسلتم لوله کشلی آب در نظر گرفته 

شلده است.

69 
برداشلت آب و شلیلنگ های موجلود در رسویس هلا سلامل،  شلیرهای 

بلدون نقلص و بلدون چکله اسلت.

70 
آینه هلای نصلب شلده در محوطله عموملی رسویس هلای بهداشلتی از 
ایمنلی کاملل)از نظلر خطلر سلقوط و لبه های تیلز و برنلده( برخوردار 

بلوده و فاقد شکسلتگی اسلت .

71 
 رخلت آویلز و توشله نگله دار سلامل و مناسلب به تعداد کافلی در نظر 

گرفته شلده است.

72 
کلیله  و  رسویس هلا  هلوای  کله  می شلود  انجلام  نحلوی  بله  تهویله 
واحدهلای آن )اعلم از فضلای روشلویی، تواللت( سلامل و علاری از بلو 

اسلت.

73 
نظافلت سلطح خارجلی هواكلش از هرگونله گردوغبلار و چربلی در 

انجلام می شلود. مناسلب  زمانلی  فواصلل 

وسایل نور و روشنایی سامل و بدون نقص است. 74

75 
جایلگاه صابلون مایلع به تعداد کافی موجود اسلت و در محل مناسلب 
نصلب شلده اسلت و پلس از هلر بلار تخلیله و قبلل از صابلون ریلزی 

مجلدد، به طلور کاملل نظافلت و جرم گیلری می شلود.

کلیه سطل های زباله روزانه تخلیه و نظافت می شود. 76

77 
كاسله های تواللت و دستشلویی صلاف، صیقللی،  بله رنلگ روشلن و 

فاقلد هرگونله تلرک خوردگلی و شکسلتگی اسلت.

78 
كاسله های تواللت و دستشلویی هملواره متیلز و پاكیلزه اسلت و در 
فواصلل زمانلی مناسلب و مواقع الزم، ضدعفونی و جرم گیری می شلود. 
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79 
درب واحدهلای تواللت قابلل شستشلو، ضداکسیداسلیون و خوردگلی، 

مقلاوم در برابلر آب، رضبله و خلراش اسلت.

80 
شلیلنگ آویلز مناسلب در توالت هلا نصلب شلده اسلت و در فواصلل 

زمانلی مناسلب ضدعفونلی می شلود.

81 
تواللت مجهلز بله فاش تانک با دسلتگیره سلامل، مناسلب و بدون نقص 

است.

82 
رسویس های بهداشلتی  دارای سلطل زباله درپوش دار، متیز، مناسلب و 
مجهلز بله کیسله زباله اسلت و ملواد زائد، روزانله به  صورت بهداشلتی 

تخلیله و سلطل ها نظافت می شلود.

83 
سمپاشلی بله نحلو مطللوب انجلام می شلود به طلوری کله هیچ گونله 

حلرشه ای  در محیلط دیلده منی شلود.

حامم ها

84 
 حامم ها دارای رشایط سلاختامنی مناسلب اسلت )از نصب دوش حامم 

در توالت ها خودداری شلده اسلت(.

85 
تعداد حامم متناسلب با تعداد دانشلجویان اسلت )در اماکن مسلکونی 
نظیلر خوابگاه هلای دانشلجویی، بله ازای هر 5 نفر، یلک دوش در نظر 

می شود(. گرفته 

86 
کلف قابل شستشلو، مقاوم، مسلطح، بلدون فرورفتگلی و ترك خوردگی، 

دارای شلیب مناسلب و متیز است .

87 
کلف مجهلز به کف شلوی فاضلاب و نیز دارای درپوش مناسلب اسلت 

و لولله کف شلوی فاضلاب گرفتگی دارد.

88 
سلقف صاف، دارای رنگ آمیزی مناسلب و  بدون هرگونه ترك خوردگی 

و درز و شلکاف و متیز  است.

89 
هرگونله  بلدون  مقلاوم،  جنلس  از  سلتون ها  و  دیوارهلا  سلاختامن 
فرورفتگلی، ترك خوردگلی و درز و دارای رنلگ آمیلزی مناسلب و بله 

می شلود. نظافلت  الزم  مواقلع  در  و  اسلت  روشلن  رنلگ 

90 
درب واحدهلای حلامم قابلل شستشلو ،ضداکسیداسلیون و خوردگلی، 

مقلاوم در برابلر آب، رضبله و خلراش اسلت.

سیستم تهویه به نحوی است که فضای حامم عاری از بو و بخار است.  91

وسایل نور و روشنایی سامل و بدون نقص است. 92

93 
رطوبلت  برابلر  در  مناسلب  ایمنلی  از  بلرق کشلی حامم هلا  سیسلتم 

اسلت. برخلوردار 

رخت آویز سامل به تعداد كافی در حامم نصب شده است. 94

95 
جایلگاه نگهلداری وسلایل اسلتحامم بله تعلداد کافلی و سلامل موجلود 

بلوده و در محلل مناسلب و محکلم نصلب شلده اسلت.
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96 
شلیرهای برداشلت آب و دوش هلای موجود سلامل، بدون نقلص و بدون 

چکه اسلت.

97 
انجام  مناسب  زمانی  فواصل  در  و محوطه حامم  دوش ها  ضدعفونی 

می شود.

98 
حامم هلا دارای سلطل زبالله درپلوش دار، متیلز، مناسلب و مجهلز بله 
کیسله زبالله اسلت و ملواد زائلد، روزانله به  صلورت بهداشلتی تخلیه و 

می شلود. نظافلت  سلطل ها 

آشپزخانه

99 
 كلف لغزنلده نبوده و قابل شستشلو، مقاوم، مسلطح، بدون فرورفتگی 

و ترك خوردگی، دارای شلیب مناسلب و متیز است.

100 
کلف مجهلز به کف شلوی فاضلاب و نیز دارای درپوش مناسلب اسلت 

و لولله کف شلوی فاضاب گرفتگلی ندارد.

101 
سلقف صاف، دارای رنگ آمیزی مناسلب و بلدون هرگونه ترك خوردگی 

و درز و شلکاف و متیز است.

102 
هرگونله  بلدون  مقلاوم،  جنلس  از  سلتون ها  و  دیوارهلا  سلاختامن 
فرورفتگلی، ترك خوردگلی و درز و دارای رنلگ آمیلزی مناسلب و بله 

می شلود. نظافلت  الزم  مواقلع  در  و  اسلت  روشلن  رنلگ 

درها  از جنس مقاوم، سامل و  بدون ترك خوردگی و شكستگی است.  103

104 
پنجره هلا سلامل و شیشله ها بلدون ترك خوردگلی و شكسلتگی و فاقلد 

هرگونه لق خوردگی است.   

105 
و  سلامل   متیلز،  سلیمی  تلوری  بله  مجهلز  بازشلو  درهلای  و  پنجره هلا 

اسلت.  ضدزنلگ 

106 
تهویله بله خوبی صلورت می گیرد به طلوری که فضای داخل آشلپزخانه 

علاری از بو  و بخار اسلت. 

107 
نظافلت سلطح خارجلی هواكلش از هرگونله گلرد و غبلار و چربلی در 

فواصلل زمانلی مناسلب انجلام می شلود.

108 
سلینک ظرفشلویی بله تعدادکافی و سلامل وجلود دارد و روزانه نظافت 

و ضدعفونلی می شلود .

تخلیه سبدهای سینک ظرفشویی روزانه انجام  می شود . 109

110 
وسلایل پخلت مناسلب، بله تعدادکافلی و سلامل وجلود دارد و روزانله 
سلطح و زیلر اجاق گازها با اسلتفاده از دسلتامل مرطلوب و در صورت 

نیلاز بلا گاز پلاک کلن متیز می شلود. 

111 
میزهلای مناسلب کار  بلا سلطح صاف، متیز، سلامل و بلدون درز و دارای 

روکلش، از جنلس قابل شستشلو در آشلپزخانه وجود دارد.  
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112 
 از تجملع و نگهلداری ظلروف شسلته نشلده و وسلایل متفرقله در 

می شلود.     خلودداری  آشلپزخانه 

113 
یخجلال بله تعلداد کافلی و سلامل وجلود دارد و نظافلت آن  توسلط 

می شلود.  کنلرل  طبقله  مسلئول 

114 
نظافلت یخچال هلا  به  صلورت هفتگلی انجام می شلود و ملواد غیرقابل 

اسلتفاده و پسلامندهای مواد غذایی  از آن خارج می شلود.

115 
آب رسد کلن بله تعلداد کافی و سلامل از نوع فواره ای و با سلپر محافظ 

وجلود دارد و به طلور مرتب نظافت می شلود.

وسایل نور و روشنایی، سامل و  بدون نقص است. 116

117 
آشلپزخانه دارای سلطل زبالله درپلوش دار، متیلز، مناسلب و مجهلز بله 

کیسله زباله اسلت. 

118 
تفکیلک پسلامند خشلک از پسلامند ترشلامل نلان، ملواد پاسلتیکی، 

. انجلام می شلود  کاغلذ، فللزات و... 

سطل های پسامند تر روزانه تخلیه و نظافت می شود.  119

120 

گاز  و  پلودر  و   CO2 کننده هلای  )خاملوش  حریلق  اطفلای  کپسلول 
برحسلب رشایلط( در محلل نصلب شلده اسلت و کارکنان آملوزش الزم 
را بلرای اسلتفاده در مواقلع رضوری دیده اند درضمن شلارژ کپسلول ها 

ادواری کنلرل می شلود.  به  صلورت 

121 
سمپاشلی بله نحلو مطللوب انجلام می شلود به طلوری کله هیچ گونله 

حلرشه ای در محیلط دیلده  منی شلود.

رختشویخانه 

122 
رختشلویخانه از نظلر وضعیلت کلف، دیلوار، سلقف، در و پنجره هلا، 
تهویه و رطوبت، نور و روشلنایی و...  مطابق رشایط بهداشلتی اسلت. 

123 
شستشلو و ضدعفونلی محوطله رختشلویخانه و کلیله سلطوح کلف، 

می شلود. انجلام  روزانله  و...   پیشلخوان ها 

124 
سیسلتم جملع آوری و دفلع فاضلاب در رختشلویخانه ) علدم گرفتگلی 

لولله، ،علدم پوسلیدگی لوله هلای فاضلاب و...( بهداشلتی اسلت.

رختشویخانه دارای  سیستم آب رسد و گرم است . 125

126 
چکه  و  نشت  بدون  آن  فاضاب  انشعابات  و  آب  شیرهای  اتصاالت 

است. 

127 
رختشلویخانه دارای سلطل زبالله درپلوش دار، متیز، مناسلب و مجهز به 

کیسله زباله است.

سالن تلویزیون 

128 
 سلقف، کلف و دیوار هلای سلالن تلویزیلون دارای رشایلط سلاختامنی 

است. مناسلب 
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 مساحت و فضای سالن متناسب با تعداد دانشجویان است. 129

 سالن از نور مناسب برخوردار است .  130

131 
تهویله سلالن مناسلب اسلت و همیشله هلوای داخلل ایلن مکان سلامل، 

کافلی و علاری از بلو  اسلت .

پنجره های سالن متیز و دارای پرده مناسب است . 132

133 
 تدابیلر ایمنلی الزم از نظلر وجلود راه هلای فلرار اضطلراری پیش بینلی 
شلده اسلت  ضملن اینکله در اصلی نیز به اندازه ای اسلت کله ورود و 

خلروج ناگهانلی جمعیلت به سلهولت صلورت گیرد.

134 
کپسلول اطفای حریق در محل نصب شلده اسلت و شلارژ آن به صورت 

ادواری کنرل می گردد.

135 
محلل اسلتقرار تلویزیلون از اسلتحکام و ایمنلی کاملل در برابلر خطلر 

سلقوط برخلوردار اسلت.

136 
ایمنلی  از  سیم کشلی ها و تأسیسلات بلرق رسلانی و کلیلد و پریزهلا 

کاملل برخورداراسلت و نواقلص بله رسعلت رفلع  می شلود.

137 
سلالن تلویزیلون دارای سلطل زباله درپلوش دار، متیز، مناسلب و مجهز 

به کیسله زباله اسلت.

138 
سلالن تلویزیلون دارای فلرش، موکلت یلا کلف پلوش، مناسلب، متیلز و 
سلامل اسلت  و یلا تعلداد کافلی صندللی مناسلب در سلالن تعبیه شلده 

اسلت کله در فواصلل زمانلی مناسلب نظافلت می شلود.

139 
تابلوهلای هشلدار دهنلده در خصلوص منلع اسلتعامل دخانیلات در 

سلالن نصلب تلویزیلون شلده اسلت .

سالن مطالعه

140 
 سلالن مطالعله در مکانلی مناسلب، آرام و بلا قابلیلت دسرسلی آسلان 
بلرای دانشلجویان در نظلر گرفتله شلده و دارای رشایلط سلاختامنی 

مناسلب اسلت.

مساحت و فضای سالن متناسب با جمعیت است. 141

142 
سلقف، کلف و دیوار هلای سلالن مطالعله دارای رشایلط سلاختامنی 

مناسلب اسلت.

143 
از ملواد نلرم و  جنلس کفپلوش مطابلق رشایلط بهداشلتی و ترجیحلاً 

می باشلد.  رضبه گیلر 

 سالن از نور مناسب برخوردار است. 144

145 
 متناسلب بلا فصلول سلال، سلالن دارای سیسلتم گرمایلش و رسمایلش 

مناسلب اسلت.

146 
تهویله بله خوبلی صلورت می گیلرد به طلوری کله فضلای داخلل سلالن 

سلامل، کافلی وعلاری از بلو اسلت.
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پنجره های سالن متیز و دارای پرده مناسب است. 147

148 
ایمنلی  از  سیم کشلی ها و تأسیسلات بلرق رسلانی و کلیلد و پریزهلا 

کاملل برخورداراسلت و نواقلص بله رسعلت رفلع می شلود.

149 
میلز و صندللی مطالعله بله تعداد کافی، سلامل، متیز و منطبلق بر اصول 
ارگونوملی وجلود دارد بله نحلوی کله با ایجاد الگوی مناسلب نشسلنت، 

سلبب خسلتگی و آسلیب های اسلکلتی عضانی منی شود .

150 
تابلوهلای رعایلت سلکوت و قطلع صلدای تلفن هملراه، بلر روی دیوار 

نصب شلده اسلت .

151 
تابلوهلای هشلدار دهنلده در خصلوص منلع اسلتعامل دخانیلات در 

سلالن مطالعله نصلب شلده اسلت .

152 
سلالن دارای سلطل زبالله درپلوش دار، متیز، مناسلب و مجهز به کیسله 

زباله اسلت  .

153 
نظافلت سلالن ها  به  صلورت هفتگلی انجلام می شلود و کلیله میزهلا و 
صندلی هلا در فواصلل زمانلی مناسلب نظافلت و ضدعفونلی می شلود.

سایت کامپیوتر

154 
سلقف، کلف و دیوار هلای سلایت کامپیوتلر دارای رشایلط سلاختامنی 

است. مناسلب 

متناسب با فصول سال، سایت دارای سیستم گرمایش و رسمایش مناسب است.  155

156 
تهویله بله خوبلی صلورت می گیلرد به طلوری کله فضلای داخلل سلایت 

سلامل، کافلی و علاری از بلو اسلت .

پنجره های سایت متیز و دارای پرده مناسب است.  157

158 
و  سیم کشلی ها  و  می شلود   رعایلت  سلایت  در  ایمنلی  نلكات  کلیله 
تأسیسلات بلرق رسلانی و کلیلد و پریزها از ایمنی کامل برخورداراسلت 

و نواقلص بله رسعلت رفلع می شلود. 

159 
کپسلول اطفای حریق در محل نصب شلده اسلت و شلارژ آن به صورت 

ادواری کنرل می گردد.

160 
میلز و صندللی مطالعله بله تعداد کافی، سلامل، متیز و منطبلق بر اصول 

ارگونوملی وجود دارد  .

میزان روشنایی موجود در سایت کامپیوتر مطابق استاندارد است.  161

میزان صدای موجود در سایت کامپیوتر مطابق استاندارد است.  162

163 
دارای سلطل زبالله درپلوش دار، متیلز، مناسلب و مجهلز به کیسله زباله 

است. 

164 
کلیله  و  می شلود  انجلام  هفتگلی  به  صلورت  سلالن ها   نظافلت 
کامپیوترهلا، کی بوردهلا، ماوس هلا، میزهلا و صندلی هلا در زمان هلای 

می شلود. ضدعفونلی  و  نظافلت  مشلخص، 
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مکان های توزیع غذا در خوابگاه

165 
مکانلی رسپوشلیده  و مناسلب بلرای  توزیع غلذا در خوابلگاه  در نظر 

گرفته شلده اسلت.

166 
کلیله دسلت انلدرکاران توزیلع غلذا از نظلر دارا بودن کارت بهداشلت، 
کار،  لبلاس  از  اسلتفاده  اصنلاف،  بهداشلت  آملوزش  دوره  گواهینامله 

رشایلط مناسلب را دارا هسلتند.

167 
سلقف، کلف و دیوار هلای محلل توزیلع غلذا دارای رشایلط سلاختامنی 

است. مناسلب 

168 
قابلل شستشلو و دارای کلف شلور و شلیب  نبلوده و  لغزنلده  کلف 

مناسلب بله سلمت کلف شلور اسلت.

169 
در صلورت توزیلع غلذا در ظلروف یک بلار ملرف، از انلواع ظلروف 

گیاهلی بلا اسلتاندارد بهداشلتی اسلتفاده می شلود .

170 
کلیله ظلروف و اقلام غذایلی هنلگام توزیلع روی چهارپایله یلا پاللت 
مناسلب و متیلز قلرار داده می شلود ) در متلاس مسلتقیم با سلطح زمین 

منی گیرد (. قلرار 

171 
نحلو مطللوب  بله  بافاصلله، ضایعلات غذایلی  غلذا،  توزیلع  از  پلس 
جملع آوری شلده و ظلروف مرفلی جهلت شستشلو انتقلال می یابد و 

محوطله، شستشلو و گندزدایلی می شلود.

موارد عمومی

172 

کلیله بخش هلای فلوق به طلور روزانه توسلط مسلئول طبقه یا مسلئول 
خوابلگاه  ملورد رسکشلی قلرار گرفتله و کلیله نواقلص موجلود )نظیلر 
بلرق، المپ هلای  پریزهلای  و  کلیلد  شلیرآالت، سیم کشلی ها،  نواقلص 
روشلنایی، سیسلتم تهویله و هواکش هلا، گرفتگلی لوله هلای فاضلاب، 

جاصابونی هلا و...(  ملورد پیگیلری قلرار می گیلرد. 

173 
 از للوازم مسلتهلك و شكسلته ماننلد میلز،  صندلی، کمد و...  اسلتفاده 
در  اسلقاطی  و  اسلتفاده  غیرقابلل  وسلایل  انباشلت  از  و  منی شلود  

می شلود.  خلودداری  خوابلگاه  مختللف  قسلمت های 

کلیه واحدهای خوابگاه مجهز به سیستم تشخیص و اعام حریق است.  174

175 

گاز  و  پلودر  و   CO2 کننده هلای  حریق) خاملوش  اطفلای  کپسلول 
برحسلب رشایط( در قسلمت های مختلف خوابگاه نصب شلده اسلت 
و کارکنلان آملوزش الزم را بلرای اسلتفاده در مواقلع رضوری دیده انلد 

درضملن شارژکپسلولها به  صلورت ادواری کنلرل  می شلود.

176 
جعبله کمک هلای اولیله بلا ملواد و وسلایل ملورد نیلاز اولیله در  دفلر 

مسلئول خوابلگاه نصب شلده اسلت.
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177 
اسلتعامل دخانیلات و نگهلداری وسلایل مرتبلط بلا اسلتعامل دخانیلات 

در متاملی اماكلن دانشلگاهی از جملله خوابلگاه ممنلوع اسلت.

178 

سلالن  منازخانله،  ماننلد  خوابلگاه  در  موجلود  اماکلن  سلایر  بازرسلی 
ورزشلی، انبلار نگهلداری وسلایل، آرایشلگاه، نانوایی و بوفه هلا منطبق 
ایلن اماکلن در  بلر رشایلط مذکلور در چلک لیسلت های اختصاصلی 

اسلت. آیین نامله 

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:
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بهداشت فردی کارکنان

کلیه کارکنان شاغل دارای کارت بهداشت معترب هستند.  1 

دوره  پایلان  معتلرب  نامله  گواهلی  دارای  متصدیلان،  و  کارکنلان  کلیله 
هسلتند. اصنلاف  بهداشلت  آموزشلگاه  از  آموزشلی  2 

تابللو ممنوعیلت اسلتعامل دخانیلات در آشلپزخانه و رسلتوران نصلب 
شلده است. 3 

ممنوعیلت اسلتعامل دخانیات توسلط کارکنان در حیلن انجام کار و در 
محیلط کار رعایت می شلود. 4 

آشلپزها و کارکنانلی كله بلا پخلت رسو كار دارند مرتب اسلتحامم کرده 
و بهداشلت فلردی را رعایلت می کنند. 5 

  کارکنلان ملوی رس و صلورت خلود را کوتلاه و متیلز می کننلد و هنلگام 
تهیله و توزیلع غلذا از دسلت زدن بله رس، دهلان، بینلی و گلوش خلود 

احلراز می کننلد.
6 

کارکنلان دسلت انلدرکار تهیله ملواد غذایلی دارای ناخن کوتاه هسلتند 
و ممنوعیلت اسلتفاده از الک، ناخلن مصنوعلی، جواهلرات و زیورآالت 

هنلگام کار رعایت می شلود.
7 

کارکنلان دسلت انلدرکار تهیه ملواد غذایلی، هنلگام کار از روپوش متیز 
بلا رنلگ روشلن، بلدون للک و پارگلی، متناسلب بلا نلوع کار اسلتفاده 

می کننلد.
8 

کارکنلان دسلت انلدرکار تهیه ملواد غذایی هنگام کار از کاه، دسلتکش 
و پیش بنلد و کفلش مناسلب اسلتفاده می کنند. 9 

متصدیلان بلرای هر یك از شلاغان خلود جایگاه محفوظ و مناسلبی به 
منظلور حفلظ لباس و سلایر وسلایل شلخصی در محل تهیه کلرده اند . 10 

کارکنلان بله هیلچ عنوان با کفش کار وارد رسویس بهداشلتی منی شلوند 
رسویس هلای  در  کارکنلان  اسلتفاده  بلرای  ای  جداگانله  دمپایلی  و 

بهداشلتی وجلود دارد .
11 

شستشلوی دسلت با صابون قبل از رشوع به كار الزامی اسلت کارکنان 
دسلت انلدر کار ملواد غذایلی، شستشلوی دسلت ها را بلا آب و صابون 

بله درسلتی و مطابلق مطالب راهنامی شستشلو انجلام می دهند.
12 
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راهنلامی شستشلوی دسلت به  صلورت مصلور در محلل نصلب شلده 
ست. ا 13 

کارکنلان دسلت انلدرکار تهیله ملواد غذایلی در صلورت داشلنت زخلم، 
بریدگلی، سلوختگی، تلاول یلا جوش چرکلی، محلل را بلا یلک نلوار یلا 
بانلد ضلد آب کاملا پوشلانده و از دسلتکش یک بارملرف هنلگام کار 

می کننلد. اسلتفاده 

14 

اسلهال  نظیلر  بیامری هایلی  بله  کله  کارکنانلی  کارکلردن  از  مسلئوالن 
و  چشلم  عفونلت  کلورک،  زردی،  روده ای،  انگل هلای  خونی،حصبله، 
دسلتگاه تنفسلی) انلواع رسماخوردگلی( و... مبتلا هسلتند مامنعت به 
عملل می آورنلد و افلراد را رسیعلاً جهلت درملان بله نزدیکریلن مرکلز 

اعلزام می کننلد. بهداشلت 

15 

رشوع بله کار مجلدد کارکنلان معالجله شلده، منلوط بله ارائله گواهلی 
سلامت از طلرف پزشلک اسلت  16 

کارگرانلی کله بلا طبلخ و توزیلع ملواد غذایلی رس و کار دارنلد در حین 
کار حلق دریافلت بهلای کاالی فروختله شلده یلا فیش غلذا را نخواهند 

. داشت 
17 

ممنوعیلت ورود افلراد متفرقله بله محلل تهیله، آملاده سلازی و حملل 
ملواد غذایلی رعایلت می شلود. 18 

متصدیلان وکارگلران رعایلت کاملل بهداشلت فلردی و نظافلت عمومی 
را کلرده و بله دسلتورهایی کله توسلط بلازرس بهداشلت داده می شلود 

عملل می کنند.
19 

بهداشت مواد غذایی

تاییلد  ملورد  شلیمیایی  و  فیزیکلی  میکروبلی،  نظلر  از  مرفلی  آب 
اسلت. بهداشلتی  مقاملات  20 

اسلتفاده،  از  قبلل  میوه هلای مرفلی  و  جلات  صیفلی  و  سلبزیجات 
می شلود. سلازی  سلامل  شستشلو،  راهنلامی  مطابلق  21 

مواد غذایی بسته بندی شده دارای ویژگی های ذیل هستند:
•  نام محصول 

 • نام و نشانی كارخانه سازنده
 • شامره پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان
 • شامره پروانه بهره برداری
 • تاریخ تولید و انقضای مرف
 •  عامت استاندارد

22 

گوشت و سایر مواد پروتئینی ممهور به مهر معترب هستند. 23 
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عدم مرف گوشت چرخ كرده آماده رعایت می شود.  24 

تاریخ ورود مواد غذایی به یخچال، فریزر یا رسدخانه و انبار بر روی 
آنها درج شده و مرف آنها بر اساس ترتیب تاریخ انقضاء است.  25 

یلخ زدایلی ملواد غذایلی منجمد به درسلتی انجلام می شلود ) این مواد 
بلاالی صفلر نگهلداری  اسلتفاده، در یخچلال  از  1224 سلاعت قبلل 

می شلود(.
26 

ملواد غذایلی منجملد بله انلدازه ملورد نیلاز برای ملرف و بله طریقه 
صحیلح از حاللت انجامد خارج شلده و از انجامد مجلدد آنها خودداری 

می شود.
27 

جوانله و قسلمت های سلبز سلیب زمینلی و هویلج، بله هنلگام آملاده 
سلازی جلدا می شلود. 28 

در نگهلداری ملواد غذایلی زنجیلره رسد و گلرم به تناسلب ملواد غذایی 
می شلود. رعایت  29 

جداسلازی ملواد غذایلی خلام و پخته، شسلته و نشسلته، گوشلت قرمز 
و سلفید در یخچلال و فریلزر رعایلت می شلود. 30 

ملواد غذایلی خام و پختله درون ظروف درب دار، جداگانه  در یخچال، 
فریلزر و رسدخانه نگهداری می شلود . 31 

كیفیلت ملواد غذایلی بعلد از طبلخ از نظر پخلت ،طعم، رنلگ و میزان 
چربلی مطلوب اسلت . 32 

جابه جایی و حمل و نقل مواد غذایی به درستی انجام می شود . 33 

انلواع ادویله جلات و ملواد غذایلی خورنلده نظیلر رسکله و آبلیملو در 
ظلروف مناسلب نگهلداری می شلود . 34 

بهداشت ابزار و تجهیزات

یخچال و فریزر مورد استفاده سامل، متیز و بدون بو است.  35 

یخچلال، فریلزر و رسدخانه هلا مجهلز به دماسلنج ) جهت كنلرل درجه 
برودت( اسلت . 36 

هلود بلا ابعلاد و جنلس مناسلب و مجهلز بله هواکلش با قلدرت مکش 
کافلی بلاالی دسلتگاه پخلت نصلب شلده اسلت و نظافلت فیلرهلای 

تعبیله شلده در داخلل هود هلا مرتلب انجلام می شلود .
37 

کلیله وسلایل پخلت و پز )انواع دیگ، قابلمه و سلامور( مناسلب، سلامل 
و بلدون نقلص هسلتند و روزانله جرم گیری و نظافت می شلوند.  38 
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ر

ویرین هلا ،کابینت هلا و قفسله های مخصلوص بلرای نگهلداری ظروف 
در نظلر گرفتله می شلود كله متیلز، مجهلز بله در، بلدون زنگ زدگلی و 
قابلل نظافلت باشلند و فاصلله کلف آنهلا از زمیلن از 20 سلانتی مر 

نباشلد. کمر 

39 

وسلایل و ابزار آشلپزخانه طوری در محل قرار داده می شلوندکه امکان 
دسرسلی به متام قسلمتهای آن جهت نظافت وجود داشلته باشلد.  40 

تعلداد اجاق هلای گاز متناسلب بلا آملار غلذا بلوده و كف آنهلا حداقل 
20 سلانتی مر از سلطح زمیلن فاصلله دارد. 41 

برنلج صلاف كن هلا روی زمیلن گذاشلته منی شلود و برای ایلن منظور از 
پایه هلای فللزی بلا ارتفاع 3040 سلانتی مر اسلتفاده کلرده و آبکش ها 

را روی آن قلرار می دهند.  
42 

 43 لوله ها و شیلنگ های گاز سامل و بدون نقص هستند. 

سینک ظرفشویی مجهز به آب رسد و گرم است.  44 

بله  بلوده و فاضلاب آن  سلینک ظرفشلویی، دارای ویژگی هلای الزم 
داخلل مجلرای خروجلی هدایلت می شلود. 45 

ظلروف طبلخ، آملاده سلازی و توزیلع ملواد خوردنلی و آشلامیدنی و 
سلیخ های کبلاب سلامل  و متیلز اسلت. 46 

کلیله ظلروف مرفی بافاصله در ظرفشلویی سله مرحله ای شستشلو، 
گندزدایلی و آبكشلی شلده یلا توسلط دسلتگاه های اتوماتیلك شسلته 
قفسله های  در  و  می شلود  خشلك  دسلت  دخاللت  بلدون  و  شلده 

نگهلداری می شلود.  مخصلوص ظلروف 

47 

ظلروف  ملورد اسلتفاده  بله تعلداد كافلی  و از جنلس مناسلب، متیلز 
بلدون ترك خوردگلی و للب پریدگلی، صلاف و بلدون رنلگ و زنگ زدگی 

باشد. می 
48 

از ظلروف فاقلد درب ثابلت و بلدون رسپلوش مخصلوص بلرای عرضله 
ملوادی از قبیلل منك، فلفل، سلامق، شلكر، ادویه  و پارچ  آب اسلتفاده 

منی شود.
49 

در نظافلت و بهداشلت ماشلین ها ) چلرخ گوشلت، خردکن، پوسلت کن 
و هملزن و...( دقلت کاملل کلرده و آنهلا را پلس از پایلان کار متیلز و 
ضدعفونلی کلرده وپوشلش محافظلی روی آنهلا قلرار دهنلد تلا از بروز 

آلودگلی جلوگیلری بله عملل آید .

50 

ظلروف بسلته بندی یك بلار ملرف عرضه شلده برای مصلارف مختلف، 
ملورد تأییلد وزارت بهداشلت، درمان و آموزش پزشلكی و سلاخته شلده 
از ملواد اولیله نلو )غیر بازیافتلی(، مرغوب و حتی االملكان تجزیه پذیر 

و همواره سلامل، متیز و بهداشلتی و دارای ویژگی های الزم اسلت.

51 
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ر

پیشلخوان و میزهلای مناسلب کار در آشلپزخانه وجلود دارد )سلطح 
میزهلا  صلاف، متیلز، سلامل و بدون درز بوده و روکلش آن از جنس قابل 

شستشلو و ملورد تأییلد مقامات بهداشلتی می باشلد(.
52 

در صلورت اسلتفاده از سلطوح چوبلی، چلوب ملورد اسلتفاده  بسلیار 
محکلم و صلاف بلوده و بلدون خللل و فلرج می باشلد. 53 

محل آماده سازی مواد خام، از محل پخت غذا جدا می باشد.   54 

حوضچه مخصوص شستشوی سبزیجات وجود دارد.  55 

حوضچه مخصوص پاک کردن مرغ وجود دارد. 56 

تختله  مخصلوص خردكردن گوشلت خام، پخته و سلبزیجات از یكدیگر 
جدا، سلامل و متیز و مورد تأیید مقامات بهداشلتی می باشلد.   57 

كار،  اسلتاندارد جهلت وسلایل  كننلده  كننلده وگندزدایلی  پلاك  ملواد 
موجوداسلت. آشلپزخانه  محلل  در  كار  محیلط  و  غلذا  ظلروف  58 

کلیله سلطوح هملواره متیلز اسلت وپلس از پایلان کار بله وسلیله آب و 
یلک ملاده گندزدایلی کننلده کاملا متیلز می شلود.  59 

بللرای برداشللنت خیارشللور، گوجلله فرنگللی و... از انللربک مخصللوص یللا 
دسللتکش اسللتفاده می شللود.  60 

سلطل های زبالله موجلود  دارای حجم کافی، کیسله زباله و درپوش دار 
بوده و درب سلطل ها همواره بسلته است..  61 

از نگهلداری هرگونله وسلایل اضافلی و مسلتهلک و مسلتعمل و غیلر 
قابلل ملرف و ضایعلات در محلل کار خلودداری شلده و ایلن نلکات  

کاملاً رعایلت می شلود.
62 

بازدیللد فنللی و ایمنللی از محیللط و وسللایل كار مللورد اسللتفاده در 
آشللپزخانه در فواصللل معیللن زمانللی انجللام مللی گیللرد.  63 

جعبه کمک های اولیه با تجهیزات الزم در محل وجود دارد.  64 

تلفلن رسلیدگی بله شلکایت بهداشلتی در معلرض دید مشلریان نصب 
شلده است.  65 

رشایط انبار و رسدخانه

نگهلداری  درآن  كله  ملوادی  حجلم  بلا  رسدخانله  و  انبلار   مسلاحت 
اسلت.  متناسلب  می شلود  66 

کلف، دیلوار و سلقف انبلار یلا محلل نگهلداری ملواد غذایلی دارای 
اسلت.  انبلار  الزم  ویژگی هلای  67 

انباردارای روشنایی كافی است. 68 
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انبارهلای ملورد اسلتفاده در محللی سلاخته شلده اسلت کله حرشات و 
آفلات انبلاری بله آن راه نیابنلد.  69 

انبارهلا خنلک و خشلک می باشلد و نظافلت آنهلا بله آسلانی صلورت 
می گیلرد.  70 

تهویله انبلار مطللوب اسلت و دارای هواكلش متناسلب بلا فضلای آن 
اسلت ) دملای آن 21 از درجله سلانتی گراد باالتلر نیسلت(.  71 

رسدخانله زیلر صفلر و بلاالی صفلر مجهلز بله دماسلنج ) جهلت كنلرل 
درجله برودت( اسلت. 72 

زنگ اضطراری و اعام خطر بسته شدن درب  رسدخانه سامل است. 73 

كلیه یخچال ها و رسدخانه ها مرتب برفك زدایی و شستشو می شود. 74 

کارکنلان بلرای ورود بله داخلل رسدخانله از کفلش مخصلوص رسدخانه 
اسلتفاده می کننلد. 75 

قفسلله بندی و پالت گللذاری انبللار و رسدخانلله مطلللوب و مناسللب 
انجللام می شللود.  76 

 ملواد غذایلی بلا رعایلت فاصلله 20 سلانتی مر از کلف و 50 سلانتی مر 
از دیواره هلای جانبلی انبلار نگهلداری و از قرار دادن ملواد غذایی روی 

زمیلن خودداری می شلود. 
77 

تاریخ ورود مواد غذایی به یخچال، فریزر یا رسدخانه و انبار بر روی 
آنها درج شده و مرف آنها بر اساس ترتیب تاریخ انقضاء است.  78 

از انباشلنت ملواد غذایلی فاسلد و تاریلخ گذشلته در فریلزر، رسدخانه و 
انبلار اکیلدا خودداری می  شلود.  79 

مواد غذایی حتی االمکان در قطعات کوچک تر یا با مقدارهای کمر در 
رسدخانه نگهداری شود به نحوی که رسمای الزم به عمق آن نفوذ کند.   80 

مواد غذایی خام و پخته  در رسدخانه و یخچال دارای پوشلش مناسلب 
بلوده یلا در ظروف دارای در پوش جداگانه نگهداری می شلود. 81 

 کنرل ناقلین و سمپاشی محیط به نحو مطلوب انجام می شودبه طوری 
که هیچ گونه حرشه ای در محیط دیده منی شود.   82 

رشایط ساختامنی

سیسلتم آبرسلانی مجهلز بله آب رسد و گلرم و نیلز دارای ویژگی هلای 
الزم بهداشلتی اسلت.  83 

سیسلتم جملع آوری و دفلع فاضلاب دارای ویژگی هلای الزم بهداشلتی 
است.  84 
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سیستم مدیریت پسامند دارای ویژگی های الزم بهداشتی است.  85 

 وضعیلت و رشایلط حامم هلای ملورد اسلتفاده کارکنان به تعلداد کافی 
و دارای ویژگی های الزم بهداشلتی اسلت. 86 

وضعیلت و رشایلط رسویس هلای بهداشلتی ملورد اسلتفاده کارکنلان به 
تعلداد کافلی و دارای ویژگی هلای الزم بهداشلتی اسلت. 87 

در صللورت وجللود اتللاق اسللراحت بللرای كاركنللان، از فضللای تولیللد، 
فللرآوری و نگهللداری، مجللزا اسللت و دارای ویژگی هللای الزم بهداشللتی 

اسللت. 
88 

پوشلش دیلوار محلل طبلخ از جنلس سلنگ، رسامیلک یا کاشلی سلامل و 
قابلل نظافت اسلت. 89 

پوشلش کلف محلل طبلخ دارای شلیب مناسلب بله طلرف کف شلوی 
فاضاب اسلت و از جنس مقاوم، مسلطح، بدون درز و شلکاف و قابل 
شستشلو و دارای کف شلوی بله تعلداد ملورد نیلاز اسلت و تلوری ریلز 

روی آن نصلب شلده اسلت. 

90 

پوشش سقف محل طبخ به رنگ روشن، سامل و متیز است.  91 

درهلا و پنجره هلا از جنس مقاوم، سلامل و بدون زنگ زدگی و پوسلیدگی 
است. 92 

در و پنجره ها مجهز به توری سلامل و مناسلب و فرندار اسلت به طوری 
کله از ورود حلرشات وجوندگان و سلایر حیوانات جلوگیری می کند.  93 

منافلذ موجلود در دیلوار و سلقف )نظیلر اطلراف لوله هلا، سلیم ها و 
پریزهلای بلرق( مسلدود اسلت و درب تابلوهلای بلرق بسلته اسلت.  94 

محل دارای دما و رطوبت ) سیستم گرمایش و رسمایش( مناسب است.  95 

وضعیللت تهویلله مطلللوب )سللامل، بللدون نقللص و دارای حداقللل رسو 
صللدا( بللوده و دارای ویژگی هللای الزم بهداشللتی اسللت.  96 

روشنایی محیط مناسب است.   97 

کنلرل ناقلیلن و سمپاشلی بله نحلو مطللوب انجلام می شلود )به طوری 
کله هیلچ حلرشه ای در محیلط دیده منی شلود(.  98 

اعلام  و  تشلخیص  بله سیسلتم  مجهلز  آشلپزخانه  قسلمت های  کلیله 
اسلت.  حریلق  99 

 CO2 کپسللول اطفللای حریللق  )خامللوش کننده هللای پللودر و گاز یللا
برحسللب رشایللط( در محللل نصللب شللده اسللت و شللارژ کپسللول ها 

به  صللورت ادواری کنللرل می شللود. 
100 



463

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

فصل بیست و ششم: چک لیست ها

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

توضیحات وضعیت
فصل سیزدهم: مقررات بهداشتی آشپزخانه

ف و سلف رسویس
دی

ر

کارکنللان آمللوزش الزم را بللرای اسللتفاده از ایللن کپسللول ها  در مواقللع 
رضوری دیللده انللد.  101 

رشایط سالن غذاخوری

وسعت سالن غذاخوری متناسب با تعداد مراجعان است.  102 

کلف، دیلوار و سلقف سلالن دارای ویژگی هلای الزم و بهداشلتی اسلت 
)دیلوار سلالن  حداقلل تلا ارتفلاع 120 سلانتی مر از کلف با سلنگ های 
صیقللی یلا رسامیلک یلا کاشلی و از ارتفلاع 120 سلانتی مری بله بلاال با 

رنگ روشلن قابل شستشلو پوشلیده شلده اسلت(.

103 

سلطح میزهلا، صندلی هلا و نیمکت هلای موجلود صلاف، متیلز، سلامل، 
بدون درز و روكش و از جنس قابل شستشلو و به رنگ روشلن اسلت.  104 

كلف سلالن غذاخلوری و روی میزهلا روزانه بلا مواد پاك كننده شسلته 
و گندزدایلی می شلود . 105 

وضعیت تهویه مطلوب بوده و دارای ویژگی های الزم است.  106 

سالن دارای سیستم گرمایش و رسمایش مناسب است.  107 

ظلروف مناسلب غذاخلوری ) لیوان، قاشلق، چنگال و سلینی( به تعداد 
کافلی وجلود دارد و از اسلتفاده مجلدد آنها قبل از شستشلو خودداری 

می شود. 
108 

رومیزی و پرده ها سامل و متیز است.  109 

قنلدان، منكلدان و پلارچ آب ملورد اسلتفاده دارای درپلوش مناسلب 
اسلت.  110 

  آبرسدکن در سالن های پذیرایی به تعداد كافی، سامل، متیز و مناسب 
موجود است. 111 

شلیر آبخلوری یلا آب رسد کلن از نلوع فلواره ای و دارای سلپر محافلظ 
اسلت تلا آبلی کله از دهلان بلر می گلردد،  بله آن نرسلد. 112 

كلف و دیوارهلای اطلراف محلل آبخوری یلا آب رسد کن قابل شستشلو 
اسلت و نظافلت اطلراف آبلرسد کن رعایت می شلود. 113 

سطل های پسامند موجود دارای حجم کافی، کیسه زباله و درپوش دار 
بوده و درب سطل ها همواره بسته است. 114 

سلطل های جداگانه ای برای تفکیک پسلامند خشلک از پسلامند تر در 
سلالن  قرار داده شلده است. 115 
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ف و سلف رسویس
دی

ر

محلل  در  و  مجلزا  به  صلورت  دستشلویی  كافلی  تعلداد  دارای  سلالن 
مناسلب اسلت  و رشایلط الزم  بلرای شسلنت دسلت ها بلا آب و صابلون 

را داراسلت. 
116 

تسلهیات ویلژه در اسلتفاده از سلالن و رسویس هلای بهداشلتی بلرای 
معلولیلن تعبیه شلده اسلت. 117 

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:
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دی

ر
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 بهداشت فردی کارکنان

1 
کلیله کارکنلان شلاغل در بوفه مواد غذایی دارای کارت بهداشلت معترب 

هستند.

2 
کلیلله کارکنللان و متصدیللان، دارای گواهی ناملله معتللرب پایللان دوره 

آموزشللی از آموزشللگاه بهداشللت اصنللاف هسللتند. 

3 
تابللو ممنوعیلت اسلتعامل دخانیلات در محلل پخلت و سلالن پذیرایی 

نصب شلده اسلت. 

4 
ممنوعیلت اسلتعامل دخانیات توسلط کارکنان در حیلن انجام کار و در 

محیلط کار رعایت می شلود.

5 

 کارکنلان ملوی رس و صلورت خلود را کوتلاه و متیلز می کننلد و هنلگام 
تهیله و توزیلع غلذا از دسلت زدن بله رس، دهلان، بینلی و گلوش خلود 

احلراز می کننلد.

6 

کارکنلان دسلت انلدرکار تهیله ملواد غذایلی دارای ناخن کوتاه هسلتند 
و ممنوعیلت اسلتفاده از الک،ناخلن مصنوعلی، جواهلرات و زیلورآالت 

هنلگام کار رعایلت می شلود. 

7 

کارکنللان دسللت اندرکار تهیلله مللواد غذایللی، هنللگام کار از روپللوش 
متیللز بللا رنللگ روشللن، بللدون لللک و پارگللی، متناسللب بللا نللوع کار 

اسللتفاده می کننللد.

8 
کارکنلان دسلت انلدرکار تهیه ملواد غذایی هنگام کار از کاه، دسلتکش 

و پیش بنلد و کفلش مناسلب اسلتفاده می کنند.

9 
متصدیلان بلرای هر یك از شلاغان خلود جایگاه محفوظ و مناسلبی به 

منظلور حفظ لباس و سلایر وسلایل شلخصی در محل تهیله کرده اند.

10 

شستشلوی دسلت با صابون قبل از رشوع به كار الزامی اسلت  کارکنان 
دسلت انلدر کار ملواد غذایلی، شستشلوی دسلت ها را بلا آب و صابون 

بله درسلتی و مطابق دسلتورالعمل انجلام می دهند.

راهنامی شستشوی دست به  صورت مصور در محل نصب شده است.  11

12 

کارکنلان دسلت انلدرکار تهیله ملواد غذایلی در صلورت داشلنت زخلم، 
بریدگلی، سلوختگی، تلاول یلا جوش چرکی، محلل را با یک نلوار یا باند 
ضد آب کاما پوشلانده و از دسلتکش یک بارمرف اسلتفاده می کنند. 
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13 

نظیلر  روده ای  بیامری هلای  بله  کله  کارکنانلی  کارکلردن  از  مسلئوالن 
بریدگلی،  کلورک،  زردی،  روده ای،  انگل هلای  اسلهال خونلی، حصبله، 
عفونلت چشلم و دسلتگاه تنفسلی ) انلواع رسماخوردگلی( و... مبتلا 
هسلتند مامنعلت بله عملل می آورنلد و افلراد را رسیعلاً جهلت درملان 

بله نزدیکریلن مرکلز بهداشلت اعلزام می کننلد 

14 
رشوع بله کارمجددکارکنلان معالجله شلده، منلوط بله ارائله گواهلی 

سلامت از طلرف پزشلک اسلت 

15 
کارگرانلی کله بلا طبلخ و توزیلع ملواد غذایلی رس و کار دارنلد در حین 
کار حلق دریافلت بهلای کاالی فروختله شلده یلا فیلش غلذا را ندارند. 

16 
ممنوعیلت ورود افلراد متفرقله بله محلل تهیله، آملاده سلازی و حملل 

ملواد غذایلی رعایلت می شلود .

17 

فللردی و نظافللت  متصدیللان وکارگللران رعایللت کامللل بهداشللت 
عمومللی را کللرده و بلله دسللتورهایی کلله توسللط بللازرس بهداشللت 

می کننللد.  عمللل  می شللود  داده 

بهداشت مواد غذایی

18 
تاییلد  ملورد  شلیمیایی  و  فیزیکلی  میکروبلی،  نظلر  از  مرفلی  آب 

اسلت بهداشلتی  مقاملات 

19 
اسلتفاده  از  قبلل  مرفلی  میوه هلای  و  جلات  صیفلی  و  سلبزیجات 

می شلود  سلازی  سلامل  شستشلو،  راهنلامی  مطابلق 

20 

مواد غذایی بسته بندی شده دارای ویژگی های ذیل هستند:
 • نام محصول 
 • نام و نشانی كارخانه سازنده
 • شامره پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان
 • شامره پروانه بهره برداری
 • تاریخ تولید و انقضای مرف
 • عامت استاندارد

گوشت و سایر مواد پروتئینی ممهور به مهر معترب هستند  21

عدم مرف گوشت چرخ كرده آماده رعایت می شود  22

23 
تاریخ ورود مواد غذایی به یخچال، فریزر و انبار بر روی آنها درج شده 

و مرف آنها بر اساس ترتیب تاریخ انقضاء است
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24 

نگهلداری  مناسلب  یلا  یخچلال  در  فاسدشلدنی  غذایلی  ملواد  کلیله 
می شلود و ملدت آن بیلش از زمانلی نیسلت کله ایجلاد فسلاد یلا تغییر 

کیفیلت کنلد 

25 

 یلخ زدایلی ملواد غذایلی منجملد بله درسلتی انجلام می شلود ) ایلن 
ملواد 1224 سلاعت قبلل از اسلتفاده، در یخچال بلاالی صفر نگهداری 

می شلود( 

26 

طریقه  به  و  مرف  برای  نیاز  مورد  اندازه  به  منجمد  غذایی  مواد 
صحیح از حالت انجامد خارج می شود و از انجامد مجدد آنها خودداری 

می شود.

27 
جوانله و قسلمت های سلبز سلیب زمینلی و هویلج، بله هنلگام آملاده 

سلازی جلدا می شلود. 

28 
در نگهلداری ملواد غذایلی زنجیلره رسد و گلرم به تناسلب ملواد غذایی 

می شلود.  رعایت 

29 
جداسلازی ملواد غذایلی خلام و پخته، شسلته و نشسلته، گوشلت قرمز 

و سلفید در یخچلال رعایلت می شلود. 

30 
ملواد غذایلی خلام و پخته درون ظلروف درب دار، جداگانه در یخچال، 

فریلزر و رسدخانه نگهداری می شلود.

31 
كیفیلت ملواد غذایلی بعلد از طبلخ از نظر پخلت، طعم، رنلگ و میزان 

چربی مطلوب اسلت. 

جابه جایی و حمل و نقل مواد غذایی به درستی انجام می شود.  32

33 
انلواع ادویله جلات و ملواد غذایلی خورنلده نظیلر رسکله و آبلیملو در 

ظلروف مناسلب نگهلداری می شلود. 

34 
محلول های ضدعفونی کننده و گندزدای مورد استفاده دارای ویژگی های 

الزم و استاندارد هستند. 

35 
تفکیللک محللل نگهللداری مللواد غذایللی و مللواد شللوینده و شللیمیایی 

رعایللت می شللود.

36 
قفسله بندی و پالت گلذاری در انبلار بله نحلو مطلوب و مناسلب انجام 

شلده است.

بهداشت ابزار و تجهیزات

یخچال و فریزر مورد استفاده سامل، متیز و بدون بو هستند.  37

یخچال و فریزر مجهز به دماسنج ) جهت كنرل درجه برودت( است.  38
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كلیه یخچال ها هرهفته برفك زدایی و شستشو می شود.  39

40 
هلود بلا ابعلاد و جنلس مناسلب و مجهلز بله هواکلش با قلدرت مکش 

کافلی بلاالی دسلتگاه پخت نصب شلده اسلت.

41 
کلیله وسلایل پخلت و پلز ) انواع دیگ، قابلمه و سلامور مناسلب، سلامل 

و بلدون نقلص هسلتند و روزانله جرم گیلری و نظافت می شلوند. 

 لوله ها و شیلنگ های گاز سامل و بدون نقص هستند. 42

سینک ظرفشویی مجهز به آب رسد و گرم است.  43

44 
بله  بلوده و فاضلاب آن  سلینک ظرفشلویی، دارای ویژگی هلای الزم 

داخلل مجلرای خروجلی هدایلت می شلود.

45 
ظلروف طبلخ، آملاده سلازی و توزیلع ملواد خوردنلی و آشلامیدنی و 

سلیخهای کبلاب سلامل و متیلز اسلت.

46 
از جنس مناسب، متیز بدون  تعداد كافی و  به  استفاده  ظروف مورد 

ترك خوردگی و لب پریدگی، صاف و بدون رنگ و زنگ زدگی باشد.

47 
از ظروف فاقد درب ثابت و بدون رسپوش مخصوص برای عرضه موادی 

از قبیل منك، فلفل، سامق، شكر، ادویه و پارچ آب استفاده منی شود.

48 

ظلروف بسلته بندی یك بلار ملرف عرضه شلده برای مصلارف مختلف، 
ملورد تأییلد وزارت بهداشلت، درمان و آموزش پزشلكی و سلاخته شلده 
از ملواد اولیله نلو )غیر بازیافتلی(، مرغوب و حتی االملكان تجزیه پذیر 

و همواره سلامل، متیز و بهداشلتی و دارای ویژگی های الزم اسلت.

49 
میزهای کار، رویه ضدزنگ، سامل و قابل شستشو دارند که مورد تأیید 

مقامات بهداشتی است. 

50 
ملواد پلاك كننلده و ضدعفونلی كننلده اسلتاندارد جهلت وسلایل كار، 

ظلروف غلذا و محیلط كار در محلل پخلت موجلود اسلت. 

51 
کلیله سلطوح هملواره متیلز اسلت وپلس از پایلان کار بله وسلیله آب و 

یلک ملاده گندزدایلی کننلده کاملا متیلز می شلود. 

52 
تخته های کار سلامل و متیز اسلت )تخته مخصلوص خردكردن محصوالت 

گوشلتی و سلاالد و سلبزیجات از یكدیگر مجزا است (.

53 
برای برداشنت خیارشور، گوجه فرنگی و... از انربک مخصوص یا دستکش 

استفاده می شود.

ویرین ها ،کابینت ها و قفسه ها متیز و بدون زنگ زدگی هستند.  54

جعبه کمک های اولیه با تجهیزات الزم در محل وجود دارد.  55
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میز، صندلی، نیمکت، رومیزی و پرده ها سامل و متیز است.  56

57 
سلطل های زبالله موجلود دارای حجم کافی، کیسله زبالله و درپوش دار 

بوده و درب سلطل ها همواره بسلته اسلت.

58 
تفکیک پسلامند خشلک از پسلامند تر شلامل نان، مواد پاستیکی، کارتن 

ملواد غذایی، ظلروف یکبار مرف و... انجام می شلود.

59 

و  مسلتعمل  و  مسلتهلک  و  اضافلی  وسلایل  هرگونله  نگهلداری  از 
موادغذایلی غیلر قابلل ملرف و ضایعلات در محلل کار خلودداری 

اسلت.  رعایلت شلده  کاملاً  نلکات  ایلن  و  می شلود 

60 
تلفلن رسلیدگی بله شلکایت بهداشلتی در معلرض دید مشلریان نصب 

شلده است.

رشایط ساختامنی

61 
سیسلتم آبرسلانی مجهلز بله آب رسد و گلرم و نیلز دارای ویژگی هلای 

الزم بهداشلتی می باشلد.

62 
سیسلتم جملع آوری و دفلع فاضلاب دارای ویژگی هلای الزم بهداشلتی 

است.

سیستم مدیریت پسامند دارای ویژگی های الزم بهداشتی است.  63

64 
پوشلش دیلوار محلل طبلخ از جنلس سلنگ، رسامیلک یا کاشلی سلامل و 

قابلل نظافت اسلت.

65 

پوشلش کلف محلل طبلخ دارای شلیب مناسلب بله طلرف کف شلوی 
فاضاب اسلت و از جنس مقاوم، مسلطح، بدون درز و شلکاف و قابل 
شستشلو ودارای کف شلوی بله تعلداد ملورد نیلاز اسلت و تلوری ریلز 

روی آن نصلب شلده اسلت.

پوشش سقف محل طبخ به رنگ روشن، سامل و متیز است. 66

67 
درهلا و پنجره هلا از جنس مقاوم، سلامل و بدون زنگ زدگی و پوسلیدگی 

است.

68 
در و پنجره ها مجهز به توری سلامل و مناسلب و فرندار اسلت به طوری 

کله از ورود حلرشات وجوندگان و سلایر حیوانات جلوگیری می کند. 

69 
کلف، دیلوار و سلقف انبلار یلا محلل نگهلداری ملواد غذایلی دارای 

اسلت. انبلار  الزم  ویژگی هلای 

قفسه بندی و پالت گذاری دارای ویژگی های الزم است  70

71 
منافلذ موجلود در دیلوار و سلقف )نظیلر اطلراف لوله هلا، سلیم ها و 

پریزهلای بلرق( مسلدود اسلت و درب تابلوهلای بلرق بسلته اسلت 
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وضعیت : 

ف
دی

ر

توضیحاتوضعیتفصل چهاردهم: بوفه های مواد غذایی

72 
محلل دارای دملا و رطوبلت ) سیسلتم گرمایلش و رسمایلش( مناسلب 

ست  ا

73 
وضعیلت تهویله مطللوب )سلامل، بلدون نقلص و دارای حداقلل رسو 

اسلت  بهداشلتی  ویژگی هلای الزم  دارای  و  بلوده  صلدا( 

روشنایی محیط مناسب است.  74

75 
کنلرل ناقلیلن و سمپاشلی بله نحلو مطللوب انجلام می شلود )به طوری 

کله هیلچ حلرشه ای در محیلط دیده منی شلود(.

76 

 CO2 یلا گاز  و  پلودر  کننده هلای  )خاملوش  اطفلای حریلق  کپسلول 
اسلت و شلارژ کپسلول ها  برحسلب رشایلط( در محلل نصلب شلده 

می شلود. کنلرل  ادواری  به  صلورت 

77 
کارکنلان آملوزش الزم را بلرای اسلتفاده از ایلن کپسلول ها در مواقلع 

رضوری دیلده انلد.

رشایط سالن بوفه

وسعت سالن بوفه متناسب با تعداد مراجعان است. 78

79 

کلف، دیلوار و سلقف سلالن دارای ویژگی هلای الزم و بهداشلتی اسلت 
)حداقلل تلا ارتفلاع 120 سلانتی مر از کلف بلا سلنگ های صیقللی یلا 
رسامیلک یلا کاشلی و از ارتفلاع 120 سلانتی مری بله باالبا رنگ روشلن 

قابل شستشلو پوشلیده شلده باشلد (.

80 
سلطح میزهلا، صندلی هلا و نیمکت هلای موجلود صلاف، متیلز، سلامل، 
بدون درز و روكش و از جنس قابل شستشلو و به رنگ روشلن اسلت.

ضدعفونی کامل کف و سطوح در فواصل زمانی مناسب انجام می شود. 81

وضعیت تهویه مطلوب بوده و دارای ویژگی های الزم است. 82

سالن دارای سیستم گرمایش و رسمایش مناسب است. 83

 رومیزی و پرده ها سامل و متیز است. 84

85 

محلل  در  و  مجلزا  به  صلورت  دستشلویی  كافلی  تعلداد  دارای  سلالن 
مناسلب اسلت و رشایلط الزم بلرای شسلنت دسلت ها بلا آب و صابلون 

را دارا اسلت.

86 
آبرسدکلن در سلالن پذیرایلی بله تعلداد كافلی، سلامل، متیلز و مناسلب 

موجلود اسلت.
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ف
دی

ر
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87 
شلیر آبخلوری یلا آب رسد کلن از نلوع فلواره ای و دارای سلپر محافلظ 

اسلت تلا آبلی کله از دهلان برمی گلردد به آن نرسلد.

88 
كلف و دیوارهلای اطلراف محلل آبخوری یلا آب رسد کن قابل شستشلو 

اسلت و نظافلت اطلراف آبلرسد کن رعایت می شلود.

89 
سلطل های زبالله موجلود دارای حجم کافی، کیسله زبالله و درپوش دار 

بوده و درب سلطل ها همواره بسلته اسلت.

90 
سلطل های جداگانه ای برای تفکیک پسلامند خشلک از پسلامند تر در 

سلالن  قرار داده شلده است.

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:
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ردی

 بهداشت فردی کارکنان

کلیه کارکنان دارای کارت بهداشت معترب هستند.  1 

کارکنللان و متصدیللان، دارای گواهللی ناملله معتللرب پایللان دوره آموزشللی ا ز 
آموزشللگاه بهداشللت اصنللاف هسللتند. 2 

تابلو ممنوعیت عرضه و استعامل دخانیات در محل نصب شده است.  3 

ممنوعیللت اسللتعامل دخانیللات توسللط کارکنللان در حیللن انجللام کار و در 
محیللط کار رعایللت می شللود. 4 

  کارکنللان، بهداشللت فللردی را رعایللت کللرده و مللوی رس و صللورت خللود را 
کوتللاه و متیللز می کننللد و هنللگام فللروش موادغذایللی از دسللت زدن بلله رس، 

دهللان، بینللی و گللوش خللود احللراز می کننللد.
5 

کارکنللان، هنللگام کار از روپللوش متیللز، کاه و دسللتکش بللا رنللگ روشللن، 
بللدون لللک و پارگللی، متناسللب بللا نللوع کار اسللتفاده می کننللد. 6 

هللر یللك از شللاغان جایللگاه مناسللبی بلله منظللور حفللظ لبللاس و سللایر 
وسللایل شللخصی در محللل دارنللد.  7 

شستشللوی دسللت بللا صابللون قبللل از رشوع بلله كار الزامللی اسللت   کارکنللان 
دسللت انللدر کار مللواد غذایللی، شستشللوی دسللت ها را بللا آب و صابللون بلله 

درسللتی و مطابللق دسللتورعمل انجللام می دهنللد.
8 

راهنامی شستشوی دست به  صورت مصور در محل نصب شده است. 9 

کارکنللان رعایللت کامللل بهداشللت فللردی و نظافللت عمومللی را کللرده و بلله 
دسللتورهایی کلله توسللط بللازرس بهداشللت داده می شللود عمللل می کننللد.  10 

بهداشت مواد غذایی

آب مرفللی از نظللر میکروبللی، فیزیکللی و شللیمیایی مللورد تاییللد مقامللات 
بهداشللتی اسللت. 11 

ممنوعیت عرضه مواد غذایی بالقوه خطرناک رعایت می شود.  12 

کلیلله مللواد غذایللی فاسدشللدنی در یخچللال یللا فریللزر مناسللب نگهللداری 
می شللود و مللدت آن بیللش از زمانللی نیسللت کلله ایجللاد فسللاد یللا تغییللر 

کیفیللت کنللد.
13 
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ردی

مللواد غذایللی فاسللد نشللدنی یللا دیللر فاسللد شللدنی در محللل خشللك، متیللز، 
بللا تهویلله كافللی و دور از دسللرس حللرشات و آفللات نگهللداری  می شللوند.  14 

محصللوالت لبنللی ماننللد خاملله، شللیر، بسللتنی و... پاسللتوریزه بللوده و در 
دمللای مناسللب نگهللداری می شللود. 15 

تخم مرغ ها، در رشایط مناسب، نگهداری  و عرضه می شود.  16 

مواد غذایی بسته بندی شده دارای ویژگی های ذیل هستند:
 • نام محصول 
 • نام و نشانی كارخانه سازنده
 • شامره پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان
 • شامره پروانه بهره برداری
 • تاریخ تولید و انقضای مرف
 • عامت استاندارد

17 

تاریللخ ورود مللواد غذایللی بلله یخچللال، فریللزر و انبللار بللر روی آنها درج شللده 
و مللرف آنهللا بللر اسللاس ترتیب تاریللخ انقضاء اسللت. 18 

در نگهللداری مللواد غذایللی زنجیللره رسد و گللرم بلله تناسللب مللواد غذایللی 
رعایللت می شللود. 19 

جداسللازی مللواد غذایللی خللام و پختلله، شسللته و نشسللته، در یخچللال و 
فریللزر رعایللت می شللود. 20 

جابه جایی و حمل و نقل مواد غذایی به درستی انجام می شود. 21 

انللواع ادویلله جللات و مللواد غذایللی خورنللده نظیللر رسکلله و آبلیمللو در 
ظللروف مناسللب نگهللداری می شللود. 22 

نگهللداری  و توزیللع مللواد مرفللی مانند)چللای، قنللد، شللكر و...( در ظللروف 
رسبسللته انجللام می شللود. 23 

دارای  اسللتفاده  مللورد  گنللدزدای  و  کننللده  ضدعفونللی  محلول هللای 
هسللتند.  اسللتاندارد  و  الزم  ویژگی هللای  24 

تفکیللک محللل نگهللداری مللواد غذایللی و مللواد شللوینده و شللیمیایی رعایللت 
می شللود. 25 

قفسلله بندی و پالت گللذاری بلله نحللو مطلللوب و مناسللب انجللام شللده 
اسللت. 26 

بهداشت ابزار و تجهیزات

یخچال و فریزر مورد استفاده سامل، متیز و بدون بو هستند. 27 

یخچال و فریزر مجهز به دماسنج ) جهت كنرل درجه برودت( است. 28 
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كلیه یخچال ها هرهفته برفك زدایی و شستشو می شود. 29 

 سللامور و كللری و...، مناسللب، سللامل و بللدون نقللص هسللتند و روزانلله 
می شللوند. نظافللت  و  جرم گیللری  30 

 31 لوله ها و شیلنگ های گاز، سامل و بدون نقص هستند.

ظللروف بسللته بندی یك بللار مللرف عرضلله شللده بللرای مصللارف مختلللف، 
مللورد تأییللد وزارت بهداشللت، درمللان و آمللوزش پزشللكی و سللاخته شللده 
از مللواد اولیلله نللو )غیللر بازیافتللی(، مرغللوب و حتی االمللكان تجزیلله پذیللر 

اسللت.

32 

ظللروف  یك بللار مللرف، سللامل، متیللز و بهداشللتی  اند و در مللكان مناسللبی 
بلله دور از گللرد وغبللار نگهللداری می شللوند. 33 

کلیلله سللطوح كار همللواره متیللز اسللت وپللس از پایللان کار بلله وسللیله آب و 
یللک مللاده گندزدایللی کننللده کامللا متیللز می شللود. 34 

ویرین هللا ،کابینت هللا و قفسلله ها متیللز و بللدون زنگ زدگی  انللد و  فاصللله 
کللف آنهللا از زمیللن حداقللل 20 سللانتی مر اسللت. 35 

 قفسلله بندی و پالت گللذاری مناسللب و دارای ویژگی هللای الزم بهداشللتی 
است. 36 

پیشللخوان و میللزکار سللامل و رویلله ضدزنللگ دارنللد و روکللش آن از جنللس 

قابللل شستشللو اسللت  و مللورد تأییللد مقامللات بهداشللتی می باشللد.
37 

جعبه کمک های اولیه با تجهیزات الزم در محل وجود دارد.  38 

سللطل های زباللله موجللود  دارای کیسلله زباللله و درپللوش دار بللوده و درب  
سللطل ها همللواره بسللته اسللت و روزانلله تخلیلله و شستشللو می شللوند.  39 

تفکیک پسلامند خشلک از پسلامند تر شلامل نان، مواد پاستیکی، کارتن 
ملواد غذایی، ظلروف یکبار مرف و... انجام می شلود. 40 

از نگهللداری هرگونلله موادغذایللی غیللر قابللل مللرف و تاریللخ مللرف 
گذشللته در محللل خللودداری می شللود. 41 

از نگهللداری هرگونلله وسللایل اضافللی و مسللتهلک و مسللتعمل در محللل 
خللود داری می شللود. 42 

تلفللن رسللیدگی بلله شللکایت بهداشللتی در معللرض دیللد مشللریان نصب شللده 
است. 43 

رشایط ساختامنی

سیسللتم آبرسللانی مجهللز بلله آب رسد و گللرم و نیللز دارای ویژگی هللای الزم 
بهداشللتی است. 44 
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سللینک ظرفشللویی، دارای ویژگی هللای الزم بللوده و فاضللاب آن بلله داخللل 
مجللرای خروجللی هدایللت می شللود. 45 

سیسللتم جمللع آوری و دفللع فاضللاب دارای ویژگی هللای الزم بهداشللتی ذکللر 
شللده در آیین ناملله اسللت. 46 

سیستم مدیریت پسامند دارای ویژگی های الزم بهداشتی است. 47 

درهللا و پنجره هللا از جنللس مقللاوم، سللامل و بللدون زنگ زدگللی و پوسللیدگی 
اسللت. 48 

در و پنجره هللا مجهللز بلله تللوری سللامل و مناسللب و فللرندار اسللت به طللوری 
کلله از ورود حللرشات وجونللدگان و سللایر حیوانللات جلوگیللری می کنللد.  49 

کللف، دیللوار و سللقف محللل قابللل نظافللت و دارای ویژگی هللای الزم 
بهداشللتی اسللت. 50 

منافللذ موجللود در دیللوار و سللقف )نظیللر اطللراف لوله هللا، سللیم ها و 
پریزهللای بللرق( مسللدود اسللت و درب تابلوهللای بللرق بسللته اسللت. 51 

محل دارای دما و رطوبت ) سیستم گرمایش و رسمایش( مناسب است. 52 

وضعیللت تهویلله مطلللوب )سللامل، بللدون نقللص و دارای حداقللل رسو صللدا( 
بللوده و دارای ویژگی هللای الزم بهداشللتی اسللت. 53 

روشنایی محیط مناسب است.  54 

کنللرل ناقلیللن و سمپاشللی بلله نحللو مطلللوب انجللام می شللود )به طللوری کلله 
هیللچ حللرشه ای در محیللط دیللده منی شللود(. 55 

کپسللول اطفللای حریللق  )خامللوش کننده هللای پللودر و گاز یللا CO2 برحسللب 
رشایللط( در محللل نصللب شللده اسللت و شللارژ کپسللول ها به  صللورت ادواری 

کنللرل می شللود.
56 

کارکنللان آمللوزش الزم را بللرای اسللتفاده از ایللن کپسللول ها  در مواقللع رضوری 
دیللده اند. 57 

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمجموعه مقررات نظارت های بهداشتی و ایمنی)HSE( در محیط های دانشگاهی
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

توضیحات وضعیت فصل شانزدهم: نانوایی

ف
ردی

بهداشت فردی کارکنان

کلیه کارکنان شاغل دارای کارت بهداشت معترب هستند . 1 

دوره  پایلان  معتلرب  نامله  گواهلی  دارای  متصدیلان،  و  کارکنلان  کلیله 
. هسلتند  اصنلاف  بهداشلت  آموزشلگاه  از  آموزشلی  2 

متصدیلان نانوایی هلا دارای كارت مهلارت فنلی وحرفله ای مطابلق بلا 
نلوع پخلت خلود هسلتند . 3 

تابلو ممنوعیت استعامل دخانیات درنانوایی نصب شده است.  4 

ممنوعیلت اسلتعامل دخانیلات توسلط متصدیلان و کارکنلان در حیلن 
انجلام کار و در محیلط کار رعایلت می شلود . 5 

کارگران هر روز قبل از رشوع و بعد از خامته كار استحامم کنند.  6 

هر كارگر كلیه وسایل نظافت و شستشوی اختصاصی را دارا می باشد.  7 

اسلت    الزاملی  كار  بله  رشوع  از  قبلل  صابلون  بلا  دسلت  شستشلوی 
کارکنلان شستشلوی دسلت ها را بلا آب و صابلون بله درسلتی و مطابق 

. انجلام می دهنلد  مطاللب راهنلامی شستشلو 
8 

راهنلامی شستشلوی دسلت به  صلورت مصلور در محلل نصلب شلده 
اسلت . 9 

کارکنلان ملوی رس و صلورت خلود را کوتلاه و متیلز می کننلد و هنلگام 
تهیله و توزیلع نلان از دسلت زدن بله رس، دهلان، بینلی و گلوش خلود 

احلراز می کننلد. 
10 

کارکنلان دسلت انلدرکار ملواد غذایلی دارای ناخلن کوتلاه هسلتند 
و ممنوعیلت اسلتفاده ازجواهلرات و زیلورآالت هنلگام کار رعایلت 

می شلود. 
11 

کارکنلان هنلگام کار از روپلوش متیلز بلا رنلگ روشلن، کاه و پیش بنلد 
مناسلب وکفلش مخصلوص کار اسلتفاده می کننلد . 12 

متصدیلان بلرای هر یك از شلاغان خلود جایگاه محفوظ و مناسلبی به 
منظلور حفظ لباس و سلایر وسلایل شلخصی در محل تهیله کرده اند . 13 

كاركنلللان از محلللل كار بلللا كفلللش و روپلللوش مخصلللوص نانوایلللی 
خلللارج  منی شلللوند. 14 

داشلنت دمپایلی بلرای كلیله كاركنلان و دمپایلی جداگانله بلرای رسویس 
بهداشلتی رضورت دارد . 15 
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

فصل بیست و ششم: چک لیست ها

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

توضیحات وضعیت فصل شانزدهم: نانوایی
ف

ردی

یلا  تلاول  سلوختگی،  بریدگلی،  زخلم،  داشلنت  صلورت  در  کارکنلان 
جوش چرکلی، محلل را بلا یلک نلوار یا باند ضلد آب کاما پوشلانده و از 

می کننلد.   اسلتفاده  کار  هنلگام  یک بارملرف  دسلتکش 
16 

اسلهال  نظیلر  بیامری هایلی  بله  کله  کارکنانلی  کارکلردن  از  مسلئوالن 
و  چشلم  عفونلت  کلورک،  زردی،  روده ای،  انگل هلای  خونی،حصبله، 
دسلتگاه تنفسلی) انلواع رسماخوردگلی( و... مبتلا هسلتند مامنعت به 
عملل می آورنلد و افلراد را رسیعلاً جهلت درملان بله نزدیکریلن مرکلز 

بهداشلت اعلزام می کننلد  .

17 

رشوع بله کار مجلدد کارکنلان معالجله شلده، منلوط بله ارائله گواهلی 
سلامت از طلرف پزشلک اسلت . 18 

باتوجله بله معللق بلودن ذرات آرد و دوده حاصلل از سلوخت ملواد 
سلوختنی، اسلتفاده از ماسلك برای كاركنان نانوایی ها توصیه می شلود.  19 

کارگرانلی کله بلا طبلخ نلان رس و کار دارنلد در حیلن کار حلق دریافت 
بهلای کاالی فروختله شلده را نخواهند داشلت.   20 

متصدیلان از ورود و دخاللت افلراد متفرقله به محل تهیه،آماده سلازی 
و طبلخ نان جلوگیلری می کنند . 21 

متصدیلان وکارگلران رعایلت کاملل بهداشلت فلردی و نظافلت عمومی 
را کلرده و بله دسلتورهایی کله توسلط بلازرس بهداشلت داده می شلود 

عملل می کننلد .
22 

بهداشت نانوایی و طبخ نان

تاییلد  ملورد  شلیمیایی  و  فیزیکلی  میکروبلی،  نظلر  از  مرفلی  آب 
. اسلت  بهداشلتی  مقاملات  23 

اسلانس، طعلم  رنلگ،  نظیلر  افزودنلی  ملواد  از  اسلتفاده  ممنوعیلت 
دهنلده و شلیرین کننده های شلیمیایی غیلر مجلاز رعایلت می شلود.  24 

 25 از جوش شیرین برای تهیه خمیر اكیداً استفاده منی شود. 

ملدت زملان الزم بلرای تخمیلر خمیلر نلان بعلد از اضافله كلردن خمیر 
مایله حداقلل یلك سلاعت اسلت  کله رعایلت می گردد. 26 

اللك كلردن آرد پیلش از خمیلر كردن الزامی اسلت و بلرای رعایت كامل 
ملوارد بهداشلتی حائز اهمیت اسلت  کله در این واحد انجام می شلود. 27 

منلك مرفلی  بهداشلتی  و تصفیله شلده بلوده و بر روی بسلته آن نام 
كارخانله تولیلد كننلده، شلامره پروانله بهره بلرداری و بهداشلتی ،تاریلخ 

تولیلد وانقضلای مرف درج شلده اسلت.
28 

از كاغذهلای بازیافتلی و همچنیلن روزنامله و امثلال آن جهت پیچیدن 
نان اسلتفاده منی شود.  29 

تفکیک محل نگهداری آرد  از مواد شوینده و شیمیایی رعایت می شود. 30 
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چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

توضیحات وضعیت فصل شانزدهم: نانوایی
ف

ردی

 سلطل زبالله دربلدار در محوطله نانوایلی بلرای ریخلنت ضایعلات قرار 
داده شلده است.  31 

بهداشت ابزار و تجهیزات

یخچال و فریزر مورد استفاده سامل هستند. 32 

سینک ظرفشویی مجهز به آب رسد و گرم است.  33 

بله  بلوده و فاضلاب آن  سلینک ظرفشلویی، دارای ویژگی هلای الزم 
داخلل مجلرای خروجلی هدایلت می شلود . 34 

جنلس و مشلخصات ظروفلی کله بلرای تهیله و طبلخ نلان اسلتفاده 
. اسلت  بهداشلتی  الزم  ویژگی هلای  دارای  می شلود  35 

اسلتاندارد  از دسلتگاه های پخلت  بلروز آلودگلی   از  بلرای جلوگیلری 
اسلتفاده می شلود و متیلز كلردن مرتلب داخلل تنلور یلا دسلتگاه پخلت 

. انجلام می شلود 
36 

ملورد  دسلتگاه های  توسلط  هلوا  آالیندگلی  از  جلوگیلری  منظلور  بله 
اسلتفاده،  هواكلش باقلدرت مكلش كافلی بلاالی دسلتگاه پخلت نلان 

نصلب شلده اسلت .
37 

کلیله میزهلای کار و ماشلین آالت رویله ضدزنلگ و سلامل دارنلد و کاماً 
صاف و قابل شستشلو هسلتند و مورد تأیید مقامات بهداشلتی اسلت. 38 

متیز کردن اتاق تخمیر، میز كار  و سایر وسایل روزانه انجام می شود. 39 

خمیر گیر از جنس زنگ نزن و بدون رنگ و متیز است.   40 

شیر آب گرم و رسد باالی خمیرگیر نصب شده است.  41 

دستگاه خمیر هم زن صاف، متیز و بدون درز است . 42 

در پخلت نلان تافتلون، للواش، بربلری، متیز بلودن میز چانه گیلری، میز 
وردنله زنی، كاردك ها، دسلتگاه خمیرگیر، ماشلین آالت و تلرازو از موارد 

رضوری و مهلم اسلت   کله روزانه انجام می شلود.
43 

در پخلت سلنگكی علاوه بلر رعایلت نلکات ذکلر شلده در بنلد قبللی، 
رعایلت بهداشلت دقیق پلاروی حمل خمیر و جمع آوری سلنگهای تنور 

زیلر پلا ریخته شلده  بسلیار مهم اسلت.  
44 

ویرین ها، کابینت ها و قفسه ها سامل، متیز و بدون زنگ زدگی هستند. 45 

جعبه کمک های اولیه با تجهیزات الزم در در دسرس نصب شده است . 46 

تلفن رسیدگی به شکایت بهداشتی در معرض دید مشریان نصب شده 
است . 47 

از نگهلداری هرگونله وسلایل اضافی، مسلتهلك، مسلتعمل، موادغذایی، 
نانوایلی خلودداری  كیسله های خاللی آرد وضایعلات نلان در محیلط 

می شلود. 
48 
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

فصل بیست و ششم: چک لیست ها

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

توضیحات وضعیت فصل شانزدهم: نانوایی
ف

ردی

رشایط ساختامنی

سیسلتم آبرسلانی مجهلز بله آب رسد و گلرم و نیلز دارای ویژگی هلای 
الزم اسلت . 49 

سیستم جمع آوری و دفع فاضاب دارای ویژگی های الزم است . 50 

سیستم مدیریت پسامند دارای ویژگی های الزم است.  51 

 وضعیلت و رشایلط حامم هلای ملورد اسلتفاده کارکنان به تعلداد کافی 
و دارای ویژگی های الزم بهداشلتی اسلت . 52 

وضعیلت و رشایلط رسویس هلای بهداشلتی ملورد اسلتفاده کارکنلان به 
تعلداد کافلی و دارای ویژگی هلای الزم بهداشلتی اسلت . 53 

دستشلویی یلا سلینک مجلزا بلرای شسلت و شلوی دسلت کارکنلان در 
نظلر گرفتله شلده اسلت و  مجهلز بله صابلون مایلع می باشلد . 54 

سطل زباله دربدار در كنار روشویی قرار دارد.  55 

پوشلش دیلوار محلل پخلت ازکلف تلا زیلر سلقف از جنلس سلنگ، 
رسامیلک یلا کاشلی سلامل و قابلل نظافلت اسلت . 56 

پوشلش کلف محلل پخلت ازجنلس سلنگ، رسامیلک یلا کاشلی سلامل، 
مسلطح، بلدون درز و شلکاف و قابلل شستشلو اسلت.  57 

نیلاز و دارای شلیب  بله تعلداد ملورد  محلل پخلت دارای کف شلوی 
مناسلب بله طرف کف شلوی فاضاب اسلت و توری ریلز روی آن نصب 

است.  شلده 
58 

پوشش سقف به رنگ روشن، سامل، قابل شستشو و متیز است.  59 

درهلا و پنجره هلا از جنس مقاوم، سلامل و بدون زنگ زدگی و پوسلیدگی 
است.  60 

در و پنجره ها مجهز به توری سلامل و مناسلب و فرندار اسلت به طوری 
کله از ورود حلرشات و جوندگان و سلایر حیوانات جلوگیری می کند.  61 

منافلذ موجلود در دیلوار و سلقف )نظیلر اطلراف لوله هلا، سلیم ها و 
پریزهلای بلرق( مسلدود اسلت و درب تابلوهلای بلرق بسلته اسلت . 62 

محلل دارای دملا و رطوبلت ) سیسلتم گرمایلش و رسمایلش( مناسلب 
اسلت . 63 

وضعیلت تهویله مطللوب )سلامل، بلدون نقلص و دارای حداقلل رسو 
اسلت.  بهداشلتی  الزم  ویژگی هلای  دارای  و  بلوده  صلدا(  64 

روشنایی محیط مناسب است . 65 

کنلرل ناقلیلن و سمپاشلی بله نحلو مطللوب انجلام می شلود )به طوری 
کله هیلچ حلرشه ای در محیلط دیده منی شلود( . 66 
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مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

توضیحات وضعیت فصل شانزدهم: نانوایی
ف

ردی

   CO2کپسلول اطفلای حریلق  )خاملوش کننده هلای پلودر و گاز و  یلا
اسلت و شلارژ کپسلول ها  برحسلب رشایلط( در محلل نصلب شلده 

. می شلود  کنلرل  ادواری  به  صلورت 
67 

کارکنلان آملوزش الزم را بلرای اسلتفاده از ایلن کپسلول ها  در مواقلع 
. دیده انلد  رضوری  68 

اتلاق اسلراحت کارکنلان، از فضلای تولید، فلرآوری و نگهلداری، مجزا و 
بهداشلتی است . 69 

انبار آرد

مصاللح دیلوار از کلف تلا سلقف از جنلس مصاللح مقلاوم، صلاف و 
صیقللی و قابلل شستشلو می باشلد . 70 

سقف به رنگ روشن و قابل شستشو می باشد.  71 

کلف دارای کف شلوی فاضلاب و شلیب مناسلب بله سلمت کف شلوی 
می باشد. 72 

متهیلدات کافلی بلرای جلوگیلری از نفوذ حرشات، جونلدگان و حیوانات 
ولگرد تعبیه شلده اسلت. 73 

ضوابط بهسازی جهت جلوگیری از نفوذ موش رعایت شده است.  74 

انبارآرد  دارای فضای كافی، نورگیر و تهویه مناسب می باشد.  75 

پالت گلذاری در انبلار آرد  بله نحلو مطللوب و مناسلب بلوده و زیلر 
پالت هلا بله راحتلی قابلل جاروكلردن و شستشلو می باشلد . 76 

چیدملان کیسله های آرد منحلراً روی پالت هلا بلوده و  مانعلی بلر رس 
راه خلروج پسلاب حاصلل از شستشلو بله سلمت کف شلوی فاضلاب 

باشد.  منی 
77 

نظافللت انبللار آرد مرتللب صللورت می پذیللرد  و از نگهللداری هرگونلله 
وسللایل اضافللی، مسللتهلك، مسللتعمل ، كیسلله های خالللی آرد وضایعللات 

نللان درانبللار نانوایللی خللودداری می شللود.
78 

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:
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فصل بیست و ششم: چک لیست ها

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

ف
دی

ر

توضیحاتوضعیتفصل هفدهم: آرایشگاه  

رشایط ساختامنی

1 
ضوابلط احلداث و رشایلط مکان یابلی )منطبلق بلر رشایلط منلدرج در 

فصلل اول( در بنلای آرایشلگاه رعایلت شلده اسلت.

2 

سلطح بدنله دیوارهلای سلالن آرایشلگاه ها از كلف تا زیرسلقف با رنگ 
روغنلی قابل شستشلو پوشلیده شلده اسلت و پوشلش بدنله دیوارهای 
اطلراف دستشلویی و رسشلویی از کاشلی، رسامیلك صلاف یلا سلنگ 

اسلت.  صیقلی 

بهداشت فردی کارکنان

3 
اشلتغال، دوره ویلژه  از  قبلل  کلیله کارکنلان و متصدیلان موظف انلد 
بهداشلت عموملی را در یکلی از مراکلز مجاز آموزش بهداشلت اصناف 

بگذراننلد و گواهینامله معتلرب آن را دریافلت کننلد. 

4 
کلیله کارکنلان و متصدیلان موظف انلد قبل از اشلتغال، نسلبت به تهیه 

کارت بهداشلت اقلدام کلرده و هنلگام مراجعه کارشلناس ارائه کنند .

5 
کارکنلان موظف انلد بهداشلت فردی را کاملاً رعایت و به دسلتورهایی 

کله توسلط بازرس بهداشلت داده می شلود عملل کنند.

روپوش کارکنان به رنگ روشن و متیز باشد    6

7 
متصدیلان موظف انلد جایلگاه محفلوظ و مناسلبی بله منظلور حفلظ 

لبلاس کارکنلان خلود تهیله کننلد.

هر یک کارکنان حوله متیز اختصاصی داشته باشند. 8

9 
در صورتلی کله از صابلون جاملد اسلتفاده می شلود، ایلن صابون هلا 

باشلند.  اختصاصلی  

نظافت عمومی و مدیریت پسامند

10 
نظافلت عموملی و دفلع بهداشلتی زبالله به نحلو مطللوب و مطابق با 

آیین نامله انجام می شلود.

11 
نظافلت محیلط و جملع آوری و دفلع موهلا پلس از هر مشلری به طور 

مسلتمر انجام می شلود.

12 
زبالله دان درپلوش دار، زنلگ نزن، قابل شستشلو، قابل حملل و با حجم 
مناسلب و تعلداد كافلی موجلود اسلت و درپلوش سلطل زبالله نیلز 

همواره بسلته می باشلد.
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمجموعه مقررات نظارت های بهداشتی و ایمنی)HSE( در محیط های دانشگاهی
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مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

ف
دی

ر

توضیحاتوضعیتفصل هفدهم: آرایشگاه  

13 
زبالله دان مجهلز بله كیسله زبالله و در محلل مناسلبی قلرار گرفتله و 

اطلراف آن هملواره متیلز می باشلد .

14 
از نگهلداری هرگونله وسلایل اضافی و مسلتهلك و تلنبار کردن وسلایلی 
چلون روزنامه هلا و نرشیلات باطلله و  در محیلط آرایشلگاه خلودداری 

می شود.

تسهیالت رفاهی - بهداشتی و الزامات ایمنی

آرایشگاه از تهویه کافی و مناسب برخوردار می باشد .  15

روشنایی آرایشگاه مناسب و در حدود  200 تا 500 لوكس است.  16

17 
جعبله کمک هلای اولیله بلا تجهیلزات کاملل و در دسلرس نصب شلده 

. است 

تدابیر پیشگیری و اطفای حریق مناسب و منطبق با آیین نامه است. 18

19 
آرایشلگاه عاری از وجود حرشات و جانوران موذی بوده و از نگهداری 

هرگونه حیوانات و پرندگان در آرایشلگاه خودداری می شود.

وجود هرگونه حوض یا آبنام و امثال آن ممنوع است.  20

21 
کاسله  دارای  واحلد  ایلن  آرایشلگاه،  در  تواللت  تعبیله  صلورت  در 
دستشلویی جهت شستشلوی دسلت ها، مجهز به صابلون مایع و دارای 

رشایلط سلاختامنی مناسلب منطبلق بلر آیین نامله اسلت.  

22 
آب گرم و رسد سلامل و کافی در سیسلتم لوله کشلی آب دستشلویی در 

نظر گرفته شلده اسلت.

آب مرفی  مورد تایید مقامات بهداشتی می باشد.  23

شیرهای برداشت آب سامل، بدون نقص و بدون چکه می باشد.  24

25 
كاسله های دستشلویی  همواره متیلز و پاكیزه بلوده و در فواصل زمانی 

مناسلب و مواقلع الزم، ضدعفونی و جرم گیری می شلود.

26 
در صورتلی کله رسشلویی انجلام می شلود، از کاسله های طراحلی شلده 

بدیلن منظلور اسلتفاده می شلود.

جایگاه صابون مایع در کنار کاسه دستشویی نصب شده است.  27

صابون مایع مرغوب، همواره در جایگاه های مخصوص وجود دارد.  28

29 
رخلت آویلز و توشله نگله دار سلامل و مناسلب بله تعداد کافلی در نظر  

گرفته شلده اسلت. 

30 
ایمنلی کاملل)از نظلر خطلر سلقوط و  از  آینله در آرایشلگاه  نصلب 
لبه هلای تیلز و برنلده( برخلوردار بلوده و فاقلد شکسلتگی می باشلد. 

31 
سلطح میزهلا صلاف، متیلز، سلامل و بلدون درز بلوده و روکلش از جنس 

قابل شستشلو می باشلد.   

صندلی و نیمکتها سامل و متیز می باشد .   32
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وضعیت : 

ف
دی

ر

توضیحاتوضعیتفصل هفدهم: آرایشگاه  

33 
هشلدار  تابلوهلای  نصلب  ضملن  موظف انلد  کارکنلان  و  متصدیلان 
دخانیلات  از ملرف  دیلد  معلرض  در  و  مناسلب  نقلاط  در  دهنلده 

. كننلد  جلوگیلری 

رشایط و بهداشت نگهداری و استفاده از ابزار و وسایل آرایشگری

34 
متلام ابلزار و تجهیزاتلی که برای مشلری اسلتفاده می شلود  سلامل، متیز، 

بلدون زنگ زدگی یا شکسلتگی می باشلد .

35 
ملواد ضدعفونلی کننلده و گنلدزدا یا تجهیزات اسریلیزاسلیون مناسلب 

در آرایشلگاه وجود دارد .

36 
گنجه هلا  قابلل نظافلت و مجهز به در و شیشله سلامل و همیشله متیز و 

فاصلله كلف آنها از زمین حدود 20 سلانتی مر می باشلد .

37 
وسلایل ملورد اسلتفاده از قبیلل پیش بنلد، شلانه، بلرس، قیچلی و امثلال 
آنها پس از متیز کردن با مواد یا روشلهای درسلت ضدعفونی می شلود.

38 
کلیه پبش بندهای مرفی، روزانه در محل مناسب شسته، ضدعفونی 

و خشک شود.

همواره از تیغ یک بار مرف استفاده می شود  39

40 
دسلته و محلل قرارگیلری تیلغ  کله دارای نگهدارنلده تیغله اسلت،  متیز 
و به عنلوان یلک آیتلم نیمله بحرانلی پس از هلر بار اسلتفاده با روش و 

ملواد مناسلب گندزدایی می شلود.

41 
سلطل جملع آوری مخصلوص اشلیای تیلز و برنلده و کیسله مخصلوص 

وسلایل یلک بلار ملرف آللوده در آرایشلگاه وجلود دارد .

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:
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نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

ف
توضیحاتوضعیتفصل هجدهم: مسجد و منازخانه ردی

رشایط ساختامنی

1 
ضوابلط احلداث و رشایلط مکان یابلی در بنلای مسلجد یلا منازخانله 

رعایلت شلده اسلت .

2 
کلیه قسلمت های مسلجد یا منازخانه دارای رشایط سلاختامنی مناسلب 

. است 

تبره

سلطح دیوار رسویس های بهداشلتی، آبدارخانه و آشلپزخانه  از کف تا 
زیلر سلقف بلا مصاللح مقاوم، صلاف و صیقللی و قابل شستشلو )انواع 

سلنگ، کاشلی یا رسامیک( پوشلیده شلده است.

3 
مسلجد یلا منازخانله در هلر یلک از اماکن)به خصلوص در خوابگاه ها و 
پردیلس مرکلزی دانشلگاه(،  گنجایلش 70٪ سلاکنین و مراجعلان بله آن 

محلل را دارد.

تسهیالت رفاهی - بهداشتی و الزامات ایمنی

4 

تسلهیات رفاهلی و بهداشلتی الزم )تأمیلن دملا، تهویله، رطوبلت، صدا 
و نور و روشلنایی مناسلب، دسرسلی به آب آشلامیدنی، الزامات ایمنی 
و...( در کلیله قسلمت ها بله نحلو کافلی، مطللوب و مناسلب در نظلر 
گرفتله شلده و از تجهیلزات و تأسیسلات موجلود بله نحلو مطللوب 

نگهلداری و بهره بلرداری می شلود.

5 
به منظور تامین روشلنایی در مسلاجد  از سیسلتم روشلنایی طبیعی و 

مصنوعلی به  صلورت توام اسلتفاده می شلود .

6 
ادواری نظافت  به  صورت  بازدهی بهر، المپ ها و لوسرها  به منظور 

می شود .

7 
متناسلب با فصول سلال و جمعیت مراجعه کننده، مسلجد  به وسلایل 

گرمایشلی و رسمایشی مناسلب مجهز است. 

8 
وسلایل گرمایشلی نفلت سلوز یلا گاز سلوز  اسلتاندارد و مجهلز بله 

اسلت. دودکلش 

9 
فضلای مسلجد به طلور طبیعلی یلا مصنوعلی تهویله می شلود و میلزان 

تهویله متناسلب بلا فضای مسلجد اسلت.

10 
لوسلرها و محلل نصلب آنهلا از ایمنلی کامل برخوردار بلوده و از خطر 

سلقوط محفوظ است .
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نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

ف
توضیحاتوضعیتفصل هجدهم: مسجد و منازخانه ردی

11 
جعبله کمک هلای اولیله بلا تجهیلزات کاملل و در دسلرس نصب شلده 

. است 

12 
تدابیلر پیشلگیری و اطفلای حریلق در نظلر گرفتله شلده اسلت )عاوه 
بلر کپسلول یلا شلیلنگ اطفای حریلق، تجهیلزات الزم برای تشلخیص و 

اعلام حریلق نیلز در نظلر گرفته شلود(.

13 
متوللی مسلجدیا منازخانله بلا نحلوه كار بلا کپسلول های آتش نشلانی 

آشناسلت.

14 
آب رسد کلن سلامل و متیلز بلا رشایلط بهداشلتی در محلل قلرار داده شلده 

است.

15 
مخلزن نگهلداری لیلوان یکبلار ملرف در کنلار آب رسد کلن نصب شلده 

اسلت و هملواره لیلوان یکبلار مرف در دسلرس قلرار دارد.

16 
سلطل زبالله درپوشلدار و قابلل شستشلو در کنلار آبرسدکلن سلامل و متیلز 

اسلت. موجود 

17 
رسویس هلای بهداشلتی و وضوخانله با فضا و تسلهیات کافلی و دارای 

رشایط بهسلازی و بهداشلتی الزم است.

18 
در  )به خصلوص  دسلت  صحیلح  شستشلوی  نحلوه  آموزشلی  پوسلر 
فصلول شلیوع بیامری هلای ملرسی( در محل هلای شستشلوی دسلت و 

وضوخانه هلا نصلب شلده اسلت.

19 
حلوض یلا آبنلام در مسلجد دارای رشایلط بهسلازی و بهداشلتی الزم 
اسلت و بله نحلو مطللوب ملورد بهره بلرداری قلرار می گیلرد  )از وضلو 

گرفلنت بلا آب حلوض نیلز خلودداری شلود(.

از استعامل دخانیات در داخل مساجد اکیداً خودداری می شود.   20

21 
از بیتوتله کلردن و خوابیلدن فلرد در داخلل مسلجد بله هلر عنلوان 

اعتلکاف(. و  احیلا  ملوارد  در  )جلز  می شلود  جلوگیلری 

22 
بلندگوهلای خلارج از مسلجد فقط در هنلگام اذان مورد اسلتفاده قرار 

می گیلرد.   

23 
در هنلگام منلاز و دعلا  فقلط بلندگوهلای داخل مسلجد مورد اسلتفاده 

قلرار می گیلرد .

24 
محلل و فواصلل نصلب بلندگوهلا در مسلاجد  بله گونله ای اسلت تلا از 

صلوت بلا تلراز شلدت پاییلن تری اسلتفاده شلود  .

25 
کنلرل ناقلیلن بله نحلو مطللوب اسلت و عملیلات سمپاشلی در ملوارد 

الزم انجلام می شلود.

26 

هلر نلوع فرش، گلیم و پوشلش كلف و پرده ها  هملواره پاكیزه و عاری 
از گلرد و غبلار می باشلد و در فواصلل زمانلی مناسلب )حداقلل سلالی 
دوبلار( شسلته می شلود علاوه بر این اسلتفاده از شلامپوی فلرش برای 

نظافت هلای تكلراری در فواصل شستشلوها الزم اسلت. 
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ف
توضیحاتوضعیتفصل هجدهم: مسجد و منازخانه ردی

27 
فرش هلا حداقلل روزی یلک بلار و ترجیحلاً پلس از هلر بلار برگلزاری 

مراسلم منلاز، بلا اسلتفاده از جاروبرقلی نظافلت می شلود.

مهر مناز سامل و متیز بوده و در محل مخصوص قرار می گیرد.   28

29 
سلجاده ها و پارچه هلای نلواری فقلط در سلاعات منلاز پهلن و سلپس 
جملع آوری می شلوند و در فواصلل زمانی مناسلب، شستشلو یا تعویض 

می شلوند.

30 
از توزیلع و اسلتفاده مشلرک از هلر نلوع عبلا، چلادر، مقنعله، البسله 
علزاداری و... در مسلاجد خلودداری می شلود )از قلرار دادن تسلبیح 

جهلت اسلتفاده مشلرک نیلز خلودداری شلود(.

31 

و...    رسماخوردگلی  ماننلد  واگیلردار  بیامری هلای  بله  مبتلا  افلراد 
)به خصلوص کارکنلان و متصدیلان مسلجد( تلا بهبودی کاملل از حضور 
در مسلجد خلودداری کلرده و به عملوم منازگزاران نیلز در این خصوص 

می شلود. داده  الزم  آموزش هلای 

بهداشت کفشداری

اطراف قفسه ها و فضای ورودی کفشداری مفروش است. 32

33 
اطلراف فضلای مفلروش شلده مجهلز بله چارچلوب مناسلب اسلت تلا 
ضملن ثابلت نگله داشلنت کف پلوش، افلراد قبلل از ورود بله چارچوب 

تعییلن شلده، کفش هلای خلود را درآورنلد.

34 
قفسله مخصلوص نگهلداری کفش و میز کار جلوی محل کفشلداری  از 
جنلس مقلاوم ، سلامل ، بلدون شکسلتگی و تلرک خوردگلی و زنگ زدگی 

و هملواره متیز و پاکیزه اسلت.

فاصله کف قفسه و میزکار از زمین حداقل 20 سانتی مر است. 35

36 
كاركنان قسلمت كفشلداری موظف اند هنگام كار از روپوش، دسلتكش 

و ماسلك استفاده کنند.

37 
از ورود، در مدخلل کفشلداری  قبلل  پاكسلازی كفش هلا  بله منظلور 
پلادری كله بلا یلك ملاده ضدعفونلی مرطلوب شلده اسلت، قلراردارد  .

نظافت عمومی و مدیریت پسامند

38 
نظافلت عموملی و دفلع بهداشلتی زبالله در کلیله بخش هلا بله نحلو 

انجلام می شلود. مطللوب 

سطل زباله به تعداد کافی و  با حجم مناسب موجود است. 39

سطل های زباله دارای کیسه زباله و درپوش دار است.  40
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41 
زباله هلا در فواصلل زمانلی مناسلب جملع آوری و بله طریق بهداشلتی 

دفلع می شلود.

42 
دسلتگیره ها، نرده هلا، پیشلخوان ها، تجهیلزات و کلیله سلطوح مشلرک 

محیطلی، روزانله گردگیلری و ضدعفونی می شلود.

رشایط و  بهداشت آبدارخانه

43 
آبدارخانله دارای فضلای کافلی، برخلوردار از تجهیلزات ایملن و دارای 

رشایلط بهسلازی و بهداشلتی الزم اسلت. 

44 
هرگونله پخلت و پز و آماده سلازی ملواد غذایی در آشلپزخانه مجّهز و 

دارای رشایط بهداشلتی الزم انجام می شلود.

رشایط و  بهداشت فردی کارکنان آبدارخانه و آشپزخانه

45 
خلادم و کلیله افلرادی کله با توزیلع آب و چای و هر نوع ملواد غذایی 

رسوکار دارنلد ، کارت بهداشلت معترب دارند.

46 

کارکنلان  قبلل از اشلتغال، دوره ویلژه بهداشلت عموملی را در یکلی از 
مراکلز مجلاز آموزش بهداشلت اصنلاف گذرانده و گواهینامله معترب آن 

را دریافلت کلرده اند.

47 
کارکنان  از روپوش به رنگ روشلن اسلتفاده کرده و همواره بهداشلت 

فلردی را به طلور کامل رعایلت می کنند.

48 

از به کارگیری اشلخاص متفرقه فاقد کارت بهداشلت و فاقد گواهینامه 
معتلرب دوره آملوزش بهداشلت عموملی، در املر توزیلع چلای و انلواع 

ملواد غذایلی خودداری می شلود.

49 

متصدیلان و کارکنلان  رعایلت کامل بهداشلت فلردی و نظافت عمومی 
را کلرده و بله دسلتورهایی کله توسلط بلازرس بهداشلت داده می شلود 

عملل می کنند.

50 

متصدیلان و کارکنلان  قبلل از پذیرایلی یلا آملاده سلازی و پخلت و پلز 
هلر نلوع ملواد غذایلی و... کاماً دسلتان خلود را به نحلو صحیح با آب 

و صابون می شلویند.

51 

افلرادی کله بله هلر طریقلی بلا طبلخ و توزیلع ملواد غذایلی رس و کار 
دارنلد  از روپلوش بله رنلگ روشلن، كاه، دسلتکش و کفلش یلا چکمله 

مخصلوص کار اسلتفاده می کننلد  .

52 
متصدیلان از ورود و دخاللت افلراد متفرقله به محل تهیله، طبخ، حمل 

و نقلل و توزیلع ملواد غذایی جلوگیلری می کنند  .

آشپزها هر روز قبل از رشوع و بعد از خامته كار استحامم می کنند.   53
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54 

آشلپزها  ناخن هلا و ملوی رس و صلورت خلود را کوتلاه و متیلز کلرده و 
هنلگام تهیله و توزیلع غلذا از دسلت زدن بله رس، دهان، بینلی و گوش 

خلود خلودداری می کنند  .

55 
هلر یلک از كارکنلان موظلف به داشلنت كلیه وسلایل نظافت، شستشلو 

و اسلتحامم اختصاصی اسلت.

56 
داشلنت کفلش کار بلرای كلیه كاركنلان و دمپایی جداگانله برای رسویس 

بهداشتی رضورت دارد.

57 
هلر یلك از کارکنلان  جایگاه محفوظ و مناسلبی به منظلور حفظ لباس 

و سلایر وسایل دارند.

58 
اسلتعامل دخانیلات توسلط متصدیان وکارکنان در حیلن انجام کار و در 

محیط کار ممنوع اسلت.

59 

متصدیلان از کارکلردن افلرادی که بله بیامری های روده ای نظیر اسلهال 
خونلی، حصبله، انگل هلای روده ای، زردی، کلورک، بریدگلی، عفونلت 
چشلم و دسلتگاه تنفسلی و... مبتلا هسلتند مامنعلت بله عملل آورده 
و افلراد را رسیعلاً جهلت درملان بله نزدیکریلن مرکلز بهداشلت اعلزام 

می کننلد  .

60 
رشوع بله کار مجلدد کارکنلان معالجله شلده، منلوط بله ارائله گواهلی 

سلامت از طلرف پزشلک اسلت .

بهداشت پذیرایی

در هنگام تهیه مواد غذایی به تاریخ تولید و انقضاء توجه می شود. 61

62 
ظروفلی کله بلرای توزیلع میلوه و شلیرینی و خرملا و امثلال آنهلا مورد 

اسلتفاده قلرار می گیرنلد از انلواع سلامل و بهداشلتی می باشلد. 

63 
ظلروف پلس از پذیرایلی کاملاً شستشلو، ضدعفونلی بلدون دخاللت 

دسلت )بلا قلرار دادن در آب چلکان( خشلک می شلوند.

64 
لیوان هلای یک بلار ملرف دارای پروانله سلاخت از وزارت بهداشلت، 

عاملت اسلتاندارد و ترجیحلاً از نلوع گیاهلی می باشلند. 

65 
بلرای مایعلات و غلذای داغ به جای اسلتفاده از ظلروف یک بار مرف 

پاسلتیکی، از انواع گیاهی)بیوپلیمر( استفاده می شود.

66 
بلرای جلوگیلری از آلودگلی مواد غذایی از طریق گرد و غبار و حرشات، 

کلیله دیگ ها، قابلمه ها، پارچ ها و...  دارای درپوش می باشلند. 

67 
ظروفلی  ماننلد اسلتکان و نعلبکلی و... پلس از شستشلو، ضدعفونی و 
خشلک کلردن، در محل هلای در بسلته )کملد و...( نگهلداری می شلود.
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68 
و  پریلده  للب  و...(  نعلبکلی  اسلتکان،  لیلوان،  )بشلقاب،  ظلروف  از 

منی شلود. اسلتفاده  معیلوب 

از ظروف به  صورت مشرک استفاده منی شود. 69

70 
چنانچله در مسلجد میلوه توزیلع شلود  در محلل مخصوص شستشلو و 

گندزدایلی و سلپس توزیع می شلود.

71 

یلخ ملورد نیلاز مسلاجد از مراکلز معتلرب خریلداری شلده و هرگلز روی 
زمیلن رهلا منی شلود و پس از شستشلو با آب سلامل، در ظروف مناسلب 

و متیلز نگهلداری و حملل و نقلل می شلود.

72 
از هرگونه پخت غذا در فضای باز و مکان های غیر بهداشتی خودداری 

می شود.

73 
کلیله ملواد اولیله غذایلی فسلاد پذیر، قبلل از طبلخ در یخچلال، فریزر 

یلا رسدخانله مناسلب نگهداری می شلود.

74 
ملواد غذایلی پختله شلده پلس از طبلخ تلا هنلگام توزیلع روی شلعله 

نگهلداری می شلود. مایلم 

در هنگام اطعام، از راه رفنت و پا گذاشنت روی سفره خودداری می شود. 75

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:
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رشایط ساختامنی

1 
ضوابلط احلداث و رشایلط مکان یابلی در بنلای سلالن ها، سلوله و فضاهلای 

ورزشلی رعایت شلده اسلت .

2 
کلیله سلالن ها، سلوله و فضاهلای ورزشلی و واحدهلای متعلق بله آن دارای 

رشایط سلاختامنی مناسلب می باشلد .

تسهیالت رفاهی - بهداشتی و الزامات ایمنی

3 

تسلهیات رفاهلی و بهداشلتی الزم)تأمین دما، تهویه، رطوبت، صلدا و نور و 
روشلنایی مناسب، دسرسلی به آب آشامیدنی، الزامات ایمنی، تعبیه راه های 
خلروج اضطلراری، آسانسلور و...( در کلیه سلالن های ورزشلی بله نحو کافی، 
مطلوب و مناسلب در نظر گرفته می شلودو از تجهیزات و تأسیسات موجود 

بله نحو مطلوب نگهلداری و بهره برداری می شلود.

4 
دمای مناسلب سلالن های ورزشلی بر حسلب رشایط و نوع فعالیت ورزشلی  

بیلن 1023 درجله سلانتی گراد و رطوبت هوا بین 4060 درصد باشلد .

5 
تعویلض هلوا از 0/5 بلار در سلاعت در فصلول رسد تلا 6 بلار در سلاعت در 

فصلول گرم سلال می باشلد .

6 
نلوع  بلا  متناسلب  و  ملواد الزم  و  تجهیلزات  و  اولیله  جعبله کمک هلای 

. باشلد  دسلرس  در  ورزشلی  فعالیت هلای 

7 
تابلوهلای راهنلام و عایلم هشلدار دهنلده الزم، در كلیه بخش هلای اماکن 

ورزشلی نصب شلده اسلت.

8 

سلیم های بلرق از زیلر و اطلراف وسلایل و تجهیلزات فللزی یا قابل اشلتعال 
)نظیلر فرش، موکت، تشلک ها و ابلزارآالت ورزشلی و...( عبور داده نشلده و 

کلیله سیم کشلی ها منظلم و داخلل محفظه)داکت(های عایق اسلت. 

9 

حضلور مربلی یا ناظر آشلنا بله امدادگری در آسلیب  های ورزشلی در هنگام 
فعالیت هلای ورزشلی )به خصلوص ورزش هایلی همچلون فوتبال، فوتسلال، 
بدنسلازی، کشلتی، ورزش هلای رزملی و سلایر ورزش هایلی که احتلامل بروز 

آسلیب  هلای ورزشلی در آن باالتر اسلت( الزامی اسلت.
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10 
دانشلجویان بله هیلچ عنلوان نبایلد به تنهایلی و بلدون حضور مربلی یا فرد 
آشلنا بلا اصلول ورزشلی و کمک هلای اولیله اقلدام بله فعالیت های ورزشلی 

منایند. 

11 
رسویلس بهداشلتی بله تعلداد کافلی، سلامل و مناسلب در نظلر گرفتله شلده 
اسلت )بله ازای هلر 40 نفلر حداقلل یلک تواللت و بله ازای هلر 60 نفر یک 

دستشویی(.

تبره
طراحلی، تسلهیات و امکانلات ویلژه اسلتفاده معلولین و با نصلب عائم و 

نشلانه های بین امللللی در نظلر گرفته شلده اسلت .

12 
محلل دوش گرفلنت مجهلز بله دوش آب رسد و گلرم بله تعدادکافی )بله ازای 
هلر 5 نفلر یلک دوش(، سلامل و مناسلب بلرای هر یک از سلالن های ورزشلی 

در نظر گرفته شلده اسلت.

13 
دوش هلا  دارای آب گلرم بلا حداقلل درجله حلرارت 32 درجله سلانتی گراد و 

حداكلرث درجله حلرارت 43 درجله سلانتی گراد می باشلد.    

حداقل دبی آب خروجی رس دوشی ها  5/7 لیر در دقیقه می باشد. 14

15 
پوشلش بدنله دیوارهلای محلل دوش هلا از کلف تلا زیلر سلقف، كاشلی یلا 

رسامیلك می باشلد .

16 
دیلوار، سلقف و كلف محل دوش گرفنت  کاماً متیز و علاری از هرگونه درز و 

شلکاف یا حفره می باشد .

17 
بله ازای هلر ورزشلکار در هلر نوبلت اسلتفاده ازسلالن، جایلگاه محفلوظ و 

مناسلب بلرای حفلظ لبلاس ورزشلکاران وجلود دارد 

18 
رختكلن دارای وسلعت كافلی و متناسلب بلا تعلداد كمدها می باشلد)فضای 
ملورد نیلاز بلرای رختكلن، انبلار و كملد لبلاس حلدود یك ملر مربع بله ازای 

هلر نفر اسلت (.

19 
محلل رختکلن و داخلل کمد ها پلس از هر نوبت فعالیت ورزشلی نظافت و 

می شود. ضدعفونی 

20 
آبدارخانله در سلالن های ورزشلی از رشایلط بهداشلتی و بهسلازی مناسلب 

برخلوردار می باشلد  .

21 
کنرل ناقلین به نحو مطلوب اسلت و عملیات سمپاشلی در موارد الزم انجام 

می شود.

22 
تدابیلر پیشلگیری و اطفلای حریلق در نظلر گرفتله شلده اسلت )علاوه بلر 
کپسلول یلا شلیلنگ اطفلای حریلق، تجهیلزات الزم بلرای تشلخیص و اعلام 

حریلق نیلز در نظلر گرفتله شلود(.

23 
منازخانه از رشایط بهداشتی و بهسازی مناسب برخوردار می باشد .
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24 
بوفه هللا و محللل رسو مللواد غذایللی و تنقللات مجللزا از سللالن های ورزشللی 

بللوده و از رشایللط بهداشللتی و بهسللازی مناسللب برخوردار می باشللند.  

25 
از اسللتعامل، عرضلله و هرگونلله تبلیغ محصللوالت دخانی خودداری می شللود 
و تابلوهللای هشللدار دهنللده در خصللوص منللع اسللتعامل دخانیللات در 

معللرض دیللد افللراد نصللب شللده اسللت.

26 
نصللب آینلله در سللالن های ورزشللی و کلیلله واحد هللای مسللتقر در آن از 
ایمنللی کامللل برخللوردار بللوده و فاقللد شکسللتگی و لبه هللای تیللز و برنللده 

می باشللد .

نظافت عمومی و مدیریت پسامند

27 
نظافللت عمومللی و دفللع بهداشللتی زباللله در سللالن ها، سللوله و فضاهللای 

ورزشللی بلله نحللو مطلللوب انجللام می شللود.

28 
از نگهللداری وسللایل مسللتعمل و متفرقلله در سللالن ها و کلیلله واحدهللای 
مسللتقر در آن)نظیللر رختکللن، رسویس هللای بهداشللتی و فضللای عمومللی 

سللالن( خللودداری می شللود.

رشایط و بهداشت فردی کارکنان

29 

كلیلله متصدیللان، كارگللران و اشللخاصی كلله در سللالن های ورزشللی بلله امللر 
پذیرایللی و تهیلله و توزیللع مللواد غذایللی اشللتغال دارنللد )نظیللر کارکنللان 
آبدارخانلله و بوفلله هللا(،  قبللل از رشوع بلله کار، دوره ویللژه بهداشللت 
عمومللی را در یکللی از مراکللز مجللاز آمللوزش بهداشللت اصنللاف گذرانللده و 

گواهیناملله معتللرب آن را دریافللت کرده انللد .

30 
کلیلله کارکنللان آبدارخانلله و بوفه هللا )غیللر از افللر ادی کلله رصفللاً به عنللوان 
صندوقللدار اشللتغال دارنللد(  قبللل از رشوع بلله کار، نسللبت بلله تهیلله کارت 

بهداشللت اقللدام کرده انللد .

31 
از بلله کارگیللری اشللخاص متفرقلله فاقد گواهیناملله معترب و کارت بهداشللت 

در امللر پذیرایللی و تهیلله و عرضلله مللواد غذایللی خللودداری می شللود

32 
کارکنللان  رعایللت کامللل بهداشللت فللردی را کللرده و بلله دسللتورهایی کلله 

توسللط بللازرس بهداشللت داده می شللود عمللل می کننللد.   

33 
متصدیللان و ناظللران سللالن های ورزشللی، آشللنا بلله اصللول کمک هللای اولیه 

و آسللیب های ورزشللی بللوده و دوره هللای مربللوط را گذرانده انللد .

بهداشت جاکفشی

34 
ورودی سللالن های ورزشللی مجّهللز بلله قفسلله جاکفشللی می باشللد، بلله 
نحللوی کلله افللراد قبللل از ورود بلله سللالن، کفش هللای خللود را درمی آورنللد. 
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ف
توضیحاتوضعیتفصل نوزدهم: سالن ها و فضاهای ورزشیردی

35 
هللر ورزشللکار قبللل از ورود بلله سللالن، موظللف بلله تعویللض کفش هللای 

خللود و اسللتفاده از کفللش متیللز ورزشللی اسللت .

تبره

بلله منظللور پاكسللازی کامللل كفش هللا قبللل از ورود، نصللب پللادری كلله بللا 
یللك مللاده گنللدزدا مرطللوب شللده اسللت، در مدخللل ایللن اماكللن توصیلله 

می شللود .

36 
قفسه مخصوص نگهداری کفش،  از جنس مقاوم، سامل، بدون شکستگی و 

ترک خوردگی و زنگ زدگی و همواره متیز و پاکیزه می باشد.  

37 
کللف قفسلله جاکفشللی و میزهللای بخللش کفشللداری از سللطح زمیللن 

حداقللل 20 سللانتی مر فاصللله دارنللد. 

38 
 كاركنللان قسللمت كفشللداری موظف انللد هنللگام كار از روپللوش، دسللتكش 

و ماسللك اسللتفاده کننللد .

ابزار و تجهیزات ورزشی

39 
کلیلله ابللزار آالت ورزشللی)میزها، تشللک ها، وسللایل بدنسللازی و... ( سللامل، 

متیللز و مناسللب بللوده و از ایمنللی کافللی برخللوردار می باشللد.

40 

نللکات ایمنللی در نصللب، اسللتقرار و بهره بللرداری از تشللک ها، دسللتگاه ها 
و ابللزاراالت ورزشللی رعایللت شللده و همللواره از سللوی ناظریللن، مربیللان و 
کارشناسللان ورزشللی مللورد ارزیابللی قللرار می گیللرد و آموزش هللای الزم بلله 

ورزشللکاران داده می شللود. 

41 
نظافللت و گندزدایللی تشللک ها، زمیللن ورزش و ابللزارآالت ورزشللی پللس از 

هللر سللانس انجللام می شللود.

42 
فضللای سللالن  متناسللب بللا تعللداد ورزشللکاران و نللوع رشللته ورزشللی 

می باشللد .

43 
تشللک و ابللزارآالت ورزشللی بلله تعللداد کافللی، اندازه مناسللب و متناسللب با 

فضللای سللالن در نظللر گرفته می شللود.

تشک و ابزارآالت ورزشی به  صورت منظم در سالن چیده می شود. 44

45 
وسللایل ورزشللی پللس ازاسللتفاده هللر ورزشللکار به  صللورت منظللم در 

جایللگاه مخصللوص خللود قللرار داده می شللود.

46 

انبللار مناسللب بللرای نگهللداری تجهیزات و وسللایل مازاد تعبیه شللده اسللت 
و از نگهللداری وسللایل مسللتعمل و غیرقابللل اسللتفاده در طوالنللی مللدت 

خللودداری می شللود .
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47 

متهیللدات ایمنللی الزم جهللت پیشللگیری از حریللق وسللایل قابللل اشللتعال 
)نظیللر تشللک هللا( در سللالن و انبللار نگهللداری آنهللا اتخللاذ شللده اسللت  

)ترجیحللاً از انللواع وسللایل ضللد حریللق اسللتفاده شللود( .

48 

 در انتقللال و جابه جایللی تشللک ها و ابللزارآالت ورزشللی دقللت می شللود 
کلله ایللن وسللایل در متللاس یللا مجللاورت سللیم ها و تجهیللزات بللرق رسللانی 

قللرار نگیللرد .

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:
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ف
دی

ر

توضیحاتوضعیتفصل بیستم: استخرهای شنا

1 
ضوابلط مکان یابلی، بهسلازی و اصول ایمنی در بنای سلاختامن اسلتخر 

رعایت شلده است .

2 
اسلتخر و کلیله واحدهلای مسلتقر در آن، دارای رشایلط سلاختامنی 

. مناسلب می باشلد 

3 
در مجموعه هایلی كله در اطلراف محوطله اسلتخر سلكوی مخصلوص 
متاشلاگران سلاخته شلده اسلت، محلدوده متاشلاگران  بلا یلك ملرز قابل 

تشلخیص از محلدوده شلنا تفكیلك شلده اسلت. 

كلیه درها و پنجره ها  در برابر رطوبت مقاوم می باشد.  4

5 
كلیله درهلا و پنجره هلا در برابلر خورندگلی ناشلی از  ملواد شلیمیایی 

مقلاوم می باشلد .

6 
درهلا و پنجره هلا و مقاطلع آن  بله گونله ای می باشلد کله محلل تجمع 

گلرد و غبلار و آلودگی نباشلد.

7 
روكش هلا و رنگ هلای مرفلی از نلوع مرغلوب، غیلر سلمی و از نظلر 
بهداشلتی تاییلد شلده اسلت، بله گونله ای كله در اثلر دملا و رطوبلت 

تركیبلات آن تجزیله نشلود .

8 
در فضاهلای تلر و مرطلوب  كلیه رنگ ها و روكش هلا در برابر تغییرات 

درجه حرارت و رطوبت مقاوم بوده و قابل شستشلو می باشلد. 

9 
در مصالللح چوبللی، چسللب های مللورد اسللتفاده ، در برابللر تغییللرات 

درجلله حللرارت و رطوبللت مقللاوم می باشللد. 

10 
در فضاهلای تلر و مرطلوب كلیله درهلا دارای حفلاظ مضاعلف در زیر 

می باشد.  در 

كلیه لوازم اتصال و لوله ها از نوع ضدزنگ می باشد . 11

12 
در فضاهلای مرطلوب و بخلار آللود توصیله می شلود بلرای جلوگیری از 
تعریلق، شیشله های دوجلداره بله كار  بلرده شلود و یلك جریلان هلوای 
گلرم یلا حداقلل كوران هوا روی سلطوح شیشله ها وجود داشلته باشلد. 

13 

سلطوح داخللی كاسله اسلتخر بلا مصاللح مقلاوم، نسلبتاً نلرم و کاملاً 
صلاف پوشلیده شلده اسلت، بله گونه ای كله در اثر متاس با كلر و سلایر 
یون هلای ضدعفونلی كننلده موجلود درآب آسلیب نبینلد،  به سلهولت 

متیلز شلود و در متلاس بلا بلدن شلناگران ایمنلی الزم را فراهلم مناید.  

14 
سلطوح نلازك كاری شلده  بلدون شكسلتگی و فرورفتگلی بلوده و از 

ایجلاد گوشله و لبه هلای تیلز اجتنلاب شلده اسلت.
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ف
دی

ر

توضیحاتوضعیتفصل بیستم: استخرهای شنا

15 
وضعیلت سلاختامنی و شلیب بنلدی ملوج شلكن و رس ریلز اسلتخر  به 

نحلوی اسلت كله مانلع برگشلت آب به داخل اسلتخر شلود. 

16 
فلوالد،  چلوب،  مختلف)نظیلر  واحدهلای  در  مصاللح  نلوع  انتخلاب 
و  واحلد  بلا رشایلط هلر  متناسلب  و...(  پاسلتیکی  ملواد  آلومینیلوم، 

می باشلد. موجلود  اسلتانداردهای 

تسهیالت رفاهی - بهداشتی 

17 

تسلهیات رفاهلی و بهداشلتی الزم)تأمیلن دملا، تهویله، رطوبلت، صدا 
و نلور و روشلنایی مناسلب و...( در اسلتخر و کلیله واحدهلای مسلتقر 
در آن بله نحلو کافلی، مطللوب و مناسلب در نظلر گرفتله شلده اسلت 
و  نگهلداری  نحلو مطللوب  بله  تأسیسلات موجلود  و  تجهیلزات  از  و 

می شلود. بهره بلرداری 

18 
اسلتخر دارای رسویلس بهداشلتی بله تعلداد کافلی، سلامل و مناسلب 

می باشلد.

تبره1

)بلرای  عموملی  شلنای  اسلتخر  نلوع  بلا  متناسلب  توالت هلا  تعلداد 
بزرگسلاالن بله ازای هلر 30 نفلر شلناگر زن یلك تواللت و بله ازای هلر 

45 نفلر شلناگر ملرد یلك تواللت( در نظلر گرفتله شلده اسلت.

تبره2
بله ازای هلر 75 نفلر شلناگر  حداقلل یلك دسلتگاه دستشلویی مجهزبه 

آب رسد و گلرم بلا رشایلط کاماً بهداشلتی وجلود دارد.

تبرصه3

طراحلی، تسلهیات و امکانلات ویژه اسلتفاده معلولیلن )به خصوص در 
طبقلات همکلف( و بلا نصلب عائلم و نشلانه های بین امللللی در نظلر 

گرفته شلده اسلت. 

19 
بله ازای هلر شلناگر در هلر نوبت اسلتفاده از سلالن  جایلگاه محفوظ 

و مناسلب بلرای حفلظ لباس شلناگران وجلود دارد. 

20 
رختكلن دارای وسلعت كافلی و متناسلب بلا تعلداد كمدهلا می باشلد  
)فضلای ملورد نیلاز بلرای رختكلن، انبلار و كملد لبلاس حلدود یلك ملر 

مربلع بله ازای هلر نفلر اسلت(.

21 
محل رختکن و داخل کمد ها پس از هر نوبت شنا، نظافت و گندزدایی 

ضدعفونی می شود.

آبدارخانه در استخر منطبق بر رشایط مذکور در فصل دوم می باشد.    22

23 
در صلورت نیلاز بله منازخانه، این واحد  از رشایط بهداشلتی و بهسلازی 

مناسلب برخوردار می باشد. 

24 
بوفه هلا و محلل رسو ملواد غذایلی و تنقلات، مجزا از محوطه اسلتخر 

بوده و از رشایط بهداشلتی و بهسلازی مناسلب برخوردار می باشلد.  

25 
از اسلتعامل، عرضله و هرگونله تبلیلغ محصلوالت دخانلی خلودداری و 
تابلوهلای هشلدار دهنلده در خصلوص منلع اسلتعامل دخانیلات در 

معلرض دیلد افلراد نصلب شلده اسلت.
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ف
دی

ر
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26 

کلیلله  و  سللالن ها  در  متفرقلله  و  مسللتعمل  وسللایل  نگهللداری  از 
دوش هللا،  محللل  رختکللن،  اسللتخر)نظیر  در  مسللتقر  واحدهللای 
رسویس هللای بهداشللتی و فضللای عمومللی( خللودداری شللده اسللت. 

27 

اسللتخر  مجهللز بلله دوش آب رسد و گللرم بلله تعدادکافللی، سللامل و 
مناسللب، و جایللگاه نگهللداری وسللایل اسللتحامم بللوده و حداقللل 
تعللداد آن بلله تناسللب مللدت زمللان اسللتفاده در هللر نوبللت اسللتخر  و 

مطابللق آیین ناملله می باشللد .

28 

دوش هلا  دارای آب گلرم بلا حداقل درجه حرارت 32 درجه سلانتی گراد 
و حداكلرث درجله حلرارت 43 درجه سلانتی گراد باشلد. همچنین حداقل 

دبلی آب خروجلی رس دوشلی ها  5/7 لیر در دقیقه اسلت. 

پوشش بدنه دیوارهای دوش ها از جنس كاشی یا رسامیك می باشد.   29

30 
دیلوار و كلف محلل دوش گرفلنت  کاملاً متیلز بلوده و علاری از تلرك یلا 

هرگونله حفره می باشلد.   

31 
كلف زمیلن رسویس هلای بهداشلتی قبلل از رشوع بله كار اسلتخر کاماً 

نظافلت شلده و علاری از هرگونله مواد زایلد و  اضافی می باشلد.  

32 
اوقلات  متاملی  در  گرفلنت  دوش  محلل  ملحقلات  و  تجهیلزات  متاملی 

. می باشلد  بهداشلتی  و  متیلز  کاملاً  در رشایلط  شلناگران  اسلتفاده 

33 
دارای  لبلاس  تعویلض  اتاق هلای  و  بهداشلتی  رسویس هلای  متاملی 
سیسلتم تهویله بلوده و ایلن سیسلتم هملواره بله درسلتی كار می كنلد.

34 

حوضچله محتلوی مایلع ضدعفونلی كننلده بله منظلور ضدعفونلی پای 
شلناگران )10000ppm( بله نحلوی تعبیله شلده كله شلناگران بعلد از 
دوش گرفلنت و قبلل از ورود بله محوطله اسلتخر الزاملاً از داخلل آن 

عبلور می کننلد. 

35 

طراحلی ترتیلب و رعایلت اسلتفاده از واحدهلای رختكلن ل تواللت ل 
دستشلویی ل دوش آب گلرم و رسد و حوضچله پاشلویه حلاوی ملواد 

ضدعفونلی كننلده  رعایلت شلده اسلت.

36 
میلان سیسلتم لولله كشلی آب رشب و آب اسلتخر یلا میلان سیسلتم 
فاضلاب و فیلراسلیون اسلتخر نبایلد اتصاللی وجلود داشلته باشلد .

37 

فلرش كلردن اسلتخر و محوطله آن ممنلوع اسلت مگلر فرش هایلی كله 
دارای تاییدیله باشلد كه نشلان دهلد آن فرش الزامات و اسلتانداردهای 
الزم بلرای سلامتی افلراد را دارا اسلت ایلن فرش هلا نبایلد جلاذب آب 

بلوده و خطلر لیلز خلوردن شلناگران روی آنهلا وجود داشلته باشلد. 
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نظافت عمومی و مدیریت پسامند

38 
نظافلت عموملی و دفلع بهداشلتی زبالله در کلیه واحدهلای مجموعه 

اسلتخر بله نحلو مطللوب انجام می شلود.

39 
کلف زمیلن به خصلوص در بخش هلای لغزنلده و پر رفلت و آمد به طور 

مسلتمر با اسلتفاده از تی السلتیکی خشک می شود.

رشایط و بهداشت فردی کارکنان

40 

كلیله کارکنلان )غیلر از افلرادی کله به عنلوان صندوقلدار و نظایلر آن 
اشلتغال دارند و با مشلری ارتباط مسلتقیم ندارند(، باید قبل از رشوع 
بله کار، دوره ویلژه بهداشلت عمومی را در یکلی از مراکز مجاز آموزش 

بهداشلت اصنلاف گذرانلده و گواهینامله معتلرب آن را دریافت کنند .

41 

کلیله کارکنلان )غیلر از افلرادی کله رصفلاً به عنلوان صندوقلدار و نظایر 
آن فعالیلت می کننلد( قبلل از رشوع بله کار، نسلبت بله تهیله کارت 

بهداشلت اقلدام کلرده و هنلگام مراجعله کارشلناس ارائله کننلد. 

42 

کارت  و  معتلرب  گواهینامله  فاقلد  متفرقله  اشلخاص  کارگیلری  بله  از 
بهداشلت خلودداری می شلود )دریافت کارت بهداشلت بلرای ناجیان و 

مربیلان الزاملی نیسلت(.

43 
کارکنلان  رعایلت کاملل بهداشلت فلردی را کلرده و به دسلتورهایی که 

توسلط بلازرس بهداشلت داده می شلود عملل می کننلد .

44 

کارکنلان بله تعلداد کافی و به تفکیلک وظایف برای مجموعه اسلتخر 
بله رشح ذیلل در نظر گرفته شلود:

اللف( مدیلر: مسلئولیت نظلارت بلر كلیله املور اجرایلی اسلتخر بلر 
عهلده او اسلت .

ب( مسلئول فنی: به شلخصی اطاق می شلود كه دارای گواهی معترب 
از ارگان ذی صلاح بلوده و مسلئولیت كلیله املور فنی، بهداشلتی و 

كیفی اسلتخر را بلر عهده دارد.
از  معتلرب  گواهینامله  دارای  كله  اسلت  شلخصی  غریلق:  ناجلی  ج( 
رفتلار  بلر  نظلارت  مسلئولیت  و  بلوده  غریلق  نجلات  فدراسلیون 
وكنلرل شلناگران و حفاظلت از جلان آنهلا را در محیلط اسلتخر بلر 

دارد. عهلده 
دارای  كله  می شلود  اطلاق  فلردی  بله  انتظاملات:  یلا  ناظلر  د( 
مسلئولیت های تعریلف شلده ای نظیر كنلرل تعدادشلناگران، كنرل 
كنلرل  اسلتخر،  بله  ورود  هنلگام  بله  شلناگران  كاملل  شستشلوی 

اسلت. و...  الزم  اطاعلات  ارایله  وسلایل،  از  صحیلح  اسلتفاده 
ه( نظافتچی: فردی که وظیفه نظافت مجموعه را به عهده دارد. 
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45 
هلر یلک از کارکنلان موظلف به داشلنت كلیه وسلایل نظافت، شستشلو 

و اسلتحامم اختصاصی اسلت. 

نظارت بر کیفیت آب و اندازه گیری شاخص های مودر نیاز

46 

كلللر باقیامنللده و pH آب اسللتخر در حللد اسللتاندارد اسللت و روزانلله و 
بلله دفعللات كافللی اندازه گیللری و در دفللر مخصللوص ثبللت و هنللگام 

مراجعلله بازرسللان بهداشللت محیللط بللرای كنللرل ارائلله می شللود.  
)pH در محللدوده 7/8  7/2 و کلللر باقیامنللده در محللدوده 13 

میلی گللرم در لیللر(

47 
دسلتگاه های کلرزنلی و تزریلق ملواد شلیمیایی، روش های ضلد عفونی 

و سیسلتم های تصفیله آب ملورد تایید وزارت بهداشلت اسلت.

48 
در خصلوص اسلتخر هایی كله گندزدایی بلا كلر انجام می شلود، حداكرث 
میلزان مجلاز   pH برابلر7/8 و در اسلتخر هایی كله گندزدایلی بلا بروم 

یلا سلایر روش هلا انجام می شلود،  حداكرث میلزان pH برابر 8 اسلت.

49 )NTU 0/5 میزان کدورت آب استخر در حد استاندارد است.)حداکرث

50 
هر استخر شنا  دارای یك كتابچه راهنام )شامل کلیه دستورالعمل های 
بازرسی های  استخر،  تأسیسات  و  تجهیزات  از  بهره برداری  و  نگهداری 
ادواری، رشح وظایف هر یک از کارکنان، روش های امدادی و...( می باشد .  

بررسی عملکرد سیستم تصفیه در دفر استخر ثبت می شود.  51

52 
به  صلورت هفتگلی  بلرداری جهلت بررسلی کیفیلت میکروبلی  منونله 

می شلود. انجلام 

53 
بررسلی شلاخص های فیزیکوشلیمیایی آب اسلتخر در فواصلل زمانلی 

مناسلب)حداقل در هلر فصلل( انجلام می شلود.

54 
درجله حلرارت هلوای اسلتخرهای رسپوشلیده  یلك تلا دو درجله باالتلر 
از دملای آب بلوده  املا نبایلد بیشلر از 30 درجله سلانتی گراد شلود .

55 
میلزان رطوبلت در محوطه اسلتخر  در محدوده 50 تلا 60 درصد كنرل 

می شود. 

56 
رسعلت جریلان هلوا در محوطله و اطلراف اسلتخر  حداكلرث یلك ملر 
بلر ثانیله و در اطلراف جایلگاه متاشلاچیان  حداكلرث 0/3 ملر بلر ثانیله 

می باشلد.

57 
ویژگی های باكریولوژیكی آب اسلتخرهای شلنا منطبق بر اسلتانداردها 

می باشد.

58 
ویژگی هللای فیزیکللی و شللیمیایی آب اسللتخرهای شللنا منطبللق بللر 

اسللتانداردها اسللت.

اندازه گیری شاخص های مورد نیاز به تواتر مناسب انجام می شود. 59
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بهداشت شناگران

60 

حداقلل مسلاحت ملورد نیاز بلرای هر شلناگر در اسلتخرهای مخصوص 
شلناگران )بلا عملق متوسلط حلدود 1/8 ملر( معلادل 1/5 ملر مربع و 
در اسلتخرهای آموزشلی )بلا عملق متوسلط حلدود 1 مر( معلادل 1/8 
ملر مربلع اسلت ) به عنلوان یلك كلیلد راهنلام، بلرای هر شلناگر حدود 

3 ملر مربلع از مسلاحت اسلتخر در نظلر گرفته می شلود (.

61 
در محوطله ورودی، قفسله و فضلای الزم جهلت نگهلداری کفش هلای 

شلناگران تعبیه شلده اسلت.

62 
قفسه مخصوص نگهداری کفش، از جنس مقاوم، سامل، بدون شکستگی 

و ترک خوردگی و زنگ زدگی و همواره متیز و پاکیزه می باشد. 

63 
هلر شلناگر قبلل از ورود بله محوطله رختکلن، موظلف بله تعویلض 

از دمپایلی متیلز و مناسلب اسلت. کفش هلای خلود و اسلتفاده 

64 
شلناگران موظفنلد قبلل از ورود و بله هنلگام خروج از محوطه اسلتخر 
دوش گرفتله و بلدن خلود را کاماً شستشلو کنند  مسلئولیت اجرای آن 

بعهده مدیر اسلتخر اسلت. 

65 
ناظلران اسلتخر  موظفنلد کلیله شلناگران را بله دقلت كنلرل کننلد تلا 
قبلل از ورود بله اسلتخر پاهلای خلود را بله ملدت حداقلل 20 ثانیله 

درحوضچله پاشلویه قلرار دهنلد.

66 
دمپایلی،  كاه،  حولله،  مایلو،  ماننلد  وسلایلی  از  اسلتفاده  و  توزیلع 
بینی بنلد، لنلگ، تیغ، شلانه، بلرس و امثال آنها به  صورت مشلرك ممنوع 

و مسلئولیت آن متوجله مدیلر و متصلدی ملكان اسلت. 

تبره

شلنای  لباس هلای  ویلژه  بله  مشلرك  وسلایل  از  شلنا  اسلتخرهای  در 
مشلرك اسلتفاده منی شلود وللی در صورتلی كله در یك اسلتخر حوله و 
همچنیلن دمپایلی در اختیلار شلناگران قلرار داده می شلود، پلس از هر 
بلار اسلتفاده،  مطابلق بلا الزاملات و اصول بهداشلتی ملورد تایید ارگان 

صلادر كننلده مجلوز کاملاً شستشلو و گندزدایلی می شلوند. 

67 
ورود اشلخاص مبتلا بله بیامری هلای پوسلتی و تنفسلی واگیلردار بله 

اسلتخر ممنلوع اسلت.

خوردن و آشامیدن در داخل استخر ممنوع است. 68

69 

بروشللور اطاعاتللی یللا برگلله آموزشللی در اختیللار اسللتفاده كننللدگان 
از وسللایل، تجهیللزات و امكانللات اسللتخر شللنا قللرار داده می شللود 
کلله حللاوی نللکات آمللوزش ایمنللی و بهداشللت و نحللوه اسللتفاده از 

واحدهللای مختلللف اسللتخر باشللد.
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الزامات ایمنی در استخر

70 
كلف سلالن ها و بخش هلا خصوصلاً گذرگاه هلای اطلراف اسلتخر نبایلد 

لغزنلده باشلد و روزانله نظافلت و گندزدایلی می شلود .

71 

شلیب كف اسلتخر )فاقد پله( در قسلمت كم عمق مناسلب می باشلد 
و قسلمت نیمله عمیلق و كلم عملق بلا وسلایل الزم عامتگلذاری و از 

هلم جدا شلده اسلت .

72 
حفلاظ اطلراف اسلتخر، محكلم بله دیلوارۀ آن نصلب شلده اسلت و در 

متلام نقلاط دارای اسلتحكام كافلی می باشلد .

73 
تختله پلرش یلا سلكو نبایلد لغزنلده بلوده و عملق اسلتخر در زیلر دایو  

مناسلب بلا ارتفلاع دایو می باشلد .

74 
فاصله دایو تا سلقف )در صورت رسپوشلیده بودن اسلتخر(  بیشلر از 

چهلار مر می باشلد  .

لوله مكنده در كف استخر و در قسمت عمیق تعبیه شده است.  75

76 
سلیم های بلرق افقلی بلا فاصلله ای كملر از 6 ملر از لبله اسلتخر عبور 

داده شلده است.

77 
مدارهلای الكریكلی محافظلت نشلده در ارتفاعی كملر از 3 مر از لبه 

اسلتخر وجود ندارد. 

عامت های نشان دهنده عمق استخر نصب شده است.  78

79 
داخلل و اطلراف محوطله اسلتخر از نظلر وجود شیشله یا اجسلام نوك 

تیلز و برنلده قبلل از رشوع هلر سلانس کنرل می شلود. 

80 
نلوع طراحلی رسریلز بله گونه ای اسلت كه به هیلچ وجه دسلت یا پای 

شلناگران در آن گیلر نكند .

81 

امتلداد  اسلتخر  طناب هلای نشلانگر خلط سلیر شلنا  در متلام طلول 
یافتله و بله قاب هلای حاملی تلو رفتله در دیواره هلای پایانلی اسلتخر 
بسلته شلده اسلت قطلر یلا ابعاد ایلن شلناورها  از 5 تا 15 سلانتی مری 
می باشلد در بیلن هلر دو خلط نبایلد بیلش از یلك رشلته طنلاب وجود 

باشد.  داشلته 

82 

باشلد.   نداشلته  فلرنی  و حاللت  بلوده  بایلد محكلم  سلكوهای رشوع 
بلنلدی سلكو از سلطح آب بایلد از 50 تلا 70 سلانتی مر باشلد  سلطح 
سلكو بایلد حداقلل 50 ×50 سلانتی مر مربلع بلوده و بلا ملاده غیلر 
لغزنلده ای پوشلیده شلده باشلد. سلكو بایلد چنان سلاخته شلده باشلد 
كله شلناگر بتوانلد در هنلگام اسلتارت رو به جلو، قسلمت جللو یا كنار 

آن را بگیلرد .



502

وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمجموعه مقررات نظارت های بهداشتی و ایمنی)HSE( در محیط های دانشگاهی
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

ف
دی

ر

توضیحاتوضعیتفصل بیستم: استخرهای شنا

83 

پرچم هلای راهنلام در برگشلت شلنای پشلت كله به عنلوان راهنلامی 
برگشلت و پایلان شلنای پشلت بله كار ملی رود در علرض اسلتخر و در 
فاصلله 5 ملری دیلواره انتهایلی طلوری آویلزان شلده اسلت كله ارتفاع 
آن تلا سلطح آب حداقلل 1/8 ملر و حداكلرث 2/5 ملر باشلد  عائلم 
مخصوصلی نیلز در فاصلله 15 ملری دیواره هلای انتهایی اسلتخر نصب 
می شلود  ایلن عائلم بایلد در هلر دو طرف اسلتخر بلوده و در صورت 

املكان بلر روی طنلاب هلر خلط مسلیر شلنا نصب شلود .

84 
نردبان هلا از جنلس ملواد زنلگ نلزن سلاخته شلده و متاملی پله هلای 
نردبلان  زبلر بلوده بله نحلوی كله رس خلوردن شلناگر تلا حلد املكان 

می یابلد.  كاهلش 

85 

چراغ هلای زیلر آب منجلر بله ایجلاد یلك فضلای مطبلوع تر در اسلتخر 
شلده و املكان نظلارت منجیان غریلق را افزایش می دهلد. این چراغ ها 
فقلط در دیلواره كاسله اسلتخر و حداقلل در فاصله 0/6 مری از سلطح 

آب تعبیه شلده اسلت.

86 

یلا  رسپوشلیده  اسلتخرهای  متاملی  در  اضطلراری  روشلنایی  سیسلتم 
اسلتخرهای روبلازی كه شلنا كردن در شلب نیلز در آنها انجام می شلود 
یلا كلیله اسلتخرهایی كله نلور طبیعلی كافلی برخلوردار نیسلتند، تعبیه 

شلده اسلت .

87 
تدابیلر پیشلگیری و اطفلای حریلق در نظلر گرفتله شلده اسلت )عاوه 
بلر کپسلول یلا شلیلنگ اطفای حریلق، تجهیلزات الزم برای تشلخیص و 

اعلام حریلق نیلز در نظلر گرفته شلود(

88 
کنلرل ناقیللن بله نحلو مطللوب و عملیلات سمپاشلی در ملوارد الزم 

می شلود. انجلام 

89 
نصلب آینله در سلالن های ورزشلی و کلیله واحد های مسلتقر در آن از 
ایمنلی کاملل)از نظلر خطلر سلقوط و لبه های تیلز و برنلده( برخوردار 

بوده و فاقد شکسلتگی می باشلد.

90 
تلفلن رایلگان بلا دسرسلی آسلان در اطراف اسلتخر نصب شلده اسلت.
در كنلار آن بایلد شلامره های رضوری نظیلر آتش نشلانی، اورژانلس، 

پلیلس و...  نصلب شلده باشلد. 

91 
ناجلی غریلق واجلد رشایلط بله تعلداد کافلی و متناسلب بلا تعلداد 

شلناگران در نظلر گرفتله شلده اسلت.

92 
در اسلتخرهایی کله بیلش از 185 ملر مربع مسلاحت دارد  در محوطه 
اسلتخر صندلی هلای مرتفلع نجلات غریلق قلرار داده شلده اسلت و به 

ازای هلر 300 ملر مربلع یلک صندللی مرتفع اضافه می شلود.

93 
صندلی هلا  در محللی نصلب شلده اسلت کله هیلچ گونله عامللی کله 
منجلر بله کاهلش دیلد نجلات غریلق می شلود )نظیلر بازتابلش نلور 

خورشلید یلا نورهلای خیلره کننلده دیگلر(، وجلود نداشلته باشلد.
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94 
وجلود وسلایل نجلات غریلق از قبیلل چوب، تیلرك، لولۀ عصایی شلكل، 
حلقلۀ نجلات، تیلوب، طناب و سلایر وسلایل مورد نیاز در محل اسلتخر 

الزامی اسلت .

95 

للوازم نجلات الزاملی باید کاماً قابل دسلرس بوده و در اطراف اسلتخر 
قلرار داده شلود. در متاملی اسلتخرها حداقلل للوازم نجات ملورد نیاز 

عبارت انلد از :
اللف( یلك تیلوب نجلات  بلا حداقلل قطلر 45 سلانتی مر كله بله یلك 
طنلاب یلا بنلد بلا حداقلل قطلر6/3 میلی ملر و بله طلول حداقلل1/5 
برابلر علرض اسلتخر یلا 16/5 ملر )هلر كلدام كله كوچك تلر اسلت(، 

بسلته شلده باشد.
ب( یلك تیلرك یلا چلوب بلنلد بلا حداقل طول 5 ملر یا عصلای نجات با 

حداقلل طول دسلته 3/5 مر.
ج( یك تخته شناور

د( یلك برانلكارد) تختله حملل مصلدوم( با طلول 2 ملر و حداقل عرض 
40 سلانتی مر هملراه بلا تسلمه هایی بله منظلور جلوگیلری از تحلرك 

فلرد آسلیب دیده)غریق(. 

96 

كلیله اسلتخرهای شلنا بایلد یلك اتلاق كمك هلای اولیله كله بلرای 
مراقبت های ویژه و اضطراری مجهز شلده اسلت، داشلته باشلند   اتاق 
كمك هلای اولیله بایلد در اطلراف اسلتخر قلرار گرفته و دسرسلی به آن 
آسلان باشلد . تجهیلزات الزم بلرای املداد رسلانی و انجلام املور اولیله 
نجلات فلرد حادثله دیلده نظیلر: تخلت، كپسلول و تجهیلزات اكسلیژن، 
دسلتكش یك بلار ملرف، ماسلك مخصلوصCPR ، آتلل و...  بایلد در 

محلل اتلاق كمك هلای اولیله وجلود داشلته باشلد  .

97 

اسلتخر بایلد مجهلز بله جعبه كمك هلای اولیه بلا ملزوملات کامل بوده 
و در ملکان مناسلب و در دسلرس نصلب شلده باشلد جعبله كمك های 
اولیله نیلز بایلد از جملله جعبه هلای كمك هلای اولیله اسلتاندارد بلوده 
و حلاوی اقاملی نظیر: بانلداژ، گاز اسلریل، قیچی، محللول ضدعفونی 

كننده،گوشلی، دسلتگاه فشلار سلنج و... باشد. 

98 
طراحلی اسلتخر و مناطلق مختلف آن بایلد به گونه ای باشلد كه خروج 
برانلكارد حاملل مصلدوم از اسلتخر به راحتلی و در حداقل زمان ممكن 

انجام شلود .

99 
حداقلل یلك درب خلروج اضطلراری باید در محوطه اسلتخر شلنا تعبیه 
شلده باشلد   متاملی درب های خلروج اضطراری باید بله وضوح عامت 
گذاری شلده و به هیچ وجه نباید توسلط مانعی مسلدود شلده باشلد 

100 
یلك گلزارش كامل از هرگونه بیامری، آسلیب یا هرگونله حادثه رخ داده 
در اسلتخر باید به وسلیله مدیریت اسلتخر تهیه شلده و در موارد الزم 

برای مراجع ذی ربط ارسلال شلود.

101 
مدیریلت اسلتخر بایلد برنامه هلا و دسلتورالعمل های مكتلوب ایمنی را 

مسلتند کلرده، بله روز كلرده و مورد اجراقلرار دهد .
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نکات ایمنی در سونا

102 
در محل سونا سیم فشار قوی برای هیر و سیم برای روشنایی کشیده 

شده است. 

103 
افراد هنگام گرفتگی تنفسی  رو به بیرون باز شود )تا  دِر سونا حتامً 

برای خارج شدن به مشکل بر نخورند.(

دیوار اتاقک سونا از کف تا سقف از مصالح مقاوم ساخته شده است. 104

105 
کف پوش اتاقک سونا صاف، مسطح ، بدون ترک خوردگی و قابل شستشو 

و بدون لغزندگی است.

کلیه سکوها و نیمکت ها از جنس مقاوم، سامل و بدون ترک خوردگی است. 106

دمای اتاقک سونای خشک در محدوده 7090 درجه سلسیوس است. 107

دمای اتاقک سونای مرطوب 3050  درجه سلسیوس است. 108

109 
سیستم آتش نشانی و اطفای حریق اتوماتیک و هوشمند مجهز به سنسور 

تشخیص دود در محل نصب شده است.

پیام ها و هشدارهای ایمنی در محوطه سونا نصب شده است. 110

سیستم ارت برای منبع تأمین حرارت یا برودت تعبیه شده است. 111

سیستم ارت برای روشنایی و تجهیزات تعبیه شده است. 112

آالرم هشدار در محل نصب شده است. 113

114 
اتاقک سونا نصب شده  استعامل دخانیات در محل  تابلوی ممنوعیت 

است.

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:
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رشایط ساختامنی و ایمن سازی محیط

دارای رشایلط  کلف (  سلقف،  )دیلوار،  مهدکلودک  قسلمت های  کلیله 
اسلت . مناسلب  سلاختامنی  1 

سلطح دیوار رسویس های بهداشلتی، آبدارخانه و آشلپزخانه  از کف تا 
زیلر سلقف بلا مصاللح مقاوم، صلاف و صیقللی و قابل شستشلو )انواع 

سلنگ، کاشلی یا رسامیک( پوشلیده شلده است. 
2 

کلف اتلاق بخلش نوپلا دارای پوشلش مناسلب و قابل شستشلو و نرم و 
متیلز )فوم( می باشلد . 3 

کلف اتلاق بلازی کلودکان  به طور کامل با پوشلش نرم و متیز و مناسلب 
و قابل شستشلو )فوم(  پوشلش داده شلود و اسلتفاده از پوشلش هایی 

ماننلد فرش و گلیم و موکت مناسلب نیسلت .
4 

پوشلش سلطح دیوار اتاقهلای کودکان مطابق اسلتانداردهای بهداشلتی 
. است  5 

در سلطوح دیوارها و سلتونها و سلایر عنارص قسلمت های تیز و برنده 
وجلود ندارد. 6 

گوشله ها و زوایلای برآملده دیوارهلا و سلایر عنلارص  بله شلعاع حداقل 
10 سلانتی مر گرد شلده اسلت. 7 

 8 پنجره های اتاق های کودکان  از داخل دارای شبکه محافظ می باشد. 

ارتفلاع نلرده پلکان هلا حداقلل 80 سلانتی مر و فاصلله حفلاظ داخللی 
)عملودی( آن حداکلرث10 سلانتی مر در نظلر گرفتله شلده اسلت )در 
صورتلی کله فاصلله حفاظ هلا بیشلر از حد تعیین شلده باشلد  باید بر 

روی آن توری هلای نایلونلی نصلب شلود( .

9 

ارتفاع پله کودکان 12 تا 15 سلانتی مر و عرض آن 27 تا 33 سلانتی مر 
می باشلد و تیلزی لبله سلنگ پللکان با تلراش به  صلورت قلوس در آمده 

است. 
10 

 نصلب درب مناسلب در جللوی راه پلله طبقات )حداقل بله ارتفاع 80 
سلانتی مر( الزامی اسلت.  11 

کلیله پریزهلای اتاق هلا و راهروها باید دارای حفاظ و درپوش مناسلب 
و ایملن باشلند و کلید پریزهای معیوب رسیعلاً تعویض گردند.    12 
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کلیه وسایل آموزشی برقی  از ایمنی الزم برخوردار باشند.  13 

بهداشت فردی کارکنان

کارت  و  سلامت  گواهلی  موظف انلد  کلودک،  مهلد  کارکنلان  کلیله 
بهداشلت معتلرب در محلل کار خلود داشلته و هنلگام مراجعه بازرسلان 

بهداشلت ارائله کننلد .
14 

کلیله کارکنلان مهد کلودک، موظف انلد دوره ویژه بهداشلت عمومی را 
گذرانلده و گواهینامله معتلرب آن را دریافلت دارند .  15 

مدیلران و شلاغان مهلد کودک هلا موظف انلد رعایلت کاملل بهداشلت 
فلردی و نظافلت عموملی محلل کار خلود را کلرده و بله دسلتوراتی که 

از طلرف بازرسلان بهداشلت داده می شلود عملل کننلد. 
16 

کلیله اشلخاصی کله در مهلد کودک هلا کار می کننلد  ملبلس بله لبلاس 
کار و روپلوش متیلز و بله رنلگ روشلن باشلند. 17 

از  یلک  هلر  بلرای  موظف انلد  کودک هلا  مهلد  مدیلران  و  متصدیلان 
شلاغان خلود رختکلن مناسلبی بله منظلور حفظ لباس و سلایر وسلایل 

شلخصی در محلل تهیله کننلد.
18 

رعایلت بهداشلت فلردی از جملله متیلزی وكوتاهلی ناخنهلا، نظافلت 
دسلتها و نظافلت بلدن الزاملی اسلت.  19 

هلر فلرد شلاغل در مهلد کلودک موظلف بله داشلنت وسلایل نظافلت، 
شستشلو و اسلتحامم اختصاصلی اسلت.  20 

بلرای هلر نوبلت تعویلض و شستشلوی هر کلودک  از دسلتکش یک بار 
ملرف جداگانه اسلتفاده می شلود. 21 

از ورود و دخاللت  متصدیلان و مدیلران مهلد کودک هلا موظف انلد 
افلراد متفرقله بله املور تهیله و طبلخ و توزیلع ملواد غذایلی و هرگونه 

ارتبلاط بلا کلودکان جلوگیلری کننلد.
22 

آشلپزها و سلایر اشلخاصی کله در مهد کودک با پخت و پلز موادغذایی 
رس و کار دارنلد مللزم بله پوشلیدن روپلوش و کاه متیلز و سلفید و 

اسلتفاده از دسلتکش یک بلار ملرف در حیلن کار هسلتند. 
23 

دسلتکش  از  کار  حیلن  موظف انلد  کلودک  مهلد  کننلدگان  نظافلت 
کننلد.    اسلتفاده  مناسلب  و  مخصلوص  24 

متیلز کلردن ملداوم محلل تعویلض پوشلك بچله، شستشلو و ضدعفونی 
رسویس هلای بهداشلتی، دستشلویی ها و...  روزانله و در پایلان سلاعت 

کار، پلس از خلروج کلیله کلودکان از مهدکلودک الزامی اسلت. 
25 

اشلخاصی كله مبتابله آنژیلن چركلی، رسملا خوردگلی، اسلهال، وجلود 
زخلم در روی دسلت و پلا و صلورت هسلتند تلا بهبلودی كاملل نباید با 

کلودکان و ملواد غذایلی رسو كار داشلته باشلند .
26 
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ف

ردی

ملرف هرگونله محصلوالت دخانلی در محوطله عموملی مهدکلودک 
ممنلوع اسلت و متصدیلان و مدیلران مهلد کودک هلا موظف اند ضمن 
نصلب تابلوهلای هشلدار دهنده در نقاط مناسلب و در معرض دید از 

ملرف دخانیلات در مهد کلودک جلوگیلری کنند 

27 

جعبله کمک هلای اولیله بلا مواد و وسلایل ملورد نیلاز، به تعلداد کافی 
در محل هلای مناسلب مهلد کلودک نصب شلود  28 

بهداشت کودکان  

کلیله كلودكان بایلد دارای پرونلده پزشلکی شلامل گواهلی سلامت و 
كارت واكسیناسلیون باشلند و قبلل از انجلام ثبلت نلام از نظلر سلامت 

جسلمی و روحلی و واكسلن های ملورد نیلاز كنلرل گردنلد 
29 

وجلود مراقلب بهداشلت در مهدكلودك جهلت رسلیدگی بله مسلائل 
اسلت  رضوری  كلودكان  بهداشلتی  30 

اتلاق مناسلب بلا رشایلط بهداشلتی بلرای نگهلداری کلودکان بیلامر و 
همچنیلن اتلاق معاینله اطفلال در مهلد کلودک پیش بینلی شلده اسلت 31 

تسهیالت رفاهی - بهداشتی و الزامات ایمنی

آب مرفلی مهلد کلودک از نظلر میکروبلی، فیزیکی و شلیمیایی مورد 
تایید مقامات بهداشلتی می باشلد.  32 

شلدت روشلنایی نلور طبیعلی یلا مصنوعلی در فضاهلای مربلوط بله 
كلودكان مناسلب و منابلع نلوری ترجیحلاً حفلاظ دار اسلت . 33 

هوادهلی بلا کوللر یلا سلایر سیسلتم های برودتلی الزاملاً  از زیر سلقف 
یلا قسلمت های فوقانلی دیوار انجلام و پره هلای پخش هوا بله گونه ای 
تنظیلم شلده اسلت کله از برخلورد مسلتقیم هلوای رسد بله کلودکان 

شلود.  جلوگیری 

34 

تهویله مناسلب  بله نحلوی صلورت می گیلرد کله همیشله هلوای داخل 
مهلد کلودک سلامل، تلازه، کافلی و علاری از بو باشلد . 35 

کلیله وسلایل گرمایشلی و رسمایشلی اسلتاندارد و بلا رشایلط سلامل و 
ایمنلی و تاییدیله ایمنلی تاسیسلات باشلد . 36 

هلر منبلع حرارتلی تلا بلاالی پشلت بلام دارای لولله دودکلش مسلتقل 
می باشلد و بر روی آن کاهک نصب شلده اسلت  )قبل از اسلتفاده از 
هلر منبلع حرارتلی از بلاز بلودن مسلیر لولله دودکلش اطمینلان حاصل 

فرمایید (.

37 

در فصلل زمسلتان در مقابلل بخاری هلا حفاظ الزم )جهلت جلوگیری از 
سلوختگی کودکان( نصب می شلود.  38 

درجله حلرارت داخلل مهلد کلودک به تناسلب فصلول سلال حداکرث 25 
تلا 27 و حداقلل 20 درجله سلانتی گراد می باشلد . 39 
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وضعیت : 

توضیحات وضعیت فصل بیست و یکم: مهد کودک
ف

ردی

اتلاق محلل تعویلض کلودکان شلیرخوار  دارای رشایلط کاملاً بهداشلتی 
و مجهلز بله دوش و انشلعاب آب رسد و گلرم و میلز مخصوص تعویض 

پوشلاک اطفال می باشلد. 
40 

برای هر کودک  از ملحفه، روبالشلی و...  متیز و سلامل اسلتفاده شلود و 
تعویلض و حفلظ نظافت آنها به طور مسلتمر اجباری اسلت.  41 

اسلتفاده از لحلاف، پتلو، تشلک و باللش کثیلف و منلدرس و بلدون 
ملحفله ممنلوع اسلت. 42 

البسله و للوازم پارچه ای ماننلد )حوله، ملحفه، روبالشلی، پرده، پتو و( 
شستشلو، ضدعفونی، خشلک و اتو می شود. 43 

اسلتفاده از تختخوابهایلی کله دارای شکسلتگی یلا گودرفتگلی باشلد و 
ایجلاد رسوصلدای غیلر طبیعلی کنلد ممنوع اسلت.  44 

کلیله کلودکان  دارای دمپایلی یلا کفلش اختصاصلی بلرای اسلتفاده در 
محیلط مهلد کلودک می باشلند.  45 

اسللتفاده از وسللایل زینتللی ماننللد گوشللواره٬ گللردن بنللد٬ انگشللر،  
النگللو و... در مهللد کللودک جهللت رعایللت مسللایل ایمنللی و امنیتللی٬ 

ممنللوع اسللت.
46 

و  متیلز  کلودکان  سلامل،  اسلتفاده  ملورد  و صندلی هلای  میزهلا  کلیله 
بهداشلتی و ابعاد و ارتفاع پایه آنها متناسلب با سلن کودکان می باشلد.  47 

ارتفلاع نشلیمنگاه صندللی اطفلال  25، عملق آن 24 و پهنلای آن 25 
می باشلد.  سلانتی مر  48 

وضعیلت تواللت و دستشلویی های ملورد اسلتفاده اطفلال  بهداشلتی 
و مناسلب و تعلداد آنهلا متناسلب بلا تعلداد اطفال بلوده و ارتفلاع لبه 

بلاالی کاسله دستشلویی حداکلرث 50 سلانتی مر می باشلد.  
49 

حلامم در مهدکلودک بله تعلداد و رشایلط مناسلب بلوده و تسلهیات، 
ملواد و امکانلات الزم بلرای کلودکان لحلاظ شلده اسلت. 50 

از اسلتحکام کافلی برخلوردار  کلیله نرده هلای موجلود در سلاختامن 
هسلتند . 51 

 80 از  کملر  هلال  و  اتاق هلا  کلف  از  پنجره هلا  کلف  در صورتی کله 
سلانتی مر باشلد  بایلد حفلاظ مناسلب بلا رشایلط اعلام شلده بلر روی 

پنجره هلا نصلب شلود .
52 

 مهدکلودک  دارای یخچلال و گاز و دیگر وسلایل رضوری در آشلپزخانه 
باشد . 53 

بلرای گلروه شلیر خلوار  محل مناسلبی برای جوشلاندن شلیر پیش بینی 
شلده اسلت و دارای ظروف بهداشلتی برای جوشلاندن شلیر می باشلد.   54 

شلیر گلروه شلیر خلوار و کلیه مواد غذایلی کودکان در یخچال مناسلب 
نگهداری می شلود. 55 
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مهدكودك به سیستم تشخیص و اعام حریق مجهز است.  56 

 CO2 یلا گاز  و  پلودر  کننده هلای  )خاملوش  اطفلای حریلق  کپسلول 
اسلت و شلارژ کپسلول ها  برحسلب رشایلط( در محلل نصلب شلده 

می شلود . کنلرل  ادواری  به  صلورت 
57 

کلیله مربیلان آملوزش ایمنلی و آتش نشلانی را بلرای اسلتفاده از ایلن 
کپسلول ها  در مواقلع رضوری دیلده انلد. 58 

در صلورت داشلنت آسانسلور، اخلذ تأییدیله از اداره اسلتاندارد الزاملی 
است.  59 

بهداشت و ایمنی آشپزخانه، مواد غذایی و محل پذیرایی

وضعیلت آشلپزخانه از نظلر بهسلازی، بهداشلتی، ایمنلی و انتخلاب و 
کاربلرد تجهیلزات و... مناسلب )منطبلق بلر رشایلط مذکلور در فصلل 

می باشلد.   دوم( 
60 

ارتفلاع پایله میز برای اسلتفاده اطفال در حالت ایسلتاده 53 سلانتی مر 
انلدازه سلطح آن حداقلل 55  و در حاللت نشسلته 42 سلانتی مر و 

سلانتی ملر مربع می باشلد.  
61 

ارتفاع نشیمنگاه صندلی مخصوص غذا دادن به کودکان  55 سانتی مر 
می باشد.   62 

سلبزیجات و صیفلی جاتی کله در مهد کودک به  صورت خلام در اختیار 
کلودکان و شلاغان گلذارده می شلود  در محلل مخصوص، متیلز و با آب 

سلامل شستشلو شلده و پس از گندزدائی، آبکشلی و مرف می شود.
63 

انبارملواد غذایلی  قابلل متیلز کلردن بلوده وضعیلت داخللی آن منطبق 
بلر رشایلط بهداشلتی اسلت و حجلم و فضلای آن متناسلب بلا نیلاز و 

احتیاجلات مهلد کلودک می باشلد. 
64 

قفسه بندی و پالت گذاری در انبار به نحو مطلوب انجام شده است. 65 

از نگهلداری هرگونله اقلام غذایلی غیر قابل ملرف و ضایعات و... در 
محل آشلپزخانه خودداری شلده است. 66 

مناسلب  یلا رسدخانله  یخچلال  در  فاسلد شلدنی  ملواد غذایلی  کلیله 
نگهلداری و ملدت آن بیلش از زمانلی منی باشلد کله ایجلاد فسلاد یلا 

تغییلر کیفیلت کنلد. 
67 

یخچال و رسدخانه  مجهز به دماسنج سامل می باشد.  68 

قلرار دادن ملواد غذایلی پختله و خلام و شسلته و نشسلته در کنار هم 
در داخلل یخچلال ممنلوع بلوده و یخچلال و رسدخانله هملواره  متیز و 

علاری از هرگونه بلوی نامطبوع می باشلد. 
69 
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کلیله افلرادی کله بلا جابه جایلی ملواد غذایلی رس و کار دارنلد، موظف 
بله اخذکارت بهداشلت هسلتند . 70 

اسلتفاده از انلربک مخصلوص از جنلس اسلتیل بلرای برداشلنت دانه های 
شلیرینی جات، خرما، خیارشلور، قطعات پنیر، حلوا و...  الزامی اسلت.  71 

سلطح میزهلا  صلاف، متیلز، سلامل، بلدون درز و روکلش آنهلا از جنلس 
قابلل شستشلو و بله رنلگ روشلن می باشلد.  72 

نظافت عمومی و مدیریت پسامند

قسلمت های  کلیله  در  زبالله  بهداشلتی  دفلع  و  عموملی  نظافلت 
مهدکلودک بله نحلو مطلوب)منطبلق بر رشایلط موجلود در آیین نامه( 

انجلام می شلود.
73 

سلطل های زبالله دارای حجلم کافی، کیسله زباله و درپلوش دار بوده و 
در سلطل ها همواره بسلته می باشد.  74 

در مهلد کودک هلا موظف انلد زبالله تولیلدی را هملواره بله طریقله 
کاملاً بهداشلتی جملع آوری، نگهلداری موقلت، حملل و نقلل و دفلع 
کننلد به طلوری کله اقدامات آنها ملورد تایید مقامات بهداشلتی باشلد. 

75 

نگهداری هرگونه وسایل اضافی و مستهلک و مستعمل و مواد غذایی 
غیر قابل مرف و ضایعات در محل مهد کودک ممنوع است.  76 

مگلس، پشله و سلایر حلرشات، سلگ و گربه و ملوش و سلایر حیوانات 
بله هیلچ وجله در داخلل مهد کلودک دیده منی شلوند . 77 

ایمنی اسباب بازی ها

اسلباب بازی هایی کله کلودک ممکلن اسلت آن را بله دهلان بلربد مثلل 
)چلون  می باشلد  اسلتاندارد  ملواد  از  دندان گیلرو...  یلا  دهنلی  سلاز 

شلود (. کلودک  مسلمومیت  سلبب  می توانلد 
78 

کیسله های پاسلتیکی موجلود در بسلته بندی اسلباب بازی در دسلرس 
کلودک قلرار داده منی شلود )چلون ممکلن اسلت آن را بله رس و صورت 

خلود بکشلد و احتلامل خفگی وجلود دارد (.
79 

چشلم ها و اجلزای صلورت عروسلک یا حیوانلات اسلباب بازی به خوبی 
چسلبیده یلا دوختله شلده اسلت ) چلون ممکلن اسلت کلودک آن را بلا 

ناخلن یلا دنلدان کنده و باعلث خفگی او شلود (.
80 

می برندبنابرایلن  خلود  دهلان  بله  را  چیلز  همله  خردسلال  کلودکان 
اسلباب بازی هایی کله کوچک تلر از دهلان کلودک هسلتند مخاطره آمیز 
بلوده و در اثلر بلعیلده شلدن ممکلن اسلت مجلاری تنفسلی کلودک را 
مسلدود کننلد. للذا ایلن گونله اسلباب بازی ها در اختیلار کلودک قلرار 

داده منی شلود. 

81 
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متیلز كلردن وشستشلوی دائلم اسلباب بازی ها و سلپس گندزدایلی با یك 
مایع ضدعفونی كننده مناسلب و سلپس آبكشلی دقیق اسلباب بازی ها، 

الزامی اسلت .
82 

از اسلباب بازی نلرم و غیلر قابلل شستشلوی مشلرک  نبایلد  کلودکان 
اسلتفاده کننلد زیلرا احتلامل آللوده شلدن آنهلا بلا ترشلحات عفونلی 
وجلود دارد همچنیلن اسلتفاده از اسلباب بازیهای تیز و برنلده واجناس  

ضایعاتلی و بازیافتلی در مهلد کلودک ممنلوع اسلت.

83 

نبایلد هیچ گونله وسلایل لبله دار و تیلز و برنلده در دسلرس کلودکان 
باشلد و اسلباب بازی های مسلتهلک شلده کله در اثلر شکسلتگی دارای 
اسلباب بازی های کلودک  از مجموعله  بایلد  تیلز و برنده  انلد  لبه هلای 

حلذف شلوند .

84 

تدابیر ایمنی محوطه بازی کودکان

پوشلش بخشلی از محوطله عموملی مهلد کلودک کله ملورد اسلتفاده 
اطفلال قلرار می گیرد  از موادی مانند شلن، ماسله، چملن و خورده های 
السلتیکی اسلت کله حاللت ارتجاعلی دارنلد و از سلطوح سلخت ماننلد 
بتلون، آسلفالت، موزاییلک فرش و امثلال آن که حاللت ارتجاعی ندارند 

در زیر وسلایل بازی اسلتفاده نشلده اسلت.

85 

پوشش سطوح بین لوازم بازی  چمن می باشد.  86 

پوشلش سلطوح اطلراف و زیر للوازم بازی اگر ارتفاع سلقوط از وسلیله 
بلازی بیشلر از 60 سلانتی مر باشلد،  از ملواد جلاذب رضبله و غیلر 

مراکلم ماننلد ماسله و... می باشلد. 
87 

وسایل بازی کودکان ضمن برخورداری از رشایط ایمنی  متیز و بهداشتی 
می باشد.  88 

اسلتفاده  تلاب  از چلرخ و فللک، رسرسه و  چنانچله در مهلد کلودک 
بلا  منطبلق  آنهلا  رشایلط  و  بلوده  ایملن  و  سلامل  کاملاً  می شلود  
اسلتانداردهای موسسله اسلتاندارد و تحقیقلات صنعتلی ایلران اسلت.
تلاب، االکلنلگ و دیگلر تجهیلزات دارای حرکلت در فضلای جلدای از 

اسلت.  داده شلده  قلرار  بچه هلا  بلازی  محلل 

89 

در سلطوح  وسلایل بلازی لبه هلای تیز فللزی یا تراشله های چوب وجود 
بلا اسلتفاده از محافظ هلای مخصلوص و  نداشلته و لبه هلای فللزی  

تجهیلزات ایمنلی  محافظلت می شلوند.
90 

لبه هلای جلدول کنلار محوطله محل هلای بلازی کلودکان و زمیلن بازی 
دائلم کنلرل می شلود و علاری از آب و نخاله های مختللف نظیر حفره، 

شلاخه و ریشله درختان می باشد.  
91 
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمجموعه مقررات نظارت های بهداشتی و ایمنی)HSE( در محیط های دانشگاهی
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

توضیحات وضعیت فصل بیست و یکم: مهد کودک
ف

ردی

اسلت   کلرده  احاطله  فللزی  میله هلای  را  بلازی  زمین هلای  از  بعضلی 
فضلای بیلن میله هلا نبایلد بیلش از حلد زیلاد باشلد کله رس کلودکان 
درحیلن بلازی در آن گیلر کنلد یلا بیش از حد کوچک باشلد که پایشلان 
در بیلن آن گیلر کنلد  بنابرایلن میله های فللزی، با فاصله نسلبتا زیاد از 

هلم یلا بسلیار نزدیلک بله هلم قلرار گرفته اند. 

92 

محلل بلازی بلا ماسله  باالتلر از سلطح زمیلن واقلع شلده و در معلرض 
تابلش نلور مسلتقیم خورشلید باشلد تلا ماسله ها ضدعفونلی شلود  این 
محلل در زمانلی کله ملورد اسلتفاده قرار منی گیلرد  به نحوی پوشلانیده 

می شلود تلا از آللوده شلدن توسلط حیوانات محفلوظ مباند. 

93 

محل بازی با ماسه نباید در معرض جریان باد واقع شده باشد.  94 

 روزانله محلل بلازی کودکان در فضلای باز از نظر وجود اشلیاء خارجی 
نظیر وسلایل تیز، شیشله شکسلته، سلنگ ریزه و...کنرل می شود. 95 

چنانچله در محوطله مهلد کلودک حوضچله شلنا وجلود داشلته باشلد، 
رعایلت ضوابلط بهداشلتی و کنرل هلای الزم جهلت سلامل بلودن آب 

اسلت . الزاملی  مرفلی حوضچله و منونه برداری هلای مکلرر 
96 

علاوه بلر بهره بلرداری و نگهلداری مناسلب، برای پوشلش کلف اطراف 
اسلتخر مهد کلودک  از ورقه هلای پاسلتیکی مشلبک که مانلع از لغزش 

اطفال می شلود اسلتفاده شلده است. 
97 

لبله  و  پلله  و  شلنا  کنلار حلوض، حوضچله  ماننلد  پرتلگاه  محل هلای 
بالکلن و ایلوان  بلا نلرده ایمنی بله ارتفلاع حداقل 80 سلانتی مر مجهز 
شلده اسلت وکلیله نرده هلای موجلود در سلاختامن از اسلتحکام کافلی 

برخلوردار می باشلند. 

98 

در صورت داشنت باغچه، اطراف آن حفاظ گذاری می شود. 99 

سیم کشلی ها و نصلب وسلایل الکریکلی و کلیله کلیدهلا و پریزهلا در 
محوطله  بلا رعایلت کاملل مقلررات ایمنی صلورت گرفته اسلت.  100 

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

فصل بیست و ششم: چک لیست ها

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

توضیحات وضعیت فصل بیست و دوم: خشکشویی

ف
ردی

نیلروی ملورد نیلاز بلرای انجلام كار، با ظرفیلت فیزیكی كارگر متناسلب 
. است  1 

وسلایل حفاظلت فردی مناسلب شلامل چكمله، دسلتكش، پیش بند و...  
در اختیلار کارکنلان قلرار داده شلده و طلرز اسلتفاده صحیلح از آن 

آملوزش داده شلده اسلت .
2 

استعامل دخانیات ضمن انجام كار و در محیط كار ممنوع است . 3 

متام کارکنان روش كار ایمن با دستگاه را آموزش دیده اند.  4 

کارکنلان، هنلگام کار از لبلاس كار نخلی مثلل روپلوش و از ماسلك و 
دسلتكش مناسلب در مواقع متاس با موادشلیمیایی اسلتفاده می کنند . 5 

هلر یلك از شلاغان جایلگاه مناسلبی بله منظلور حفلظ لبلاس و سلایر 
وسلایل شلخصی در محلل دارنلد.  6 

هنگام كار با دستگاه ،کارکنان خمش یا چرخش بیش از حد دارند.  7 

گردن افراد برای دیدن اشیا در وضعیت مناسبی قرار دارد.  8 

کارکنان قادر به تغییر وضعیت خود در طول شیفت كاری هستند.  9 

در  آنهلا  ملچ و سلاعد  كله  را در حاللی  فعالیت هلای خلود  کارکنلان 
. می دهنلد  انجلام  دارد  قلرار  مناسلبی  وضعیلت  10 

کارکنان برای طوالنی مدت با ارتعاش در متاس هستند . 11 

در محیلط كار ناحیله ای وجلود دارد كله تراز فشلار صلوت در آن بیش 
از حلد مجاز )85 دسلی بل( می باشلد . 12 

در مكان هایلی كله املكان كاهلش صلدا وجود نلدارد، وسلایل حفاظت 
شلنوایی و آملوزش الزم بله کارکنان داده می شلود.  13 

كنرل هایی در محیط برای پیشگیری از رس خوردن وجود دارد.  14 

كنرل هایی در محیط برای جلوگیری از سقوط از ارتفاع وجود دارد . 15 

نردبان مورد استفاده از وضعیت مناسبی برخوردار است.  16 

کف لغزنده نیست و و ترجیحاً دیوارهای محل از جنس قابل شستشو 
)رسامیك، موزائیك یا سنگ(است و نیز شیب كف به سمت کفشوی 

فاضاب است.
17 

دیوارها و سقف هامتیز و به رنگ روشن است   18 
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمجموعه مقررات نظارت های بهداشتی و ایمنی)HSE( در محیط های دانشگاهی
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

توضیحات وضعیت فصل بیست و دوم: خشکشویی
ف

ردی

منافلذ موجلود در دیلوار و سلقف )نظیلر اطلراف لوله هلا، سلیم ها و 
پریزهلای برق(مسلدود اسلت و درب تابلوهلای بلرق بسلته اسلت.  19 

درهلا و پنجره هلا از جنس مقاوم، سلامل و بدون زنگ زدگی و پوسلیدگی 
است . 20 

خشکشلویی دارای فضلای مناسلِب كار، بلا توجله بله تعلداد کارکنلان 
اسلت ) بلرای هلر كارگلر 3 مرمربلع سلطح و حداقلل ارتفلاع 3 ملر در 

نظلر گرفتله می شلود(.
21 

روشنایی مناسب محل از طریق نور طبیعی و نور مصنوعی تامین می شود. 22 

منابع نور مصنوعی مرتباً رسویس و المپ ها متیز و گردگیری می شود . 23 

خشکشلویی دارای وسلایل تهویله عموملی و تهویه موضعلی با قابلیت 
تصفیله ی هوای خروجی مناسلب اسلت  . 24 

محلل اسلتقرار دسلتگاِه مولّلد بخلار، مجلزا از كارگاه اسلت و حداقل 3 
مر فاصلله دارد . 25 

خشکشویی مجهز به وسایل گرم كننده و خنك كننده مناسب است.  26 

بخش هلای مختللف شستشلو، لکله گیلری، اتوکشلی و بسلته بندی از 
یکدیگلر مجلزا شلده اسلت.  27 

ماشلین لباسشلویی و اُطلوی پلرس بلر روی فونداسلیون و للرزه گیلر 
مناسلب نصلب شلده اسلت . 28 

ملواد شلیمیایی دارای گاز و بخلار و ملواد قابلل اشلتعال در انبار مجهز 
بله تهویله نگهلداری و به میلزان مرف روزانله در محل قلرار می گیرد  29 

در ماشلللین خشلللك شلللویی از ملللواد پركلرواتیللللن بللله جلللای تربانتیلللن 
اسلللتفاده می شلللود.  30 

قسلمت نگهدارِی لباسلهای وارد شلده مجزا بوده و از قرار دادن البسلۀ 
آماده در مقابل روشلنایِی طبیعی خودداری می شلود.  31 

البسله آملاده در یلک ملدت زملان معیلن در سلالنی مجلزا و دارای 
گازهلای  انتشلار  از  پیشلگیری  منظلور  بله  مناسلب  تهویله  سیسلتم 
خطرنلاک قلرار داده شلده و سلپس بله مشلری تحویلل داده می شلود. 

32 

خشکشویی دارای سیستم های تصفیه و دفع بهداشتی فاضاب است.  33 

در صلورت رنلگ کلردن البسله، فاضلاب مربوطله در مخلازن مجلزا 
می شلود.  دفلع  بهداشلتی  و  اصوللی   به  صلورت  و  نگهلداری  34 

MSDS متلام ملواد شلیمیایی ملورد اسلتفاده در محل وجلود دارد و در 
نزدیكلی محلل اسلتفاده از آنها نصب شلده اسلت . 35 
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

فصل بیست و ششم: چک لیست ها

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

توضیحات وضعیت فصل بیست و دوم: خشکشویی
ف

ردی

محفظه ها و ظروف حاوی مواد شیمیایی، برچسب گذاری شده اند.  36 

راههلای مواجهله بلا ملواد خطرنلاك در محلل مشلخص شلده اسلت و 
کارکنانلی كله بلا  این ملواد رسوكار دارند آموزش هلای الزم را دیده اند.  37 

وسایل الكریكی به سوییچ ایمنی مجهز هستند.  38 

وسلایل الكریكلی به  صلورت دوره ای توسلط افراد با صاحیت بازرسلی 
و كنلرل می شلوند و از عایق بنلدی صحیلح سلیم ها و اتصلاالت برقلی 

اطمینلان حاصلل می شلود .
39 

دوشاخه، پریز و سیم های آسیب دیده به رسعت تعمیر می شوند.  40 

و...(  نقلیله، آب  وسلایل  )گرملا،  زا  آسلیب  منابلع  از  كشلی ها،  سلیم 
به طلور مناسلب حفلظ می شلوند و از کلیلد و پریزهلای ضلد رطوبلت 

می شلود.  اسلتفاده  مرطلوب  محیط هلای  در 
41 

متلام دسلتگاه ها از حفاظ هلای مناسلب جهت جلوگیری از بلروز حادثه 
برخورداراست . 42 

متلام دسلتگاههای برقلی و وسلایل الکریکی موجود ،به سلیم اتصال به 
زمیلن ) چاه ارت( متصل اسلت.  43 

فضای مناسب در اطراف دستگاه ها وجود دارد . 44 

منظلم  به طلور  بویلر هلا  حفاظتلی  و  هشلداردهنده  وسلایل  متاملی 
می گیلرد.  قلرار  بازرسلی  ملورد  صاحیلت  دارای  افلراد  توسلط  45 

فلرد آملوزش دیلده ای وجلود داردكله هنلگام شلنیدن صلدای هشلدار 
پاییلن بلودن سلطح آب، اقلدام الزم را انجلام دهلد . 46 

مشلعل های بویللر دارای دودكلش مناسلب بلرای پیشلگیری از انتشلار 
CO در محیلط كار می  باشلند. 47 

كنرل هایلی بلرای جلوگیلری از مواجهله مردم با دوده ناشلی از مشلعل 
وجود دارد . 48 

لوله های حاوی بخار و قسمت های داغ به درستی ایزوله شده اند.  49 

جعبله كمك هلای اولیله بلا وسلایل مناسلب بلرای انلواع صدمه هلا در 
محیلط كار وجلود دارد . 50 

فرد آموزش دیده ای در زمینه كمك های اولیه در محیط كار وجود دارد.  51 

از سیستم های اعام حریق )دتکتورها( ا ستفاده شده است. 52 
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمجموعه مقررات نظارت های بهداشتی و ایمنی)HSE( در محیط های دانشگاهی
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

توضیحات وضعیت فصل بیست و دوم: خشکشویی
ف

ردی

وسلایل اطفای حریق مناسلب  )كپسلول آتش نشلانی و شیلنگ آب( در 
محیلط وجلود دارد و تاریلخ اعتبار آن به طور منظم بازرسلی می شلود.  53 

نظافت و پاكسازی محل كار روزانه  صورت می پذیرد.   54 

جمع آوری و دفع مواد زاید به  صورت بهداشتی انجام می شود.  55 

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

فصل بیست و ششم: چک لیست ها

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

ف
دی

ر

توضیحاتوضعیتفصل بیست و سوم: مراکز بهداشتی و درمانگاه 

رشایط ساختامنی 

1 
دیوارهلای سلاختامن و سلتون هلا از جنس مقاوم، سلامل و قابل شستشلو 
و بلدون درز و شلکاف اسلت و دارای رنگ آمیلزی مناسلب و بله رنلگ 

روشلن می باشلد. 

2 
و  زنلان  رسپایی،  جراحی   ،CPR پانسامن،  و  تزریقات  اتاق  دیوارهلای 
مامایلی، رسویس هلای بهداشتی، حلامم ، اتلاق اسریل ، آبدارخانله و... 
سنگ یا کاشیكاری شلده )حداقلل تلا ارتفلاع 180 سلانتی ملر( می باشد .

3 
باشلد  ملی  مناسلب  قرنیلز  دارای  اتاقهلا  و  فضلای عموملی  دیوارهلای 

ملر(. سلانتی   10 )حداقلل 

4 
منافلذ موجلود در دیلوار و سلقف )نظیلر اطلراف لوله هلا، سلیم ها و 
پریزهلای بلرق( مسلدود اسلت و درب تابلوهلای بلرق بسلته می باشلد.

5 
کف کلیه اتاقها و راهروهلا و... سامل ، قابلل شستشلو، مقلاوم، مسلطح، 

بلدون فرورفتگلی و ترك خوردگلی و دارای شلیب مناسلب ملی باشلد.

6 
کلف مجهلز بله کلف شلوی فاضلاب اسلت وکلف شلوی فاضلاب دارای 

درپلوش مناسلب می باشلد.

محل اتصال کف به دیوارها بدون زاویه و بصورت محدب میباشد. 7

8 
سلقف كلیله قسلمت هلا صلاف، دارای رنلگ آمیلزی مناسلب و بلدون 

هرگونله تلرك خوردگلی و درز و شلکاف می باشلد. 

9 
) بسلری  درمانلی  رسم   ، پانسامن  و  تزریقات   ، معاینه  هلای  اتاق  در 
موقلت(، زنلان و مامایلی و... روشلویی مناسب و بهداشتی مجهلز به آب 

رسد و گلرم و صابلون مایلع وجلود دارد. 

10 
 در این اماكن ، تجهیزات مناسلب برای خشلک کردن دسلت ها در نظر 

گرفته شلده است.

درها از جنس مقاوم، سامل و بدون ترك خوردگی و شكستگی می باشد. 11

12 
دروپنجلره كلیله اتلاق هلا سلامل ، قابلل شستشلو و رنلگ آمیلزی شلده 

می باشلد.



518

وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمجموعه مقررات نظارت های بهداشتی و ایمنی)HSE( در محیط های دانشگاهی
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

ف
دی

ر

توضیحاتوضعیتفصل بیست و سوم: مراکز بهداشتی و درمانگاه 

13 
پوشلش سلطح درهلا در برابلر نظافلت هلای ملداوم و ضدعفونلی كردن 

مقلاوم می باشلد.

14 
كلیله پنجلره هلای بازشلونده و ملرشف بله فضلای خلارج، دارای تلوری 

سلیمی ضدزنلگ و قابلل شستشلو ملی باشلند.

15 
كلیله پنجره های مرشف به کوچه ها و خیابانهای پر رس و صدا مجهز 
به شیشه های دو جداره می باشلد تلا رس و صلدای اضافلی كنلرل شلود 

وآلودگلی صوتلی ایجلاد نگردد.

پنجره اتاق ها دارای پرده متیز و مناسب است. 16

17 
چارچلوب، دسلتگیره، یلراق آالت و لوالهلای درهلا و پنجلره هلا سلامل و 
دارای اسلتحکام کافلی اسلت و در مواقلع الزم نظافلت و ضدعفونلی 

می شلود.

18 
آبدارخانله بلا رشایلط بهداشلتی در مركلز بهداشلت و درملان وجلود دارد 

)منطبلق بلر رشایلط ذكلر شلده در فصلل 11 و2(.

19 
انبلار تجهیلزات و وسلایل مرفی ، دارای رشایط سلاختامنی و بهداشلتی 

مناسلب اسلت ) منطبلق بلر رشایط ذكر شلده در فصلل 3 (.

 طول و عرض و ارتفاع پله ها استاندارد است )175×30× 110 میلیمر(. 20

21 
پله هلای موجلود لغزنلده نبلوده و بله نلرده و حفلاظ مناسلب مجهلز 

می باشلد ) منطبلق بلر رشایلط ذكلر شلده در فصلل 1(.

22 
کوتلاه تریلن و ایملن تریلن مسلیرهای خلروج ازداخلل سلاختامن) راه 
خلروج اضطراری( در رشایلط بحلران، شناسلایی شلده و بلا نصلب تابللو 

مشلخص شلده اسلت. )منطبلق بلر رشایلط ذكلر شلده در فصلل 1(.

23 
)بله  اسلتفاده معلولیلن  بلرای  امکانلات ویلژه  در مسیرها،تسلهیات و 
خصلوص در طبقلات همکلف( بلا نصلب عائلم و نشلانه های بین املللی 

در نظلر گرفتله شلده اسلت.

24 
و  بهسازی  اولویت  با  موذی  جانوران  و  حرشات  بلرایکنرل  برنامهای 
بهره گیری از روش های تلفیقلی وجلود دارد بله طلوری که هیچ حرشه ای 

در محیلط دیلده منی شلود.

تسهیات رفاهی ، بهداشتی و ایمنی

25 
مركلز  اتاقهای  و  عموملی  فضاهلای  مصنوعیدر  و  طبیعی  نور  میزان 

می باشد. مناسب  درملان  و  بهداشلت 

26 
برق اضطراری، متناسلب بلا حجلم فعالیلت مركلز بهداشلت و درملان، 

اس.ت. شده  پیشبینی 
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تهویه در فضاهای عمومی و کلیه اتاقها مناسب و بهداشتی می باشد.  27

28 
متناسلب بلا فصلول سلال کلیه قسلمت ها مجهز به وسلایل رسمایشلی و 

گرمایشلی مناسب است.

29 
رخت کن و محل اسراحت جداگانله ای برای پزشلكان و کارکنان درنظلر 

گرفته شلده اسلت و دارای رشایط بهداشتی مناسلب می باشد.

30 
تدابیلر پیشلگیری و اطفلاء حریلق در مراكلز بهداشلتی) کپسلول و یلا 
شلیلنگ اطفلاء حریلق( در نظلر گرفتله شلده اسلت) بلرای هلر50 ملر 

مربلع 1 کپسلول 4 کیلوگرملی در نظلر گرفتله شلده اسلت (.

31 
شارژکپسلول ها به صورت ادواری انجام می شلود و تاریخ شارژکپسول ها 

می گردد. کنرل 

32 
تجهیلزات الزم بلرای تشلخیص و اعلام حریلق در در ایلن مراكلز در نظر 

گرفته شلده اسلت.

33 
کارکنلان آملوزش الزم را بلرای اسلتفاده از ایلن کپسلول هلا در مواقلع 

انلد. دیلده  رضوری 

34 
تابلوهلای هشلدار دهنلده در خصوص منع اسلتعامل دخانیات درمعرض 

دید عموم نصب شده است. 

35 
صندللی بله تعداد کافی و سلامل و قابل شستشلو در سلالن انتظلار وجود 

دارد.

36 
درمراكلز بهداشلتی و درمانلی آب رسد کلن بله تعلداد کافلی، سلامل و 

دارد.  وجلود  مناسلب 

37 
شلیر آب رسد کن از نوع فواره ای و دارای سلپر محافظ اسلت تا از متاس 

دهان با شلیر آب جلوگیری شلود. 

38 
مخلزن نگهلداری لیلوان یكبلار ملرف در كنلار دسلتگاه آبرسدکن نصب 
شلده اسلت و هملواره لیلوان یكبلار ملرف بلرای اسلتفاده مراجعان در 

دسلرس قرار دارد.

39 
كلف و دیوارهلای اطلراف محلل آبخلوری یلا آب رسد کلن قابل شستشلو 

اسلت و نظافلت اطلراف آبلرسد کلن انجام می شلود.

40 
سلطل زبالله درپلوش دار و قابلل شستشلو درفضلای عموملی ، كنلار آب 
رسدكلن و در متلام اتلاق هلا وجلود دارد و مجهلز بله كیسله زباله اسلت.

41 
ارتقاء آگاهلی کارکنلان در زمينه های بهداشت ) فردی، حرفه ای و محيط 

و...( ازطريق برگلزاری دوره هلای آملوزش بهداشلت صلورت می پذیرد.
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رسویس بهداشتی و اتاقك شستشو

42 
مركلز بهداشلت و درمان دارای رسویس بهداشلتی جداگانله برای خانم ها 

و آقایان می باشلد.

43 
رسویس هلای بهداشتی بلا رشایط مطللوب برای بیامران وکارکنان به طور 

مجزا تعبیه شده است.

44 
تسلهیات ویلژه در اسلتفاده از رسویلس هلای بهداشلتی بلرای معلولیلن 

تعبیه شلده اسلت.

45 
دیلوار رسویلس بهداشلتی تلا زیلر سلقف كاشلی یلا رسامیلك و بله رنلگ 

روشلن می باشلد. 

46 
سلقف رسویلس بهداشلتی صلاف ، بلدون هلر گونله شلكاف ، تلرك و بله 

رنلگ روشلن می باشلد. 

47 
كلف قابل شستشو و بدون ترك خوردگی اسلت و در برابلر نظافلت هلای 

ملداوم و ضدعفونلی كردن مقلاوم میباشد. 

48 
پنجلره ای بله مسلاحت 20٪ كف، جهلت تهویه و تأمین نلور وجود دارد 

و میلزان نور درتوالت مناسلب اسلت. 

49 
دروپنجلره رسویلس بهداشلتی سلامل ، قابلل شستشلو و رنگ آمیزی شلده 

می باشلد.

50 
پوشلش سلطح درهلا در برابلر نظافلت هلای ملداوم و ضدعفونلی كردن 

مقلاوم می باشلد.

رسویس بهداشتی مجهز به آب گرم و رسد می باشد. 51

52 
در روشلویی هلا از شلیرهای اتوماتیلك )مجهلز بله چشلم الكرونیلك( 
اسلتفاده می شلود تلا علاوه بلر جلوگیلری از متلاس دسلت بلا شلیرآب )و 

احتلامال آلودگلی مجلدد دسلتها( در ملرف آب رصفه جویلی شلود.

در رسویس های بهداشتی مایع صابون وجود دارد. 53

54 
جاصابونلی هلا در فواصلل زمانی مناسلب،پس از هر بار تخلیله و قبل از 

صابلون ریلزی مجلدد، کاملاً نظافت و جرم گیری می شلود.

هواكش مناسب جهت جلوگیری از انتشار بو وجود دارد.  55

56 
رخلت آویلز و توشله نگهدار سلامل و مناسلب به تعداد کافلی در رسویس 

بهداشلتی وجود دارد.

57 
کاسله سلنگ تواللت و دستشلوئی هلا از جنلس رسامیك یا چینی سلامل و 

بلدون شكسلتگی یلا ترك خوردگی می باشلد.
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توالت ها مجهز به سیفون با دستگیره سامل  و بدون نقص می باشند. 58

شیر های برداشت و شیلنگ ها سامل و بدون نقص و چکه می باشند. 59

60 
شلیلنگ آویلز مناسلب در تواللت هلا نصب شلده اسلت به طلوری كه از 
متلاس رس شلیلنگ بلا سلطح زمیلن جلوگیلری شلده و در فواصلل زمانلی 

مناسلب شلیلنگ و رس آن ضدعفونلی می شلود.

61 
سلطل زبالله درپلوش دار و قابل شستشلو در توالتها وجلود دارد و مجهز 

به كیسله زباله اسلت.

62 
توالت ها ،  )کلیه  بهداشلتی  هلای  رسویلس  ضدعفونلی  و  نظافلت 
روشلویی ها، دسلتگیره درهلا و پنجلره هلا و شلیر آالت و...( بله صلورت 

می شلود. انجلام  کاری (  نوبت  هر  )در  روزانله  و  اصوللی 

63 
وسلائل شستشلوی مورد اسلتفاده برای نظافت و گندزدایی رسویس های 

بهداشلتی از وسلائل نظافت سلایر اماکن جدا و کاماً اختصاصی اسلت.

64 
ملكان جداگانه ومناسبی برای نگهداری مواد شوینده و ضدعفونی کننده 

و گندزدا وجود دارد.

65 
وسایل  شستشوی  و  نگهداری  برای  بهداشتی  و  مناسب  محلمسلتقل، 

نظافت )اتاقلك تلی شلور( وجود دارد. 

66 
اتاقلك تلی شلور كاشلیكاری شلده ، مجهلز بله شلیر آب و دارای تهویله 
مناسلب اسلت و به طور مرتب نظافت و ضدعفونی می شلود. همچنین 

ملكان مشلخصی بلرای آویلزان كلردن تی در آن تعبیه شلده اسلت.

از نگهداری وسایل متفرقه در اتاقک تی شور خودداری می شود.  67

68 
آملوزش اصلول بهداشلت عموملی بلرای بیلامران و مراجعله کننلدگان به 
مركلز بهداشلت و درمان با نصب پوسلرهای آموزشلی بلر روی دیوارها و 

ارائله بروشلور و... انجام می شلود.

آب و فاضالب

69 
آب مركلز بهداشلت و درملان از شبكه های عموملی آب آشاميدنی تأمني 
آب  استانداردهای  رعايت  با  آب خصوصلی  دارای شبكه  يا  و  ملی شود 

آشاميدنلی كشور ملی باشد.

70 
شبکه لوله کشی آب سامل ، بهداشتی و دارای فشار مناسب و بدون قطع 
آب اسلت و از نظلر میکروبلی، فیزیکلی و شلیمیایی مورد تایید مقامات 

می باشد. بهداشلتی 
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71 
 در مناطقلی كله از مخلازن بلرای ذخیره آب اسلتفاده می شلود كنرل های 
بهداشتی در مورد مخازن ذخريه آب صورت می گريد و کلرسنجی به صورت 

روزانه انجام شلده و نتایج آن ثبت می شود.

72 
منونه برداری از مخازن آب برای آزمایشات میکروبی حداقل در هر فصل 
یکبار و منونه برداری برای ازمایشات شیمیایی حداقل هر شش ماه یکبار 

انچام می شلود.

73 
شبکه جمع آوری و دفع فاضاب مورد تائید مقامات بهداشتی است و 

استانداردهای محیط زیست مطابقت دارد. با  خروجی فاضاب 

74 
شبکه جمع آوری و دفع فاضاب به نحوی طراحی شلده اسلت که از 

محیط جلوگیری می شود. بدمنظره شدن  و  تعفن  بوی  ایجاد 

75 
و  جوندگان   ، حرشات  که  است  نحوی  به  فاضاب  آوری  جمع  شبکه 

ندارند. دسرسی  فاضاب  به  ولگرد  حيوانات 

پسامند

76 
تفکیک پسامند پزشکی در مركلز بهداشلت و درملان صلورت می گیلرد و 

امکانات الزم در ایلن ملكان وجود دارد.

77 
پسامندهای عفونلی در کیسله های زباله مقاوم و زرد رنگ جمع آوری و 
در مخلازن زرد رنگ دارای عامت مخصوص، قابل شستشو و گندزدایی، 

نگهداری ملی  شود.

78 
پسامندهای شیمیایی و دارویلی در کیسه مقاوم قهوه ای یا سفید رنگ 
جمع آ وری و در مخازن قهوه ای یا سفید رنگ ، دارای عامت مخصوص، 

با رعایت اصول ایمنی نگهداری می شود.

79 

زباله های نوك تيز و برنده رصف نظر از اينكه آلودگي داشته يا نداشته 
باشد در ظلرف يا محفظة اسلتاندارد Safety Box )ظلروف زرد رنلگ 
بلا درب قرملز( جمع آوری ملی گردد و همراه با پسامندهای عفونلی و 

شيميایلی دفع ملی گردد.

80 
ظروف جمع آوری اين اجسام، ضد سوراخ شدن بوده و در پوش مناسب 

دارد.

81 
جنس اين ظروف مقلاوم و نشت ناپذير ملی باشد بله طلوریكه عاوه بر 
اجسام برنده و نوك تيز ، هر گونه بقايای آبگونه موجود در رسنگ ها را 

در خود نگه ملی دارد.

82 
خاص  وتحت رشايط  جداگانه  بصورت  رادیواکتیو  و  پرتوزا  پسامندهای 
آوری و نگهداری و طبق ضوابط اسلتاندارد بهداشلتی دفع  خود جمع 

ملیگردد.
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83 
پسلامند های علادی در كيسه زبالله مقاوم مشلکی رنگ جمع آوری و 
در مخلازن آبلی رنگ كله قابل شستشو و گندزدایی هسلتند ، نگهداری 

میشود.

84 
سطلهای زباله سامل، دربلدار و پداللی ، ضد زنگ ، قابل شستشو با حجم 
و تعداد مناسب مجهز بهكیسله زبالله محكلم و بلا رنلگ مناسلب در 

قسلمت های مختلف قلرار داده شلده اسلت.

85 
كیسله هلای محتوی پسامند دارای برچسب ملی باشلد.برچسب دارای 
مشخصايت از قبيل تاريخ توليد، نام بخش، تعيني نوع زباله و... می باشد.

86 
پسلامند،  پاسلتیکی  كيسه های  و  ظروف  چهارم  سه  شدن  پر  از  پلس 
دربآنهلا را بسته و به محل تعيني شده برای انباشنت پسامندها منتقلل 

می كننلد.

87 
عادی  پسامندهای  ساير  از  جدا  پزشلکی  پسامندهای  نگهداری  محلل 

می باشلد.

ممنوعیت بازیافت پسامند پزشکی رعایت می شود. 88

89 
در صورت عدم استفاده از سیستم رسد کننده ، مدت زمان اسلتاندارد 

می گلردد. رعایلت  موقت  نگهداری  درمحل  پسامند  نگهداری 

90 
دفع پسامندهای عفونلی و شيميایلی )و نوكتيز و برنده( پس از انجام 
فرآيند بلیخطرسازی در مراكز توليد با هامهنگلی شهرداری و با رعايت 

نكات بهداشلتی صورت می پذیلرد.

91 
محل مناسب با فضای کافی جهت بی خطر سازی پسامندهای عفونی و 

تیز و برنده در مبدا تولید وجود دارد.

92 

پسامندهای علادی روزانله جملعآوری ملیشود و به محل تعيني شده 
برای انباشنت پسامندها حمل میگردد و از طريق سيستم عمومي روزانه 
توسط سازمان مربوطه به محل دفع زباله های شهری انتقال داده شلده 

و دفع ملی گردد.

93 
سطل های زباله پس از خارج كردن كيسه های پرشده بافاصله شستشو 

و ضدعفونلی می گلردد.

94 
محل نگهداری موقت زبالله دارای سلقف ،دیلوار و كف محكم و نشت 
ناپذير اسلت و همچنیلن دارای امكانات تخليه و زهکشلی مناسب بوده 
و نظافت و گندزدایلی آن به آسانلی و بله طلور مستمر انجام می شلود.

95 
محل نگهداری موقت زباله دارای سيستم آب گرم و رسد برای متيز كردن 

محل می باشللد.
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96 
روشنايي محل نگهداری موقت زبالله مناسب بوده و همچنني در معرض 

تابش آفتاب منی باشد.

97 
 محل نگهداری موقت زبالله دارای سيستم تهويه مناسب و بهداشلتی 

است.

98 
محل نگهداری موقت زبالله دور از دسرس جانوران، حرشات و پرندگان 

می باشد.

99 
منظور  به  زبالله  موقت  نگهداری  محل  ورودی  در  كردن  قفل  امكان 

ملیباشد. فراهم  مجاز  غري  اشخاص  دستيابلی  از  جلوگريی 

100 
از نیروهای اختصاصی برای جمع آوری و حمل پسامند و نظافت محوطه 
مواد غذایی  با  مرتبط  امور  در  آنها  بله کارگیری  از  و  استفاده می شلود 

می شود. اجتناب 

101 
کارکنان مرتبط با پسامندها هنلگام جملع آوری و جابجایی ، از تجهیزات 

حفاظت فردی استفاده می کنند.

102 
محل نگهداری موقت زباللله تحت نظارت بهداشللتی و ایمنللی كامل 

مللیباشد.

موارد عمومی 

103 
کلیله کارکنلان خدمات، دارای کارت بهداشلت معترب و دارای گواهی نامه 

معترب پایان دوره آموزشلی از آموزشلگاه بهداشلت اصناف می باشند.

104 
تابلو ممنوعیت عرضه و اسلتعامل دخانیات در محل نصب شلده اسلت 

وتوسلط کارکنلان در حیلن انجام کار و در محیلط کار رعایت می گردد.

105 
متام كادر درمانلی و سلایر کارکنان از لبلاس كارمناسب و درصورت نیاز از 

وسلایل حفاظت فلردی استفاده می كنند.

106 
در كنللار كلیلله روشللویی ها ، راهنللامی مصللور ) آمللوزش روش صحیللح 

شستشللوی دسللت( نصللب شللده اسللت. 

107 
كنلرل مسلتمرتاریخ اعتبارداروها و سلایر لوازم مرفی صلورت می پذیرد 

بله طلوری كله هیلچ دارو یا للوازم مرفی بلدون تاریخ اعتبلار ،در محل 

موجود منی باشلد.

108 
تخللت بللا ارتفللاع مناسللب و مسللتحكم بللا ملحفلله متیللز و بلله رنللگ 

روشللن)ترجیحاً یكبللار مللرف( در اتللاق هللا موجللود اسللت.

109 
فضایلو مسلتقل و سلینك مجلزا بلرای شستشلوی وسلایل و ابزار پزشلكی 

تعبیه شلده اسلت.
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110 
قبلل از رشوع پاکسلازی، جهلت جلوگیلری از خشلك شلدن و چسلبیدن 

بقایلای ملواد آللی بله تجهیلزات، آنهلا را در آب یا محلول آب و شلوینده 

قلرار ملی دهند.

111 

پاكسلازی و شستشلوی دقیلق سلطوح ، تجهیزات و وسلایل بلرای زدودن 

اجرام و مواد زائد ، قبل از اسلتفاده از موادگندزدا، مطابق دسلتورالعمل 

كارخانله سلازنده و بلا اسلتفاده از مواد شلوینده و آب انجام می شلود.

112 

برگله اطاعلات گندزداهلا در محلی مناسلب نصب شلده اسلت وكاركنان 

از مخللوط منلودن ملواد گنلدزدا بلا هلم ویا بلا مواد شلوینده خلودداری 

ملی مناینلد. متامی کارکنلان در خصوص مخلوط نکردن مواد شلوینده ای 

همچلون وایتکلس و جوهر منلک یلا سلایر ضد عفونلی کننده هلای حاوی 

آمونیلاک آملوزش هلای الزم را دریافت منلوده اند.

113 
ازملواد ضدعفونلی كننلده و گنلدزدای مناسلب )برحسلب رشایلط( برای 

وسلایل و تجهیلزات اسلتفاده می شلود.

114 
ضدعفونلی مسلتمر وسلایل و تجهیلزات پزشلكی ماننلد گوشلی معاینله، 

فشارسلنج، سلت للوازم معاینله پزشلك عموملی و... صلورت ملی پذیلرد.

115 
كادر درمانلی بلا روش صحیلح بسلته بنلدی )پلك كلردن( ابلزار و وسلایل 

هستند. آشلنا 

116 
كادر درمانی با روش صحیح كار با دسلتگاه اسریلیزاسلیون آشلنا هسلتند 

و اصلول اسریلیزاسلیون وسلایل كاملاً رعایلت می گلردد) نوشلنت تاریلخ 

.)OK مشلخصات فلرد ، نلوع پك یا سلت ، شستشلو و بروسلاژ، نلوار ،

117 
مناسب  قفسه های  در  و  زمین  از سطح  باالتر  اسلریل شلده،  وسلایل 

نگهلداری می شلود بله طلوری كله از رطوبلت، آلودگی و آسلیب فیزیكی 

باشلد. درامان 

پایش فرآیند اسریلیزاسیون ست ها در اتوكاو انجام می شود. 118

119 
نلكات الزم هنلگام كار بلا فلور برای اسلریل ماندن وسلایل كاملاً رعایت 

ملی گردد.

120 
كیفیلت كار اتلوكاو و فلور و... هلر 6 ملاه یكبلار توسلط كارشناسلان یلا 

مناینلده رشكلت كنلرل می گلردد.

121 
برانلكارد و صندللی چرخلدار) ویلچلر( سلامل و مناسلب بلرای جابجایلی 

بیلامران وجلود دارد.

122 
بهداشلتی  اسلتانداردهای  متلام  دندانپزشلكی  واحلد  در صلورت وجلود 

رعایلت ملی گلردد.
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123 
در صلورت وجود آزمایشلگاه، متلام کلیات بهداشت در آزمایشگاه مطابق 

اسلتاندارد های بهداشلتی رعایلت می گردد.

124 
در صلورت وجلود رادیوللوژی متلام اسلتاندارد هلای بهداشلتی رعایلت 

می گلردد.

125 
در صلورت وجلود داروخانله ، تاریلخ اعتبلار متلام اقلام دارویلی و للوازم 
مرفی كنرل می شلود و متام اسلتاندارد های بهداشلتی رعایت می گردد.

126 
در صورت وجود اتاق عمل جراحی رسپایی، متام استانداردهای بهداشتی 

رعایت می گردد.

127 
 ، و...(  داخللی  زایلامن،  و  )زنلان  متخصلص  اتلاق  وجلود  صلورت  در 
تجهیلزات كافلی برحسلب هلر تخصلص در نظلر گرفتله می شلود و متلام 

گلردد. ملی  رعایلت  مربوطله  بهداشلتی  اسلتانداردهای 

128 
رشایط محوطه و فضاهای مرتبلط بلا مركلز بهداشلت و درملان )اتلاق 
اسلراحت پزشکان و كاركنان ، منازخانه ،رختكن و...( بهداشتی می باشد.

سایروظایف مرکز بهداشت و درمان و یا اداره بهداشت و سالمت دانشگاه
برحسب موارد ارجاع داده شده

129 
نظلارت هلای بهداشلتی و ایمنلی متاملی بخلش هلای دانشلگاه توسلط 

مرکلز بهداشلت و درملان انجلام می شلود. 

130 
بلرای دانشلگاهیان  بلا بخلش بهداشلت  کارگاه هلای اموزشلی مرتبلط 

توسلط مرکلز بهداشلت و درملان برگلزار می شلود .

131 
بروشلورهای آموزشلی مرتبلط بلا بخش بهداشلت توسلط مرکز بهداشلت 

و درملان توزیلع می شلود.

مركز بهداشت و درمان دارای وب سایت اینرنتی فعال می باشد. 132

133 
طلرح هلای پژوهشلی مرتبلط بلا موضلوع سلامت و ایمنی توسلط مرکز 

بهداشلت و درملان انجام می شلود.

134 
شلورای سیاسلت گلزاری سلامت دانشلگاهیان توسلط مرکلز بهداشلت و 

درملان و یلا بلا نظلارت آن بصلورت منظلم تشلکیل ملی گردد.

 امور بیمه ای دانشجویان در مركز بهداشت و درمان انجام می شود. 135

136 
 مسلئولیت برگزاری كمیسلیون پزشكی دانشلگاه به عهده مركز بهداشت 

باشد. می 

معاینات كارنامه سامت توسط مرکز بهداشت و درمان انجام می شود. 137



527

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

فصل بیست و ششم: چک لیست ها

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

ف
دی

ر

توضیحاتوضعیتفصل بیست و سوم: مراکز بهداشتی و درمانگاه 

138 
 طلرح چلكاب سلامت كاركنان و اعضلا هیئت علمی در دانشلگاه انجام 

می شود. 

139 
فلرم های حوادث توسلط مرکز بهداشلت و درمان تکمیلل و آمار موجود 

جمع آوری می گردد.

140 
موارد بیامری های دانشلجویی ناشلی از کار در آزمایشلگاه و کارگاه ) به 
تشلخیص پزشلک طب کار( توسلط مرکز بهداشلت و درمان ثبت و مورد 

پیگیری قلرار می گیرد.

141 
ملوارد آسلیب های جسلمی بله دانشلجویان ناشلی از رشایلط ناایملن در 
آزمایشلگاه ها و کارگاه هلا توسلط مرکلز بهداشلت و درملان ثبلت و مورد 

پیگیلری قلرار می گیرد.

142 
ملوارد شلیوع گلزش بلا شلپش , سلاس و... در خوابلگاه هلا توسلط مرکلز 

بهداشلت و درملان ثبلت و ملورد پیگیلری قلرار ملی گیلرد.

143 
توسلط مرکلز  و... درخوابلگاه هلا  قارچلی  ملوارد شلیوع عفونت هلای 

بهداشلت و درملان ثبلت و ملورد پیگیلری قلرار می گیلرد.

144 
شلکایات رسلیده ناشلی از غیلر بهداشلتی بلودن اماکلن خوابگاه توسلط 

مرکلز بهداشلت و درملان ثبلت و ملورد پیگیلری قلرار می گیلرد.

145 
شلکایات رسلیده ناشلی از مسلمومیت غذایی در سللف های دانشجویی 

توسلط مرکلز بهداشلت و درملان ثبلت و ملورد پیگیری قلرار می گیرد.

146 
صلدور و متدیلد كارت هلای بهداشلت كاركنلان سللف هلا و خدملات 

توسلط مرکلز بهداشلت و درملان ملورد پیگیلری قلرار می گیلرد.

147 
 نظلارت بلر قلرارداد هلای پیامنلكاری و انطبلاق بلا آییلن نامله هلای 
بهداشلتی توسلط مرکلز بهداشلت و درملان ملورد پیگیری قرار ملی گیرد.

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:
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1 
راننللده گواهللی سللامت جسللمی و روانللی از مراکللز بهداشللتی درمانللی 

و مشللاوره معتللرب دریافللت کللرده اسللت .

خودرو دارای برگه معاینه فنی ساالنه است . 2

راننده و رسنشین جلو از کمربند ایمنی استفاده می کنند.  3

راننده حین رانندگی با تلفن همراه مکامله منی کند.  4

راننده حین رانندگی از خوردن و آشامیدن اجتناب می کند.  5

6 
راننللده حیللن رانندگللی و در حضللور مسللافر از اسللتعامل دخانیللات 

اجتنللاب می کنللد .

7 
راننللده حیللن رانندگللی حداکللرث رسعللت مجللاز و سللایر قوانیللن 

. می کنللد  رعایللت  را  رانندگللی  و  راهنامیللی 

8 
راننللده در داخللل خللودرو از وسللایل خطللر سللاز و غیللر متعللارف 
)نظیللر کپسللول پیللک نیکللی( در فصللل رسد سللال اسللتفاده منی کنللد.

راننده به اصول مکانیک اولیه خودرو آشنایی دارد. 9

  راننده به مسیرهای سطح شهر آشنایی کامل دارد. 10

  روغن خودرو به موقع تعویض می شود. 11

خودرو مجهز به کپسول آتش نشانی است . 12

صافی بنزین تعویض می شود. 13

14 
بللاد السللتیک ها بللا توجلله بلله افللت 5٪ بللار هللر 45 روز تنظیللم  

. می شللود

مرف خودرو چک می شود. 15

16 
درصللد ضللد یللخ مللورد نیللاز )غلظللت ضللد یللخ( کنللرل می شللود 

)بخصللوص در اوایللل بهللار و پاییللز(.

ضد یخ هر دو سال یک بار تعویض می شود. 17

امکان دسرسی آسان به اسناد و مدارک خودرو وجود دارد. 18



529

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

فصل بیست و ششم: چک لیست ها

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

ف
دی

ر

توضیحاتوضعیت فصل بیست و چهارم: رسویس های ایاب و ذهاب

کلیه خودروهای تحت پوشش دارای بیمه و پاک مالکیت هستند. 19

عوارض خودروها مرتب به  صورت سالیانه پرداخت می شود. 20

21 
خللودرو مجهللز بلله جللک، آچللار چللرخ، زنجیللر چللرخ، جعبلله کمکهللای 

اولیلله و تایللر زاپللاس اسللت.

  نظافت داخل بدنه خودرو توسط مسئول نقلیه کنرل می شود. 22

  سیستم رسمایشی و گرمایشی خودرو درست عمل می کند. 23

24 
  چراغهللای جلللو و عقللب، راهنللام، و دنللده عقللب خللودرو درسللت 

عمللل می کنللد.

25 
 راننللده بللا اصللول اولیلله و الزم  جهللت مراقبللت بهللر از خللودرو آشللنا 

ست. ا

26 
  راننللده بللا طریقلله اسللتفاده از کپسللول آتش نشللانی  در مواقللع لللزوم 

دارد.  آشنایی 

27 
راننللده در خصللوص جلوگیللری از یللخ زدگللی آب داخللل مخللزن 

دارد. اطاعاتللی  شیشه شللوی 

28 
راننللده در خصللوص حفللظ کارایللی کولللر در فصللل زمسللتان اطاعاتللی 

دارد.

29 
شیشلله های خللودرو و آینه هللا سللامل، متییللز و بللدون شکسللتگی و 

تللرک خوردگللی هسللتند.

30 
راننللده قبللل از رشوع بلله کار روزانلله خللودرو را از لحللاظ فنللی و بدنلله 

کنللرل می کنللد.

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمجموعه مقررات نظارت های بهداشتی و ایمنی)HSE( در محیط های دانشگاهی
ــامت ــاوره و س ــر مش دف

مصداق ندارد            اصالح در محل خیر  بلی 

چک لیسـت بازدید های ایمنی و بهداشت در دانشگاه ها
نام مکان :    تاریخ بازدید:    

وضعیت : 

ف 
دی

ر

توضیحاتوضعیت فصل بیست و پنجم: واکنش در رشایط بحرانی 

1 
برای واکنش در رشایط بحران در دانشگاه تیم مدیریت بحران تشکیل 

شده است.

2 
در دانشگاه داوطلبان آموزش مداوم دیده اند و قابل شناسایی و دسرسی 

در موقع خطر هستند.

3 
انتظامات  و  پلیس  آتش نشانی،  قبیل:  از  اضطراری  تلفن های  شامره 

دانشگاه در محل دید افراد نصب شده است. 

محل کنتورهای اصلی قطع و وصل آب، برق ،گاز شناسایی شده است. 4

نحوه استفاده از کپسول آتش نشانی و محل آن آموزش داده شده است.  5

کیف رشایط اضطراری و وسایل الزم تهیه شده است.  6

7 
نقاط امن تجمع داخل و خارج از دانشگاه شناسایی و با تابلو مشخص 

شده است. 

8 
کوتاه ترین و ایمن ترین مسیرهای خروج داخل ساختامن شناسایی شده 

و به صورت نقشه در دید عموم قرار دارد.

پرخطرترین فرآیندها هنگام وقوع بحران ها شناسایی شده است.  9

10 
تخلیه اضطراری و پناهگیری هنگام بحران در دانشگاه آموزش داده شده 

است.

افراد آسیب پذیر در دانشگاه شناسایی شده اند. 11

نزدیک ترین پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران منطقه شناسایی شده است. 12

13 
دانشگاه  در  بحران  وقوع  هنگام  در  مناسب  و  کافی  ارتباطی  وسایل 

موجود است.

 نام و نام خانوادگی کارشناس بهداشت:

 نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

امضاء و تاریخ بازدید:


