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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 بهداشتی درمانی تهران

  ): Target(هدف -
خدمات دانشگاه تهران در جهت ارتقاي نحوه  هاي واحد شفاف سازي فعالیت روش اجراییهدف از تدوین این 

پذیرایی، وضعیت نظافتی، بهداشتی و فضاي سبز دانشگاه و آگاهی پرسنل شاغل در این واحد از شرح وظایف خود 
  .ه سوابق ناشی از فعالیت هاي این واحد می باشد و همچنین تشریح نحوه کنترل و نگهداري و بایگانی کلی

  . گردد  حفظ و اجراء،  توسط کلیه پرسنل این واحد رعایتمفاد این سند باید 
  
  
  ): Scope(دامنه کاربرد  -2

این روش اجرایی در برگیرنده کلیه واحدهاي مستقر در پردیس بلوار و پردیس همت دانشگاه علوم پزشکی تهران 
  . اداره خدمات کاربرد داردمی باشد و در 

  
  :)Definition (تعاریف  -3

هاي پاك  شامل عملیات پاکسازي با استفاده از آب و مواد پاك کننده مانند پودرها و محلول  :شست و شو •
 .باشد کننده می

ها مانند وایتکس، پودر رخشا و از این  شامل عملیات ضدعفونی با استفاده از ضدعفونی کننده :گندزدایی •
 .باشد بیل مواد میق

زدا مانند جوهر نمک و پودرهاي جرم  شامل عملیات پاکسازي سطوح به وسیله آب و مواد جرم :جرم زدایی •
 .باشد زدا می

  
  :)Reference( :مراجع و مدارك مرتبط -4

  روش اجرایی کنترل مستندات و سوابق کیفیت
  

 ):  Method(روش کار  -5

ه شامل سه قسمت اصلی پذیرایی از کارکنان، نظافت محیط هاي اداري و فعالیتها خدمات در سطح این دانشگا
 تجهیزات و فضاي سبز خواهد بود

  .هریک از این اقدامات جداگانه به شرح ذیل تشریح خواهد شد
  پذیرایی از کارکنان - 5-1

  : اشند عبارتند ازبه منظور انجام برگزاري برنامه ها و مناسبتهاي مختلف ورودي هایی که مبناي انجام کار می ب
  ارسال نامه درخواست جهت نوع پذیرایی در جلسات برگزار شده توسط مدیران دانشگاه : ورودي ها

  نحوه تامین ملزومات پذیرایی -1- 5-1
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  :به منظور فرآیند کاري این اداره ورودي که مبناي انجام کار می باشد عبارتند از 
  ص سالن و تعیین نوع پذیراییارسال نامه درخواست مبنی بر اختصا:ورودي ها

  :مراحل انجام کار 
 ارائه درخواست واحد به اداره خدمات جهت مشخص نمودن نوع و زمان پذیرایی -
ارجاع نامه از اداره خدمات به اداره تدارکات جهت خریداري اقالم غیر موجود در انبار درخواست شده  -

 جهت هماهنگی هاي الزمارجاع نامه از اداره خدمات به مسئول خدمات / پذیرایی 
 تحویل اقالم پذیرایی خریداري شده توسط کارپرداز به واحد انبار -
 تحویل اقالم پذیرایی از واحد انبار به مسئول خدمات -
هماهنگی مسئول خدمات با کارکنان خدمات به منظور آمادگی جهت پذیرایی و بسته بندي پکیج هاي  -

  پذیرایی 
  ژهپذیرایی جلسات و مراسم وی -2- 5-1

  :به منظور انجام مناسب فرایند کاري این اداره ورودي که مبناي انجام کار می باشند عبارتند از

  ارسال درخواست مبنی بر اختصاص سالن جلسات و نوع پذیرایی : ورودي ها
  :خروجی 

ت عبارتند از با توجه به اقدامات انجام شده که فلوچارت آن در ذیل تشریح گردیده خروجی هاي اصلی از این اقداما
  پذیرایی صبحانه، میان وعده، ناهار و   در جلسات : 
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  فلوچارت پذیرایی جلسات و مراسم ویژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شروع

ارسال درخواست کتبی واحد مبنی بر اختصاص سالن جلسات با ذکر تعداد  
  نظرات ونوع پذیرایی به مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی 

  ره خدمات توسط مدیر نظارت و توسعه امور عمومیارجاع به رئیس ادا

درج در تقویم جلسات و رزرو سالن پس از هماهنگی با حوزه ریاست توسط 
  رئیس اداره خدمات

  هماهنگی با اداره تدارکات و انبار در خصوص اقالم موجود در انبار جهت پذیرایی

  بررسی توسط رئیس اداره تدارکات

آیا اقالم در خواستی در انبار 
 ۱ موجود است؟

  آماده کردن پکیج هاي پذیرایی قبل از شروع جلسه 

  انجام امور پذیرایی و توزیع پکیج ها در روز جلسه با هماهنگی مسئول خدمات

 پایان

  خرید اقالم غیر موجود در انبار توسط تدارکات و تحویل به اداره خدمات

 بله

۱ 

 خري
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  :نظافت محیط هاي اداریو تجهیزات  - 5-2

  .جام خواهد شدبراساس برنامه زمانبندي شده روزانه، هفتگی و ماهانه نظافت ادارات ان: ورودي ها
  :شرایط 

  . برنامه نظافت شامل چند گام می باشد که باید بعنوان یک فرآیند در نظر گرفته شوند
چگونگی برنامه ریزي نظافت به شرایط ذاتی یا محیطی آنچه که تمیز میشود بستگی دارد ولی نکته مهم این است  

  : که اطمینان داشته باشیم از
  فردي خود در هر محل  آگاهی کارکنان از مسئولیتهاي -
  آشنایی کارکنان با فردي که هنگام وقوع عدم انطباق داراي مسئولیت می باشد،  -
  . انطباق عملکرد افراد با اصول بهداشتی -

  
  :رویه نظافت و ضدعفونی ) الف

توافق شده توسط پرسنل ) پیوست 7الی  1جداول (انجام نظافت محیط هاي مختلف مطابق برنامه زمانبندي 
  .تچی انجام خواهد شدنظاف

 :شامل مراحل زیر باشد ریزي نظافت و شستشوي واحدها برنامه

شامل تعیین اشخاص مسئول ، بردن اجسامی که نباید خیس شوند به بیرون یا (آماده سازي برنامه نظافت   -
  ) پوشاندن آنها ، رعایت نکات ایمنی

 ) کاري و لباس کار شامل مواد و تجهیزات تمیز(فراهم سازي وسایل براي نظافت   -
  )و خاك انداز یا دستمال مرطوب و کیسه پالستیکی وتوسط جا ر( دور کردن ضایعات جامد -
آب بر روي قطعات الکتریکی و استفاده از آب بسیار داغ، در  شضمن اجتناب از پا ش(آبکشی اولیه با آب  -

  ) با کمی مواد شوینده در آب يصورت لزوم با استفاده از دستمال گردگیري و سطل آب یا غوطه ور
بسته به نوع کثیفی، سختی آب، نوع سطوح، سیستم بکارگیري ماده شوینده و ادامه (مواد شوینده  دکار بر  -

  ) برنامه تمیز کاري
  

براي نظارت بر وضعیت نظافت واحدها . پذیرد زیر نظر واحد خدمات صورت میخدماتی بکارگیري پرسنل   -
براي . دهد به صورت روزانه از کلیه واحدها بازدید انجام میخدمات  و قسمت هاي مختلف مسئول
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هاي  ها و امکان پیگیري رفع مشکالت مشاهده شده اقدام مستندسازي اشکاالت بهداشتی موجود در بخش
 .زیر به ترتیب انجام خواهد شد

  
 مسئول خدماتتوسط حداقل یکبار در ماه در ارزیابی پرسنل خدمات نظافت و خدمات چک لیست   -

بار تذکر کتبی همراه با  3در صورت عدم رضایت از عملکرد پرسنل خدماتی تا . شود تکمیل می مربوطه
مسئول خدمات در پاسخ  و مراتب از طریق مسئول واحد خدمات پیگیري. شود درج در پرونده داده می

چه نیاز باشد نسبت و چناننماید  گزارشات دریافتی ، گزارشی از رفع مشکالت را به واحد مربوطه ارسال می
 . پذیرد می به تعویض و یا جایگزینی پرسنل اقدامات الزم صورت

ماه یکبار و سالیانه  6ها به صورت  کارت سالمت و واکسیناسیون کلیه پرسنل اشپزخانه و نظافت بخش: یا دآوري 
  .نمایند اقدام به انجام آزمایشات و تمدید کارت سالمت می

 :نظافتجمع آوري وسایل بعد از ) ب
بعد از نظافت کلیه وسایل مرتبط که در هنگام نظافت مورد استفاده بوده است باید توسط پرسنل خدمات جمع 

  .آوري شده و در محل مناسبی قرار گیرد
  انتخاب ضدعفونی کننده هاي شیمیایی ) ج

  : انتخاب گندزداهاي شیمیایی با توجه به مالحظات زیر انجام می گیرد  -1
 رات دولتی قوانین و مقر -
 طیف اثر بخشی، نظیر توانایی از بین بردن انواع بسیاري از میکرو ارگانیسم ها  -
 . باید تحت شرایط مورد استفاده از کارایی الزم برخوردار باشد -
 سریع االثر بودن  -
  خصوصیات تخریبی  -
 . محل و جنس سطوحی که باید ضدعفونی شود -
 . اثر غیر سمی و سازگار با پوست  -
 هزینه  -
 . باید به سهولت آبکشی شده و مواد باقیمانده سمی به جاي نگذارد -
 . می برند اثر نامطلوب بگذارد ارباید هنگام استفاده ایمن بوده و نباید بر روي اپراتورهایی که آن را به ک  -

  اطالعات الزم درباره مواد شیمیایی مورد استفاده نظافت  -2
  : ه مواد شیمیایی ارائه دهدشرکت سازنده باید اطالعات زیر را دربار -
  ....   ) ، ویسکوزیته، مقدار قلیائیت وpHظاهر، حاللیت، وزن مخصوص، ( ویژگیها  - -
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  ترکیبات فعال موجود  - -
  غلظت  - -
  ترکیب شیمیایی  -
  خلوص (% )  - -
  شرایط نگهداري  - -
  خطرات  - -

  :دفع ضایعات ) د
باقیمانده مواد  یمقادیر بسیار کم. گردد اهمیت دفع صحیح ضایعات موضوع مهمی است که نباید فراموش -

غذایی جمع شده در سالن هاي غذاخوري که در ته یک سطل آشغال بر جاي می ماند، میتواند منبع تغذیه و 
  . محل زاد و ولد میلیون ها مگس و سایر آفات باشد

  . باشند ظروف دفع ضایعات باید در اطراف محیط کار قرار داده شده و به راحتی دردسترس پرسنل -
 . سطل هاي زباله باید درب دار بوده و بطور مرتب خالی شوند -
 .درب سطل ها باید بسته نگه داشته شده و زمین اطراف آنها باید تمیز شوند -
استفاده نمود تا مواد ضایع مستقیما با بدنه سطل تماس ) کیسه زباله(در سطل زباله باید از پوشش نایلونی -

 )در سالن غذاخوري (ب پیدا نکنند، بویژه مواد چر
مواد زاید باید به نحو مناسب جمع آوري، نگهداري و دفع شده تا مانع از جلب توجه جوندگان و سایر آفات  -

 . گردد
  :نظافت و ضد عفونی سرویسهاي بهداشتی ) ه

 نگهداري توالت ها در شرایط بهداشتی بسیار ضروري است چرا که هنگام استفاده پرسنل ، آلودگی به آنها
  . می یابد لمنتقل شده و در نهایت هنگام کار آلودگی از طریق پرسنل به محیط کار انتقا

توالت ها باید دو بار در روز نظافت و ضدعفونی شده تا اطمینان یابیم که مواد زائد به طریق بهداشتی  •
 . برطرف شده اند

شرات بویژه رشد و نمو آنها در در انتهاي هر شیفت کاري پس از نظافت باید بمنظور جلوگیري از هجوم ح •
 . محل توالت، از مواد شیمیایی حشره کش استفاده نمود

 :بمنظور جلوگیري از آلودگی موارد زیر را باید در نظر داشت •
مجزا بوده  در غیر این صورت باید درب اصلی سرویس بهداشتی  لتوالت ها باید از محل کار پرسن) الف •

  گردد اجزا از محل کار جدبا یک راهروي جدا کننده و درب م
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بسته شده، نباید از جنس چوب بوده و باید در  ردرب سرویس هاي بهداشتی باید بطور خود کا) ب •
  .وضعیت تعمیر مناسبی نگهداري شود

  .توالت ها براي شستشوي مناسب دست باید قرار داده شود یظروف مایع صابون در رو شوی) ج
 .داشتی و دستشویی ها روزانه سرکشی نمایدمسئول بهداشت باید به سرویس هاي به  •
در ( مسئول بهداشت باید نسبت به نظافت سرویس هاي بهداشتی کثیف و اصالح هر گونه شرایط بالقوه آلودگی •

 . و بالفاصله اقدامات الزم را به اجرا درآورد) صورت نیاز تعمیرات باید صورت پذیرد
 . حی روزانه باید ثبت گردندبازرسی هاي سرویس هاي بهداشتی و اقدامات اصال  •
 .درصدبه عنوان ماده ضد عفونی کننده استفاده نمایید5/4از هیپوکلرایت سدیم   •

بیش از ضدعفونی الزم است از پاشش آب روي توالت ها براي شستن ماده شوینده یا هر گونه اثر باقیمانده   •
 . استفاده شود

 
  :ضد عفونی روش هاي تصدیق اثر بخشی فعالیت هاي نظافت و ) و
  :بازرسی فرآیند نظافت در حال کار. 1

فرآیند نظافت می تواند هنگامی که فعالیت هاي نظافت و ضد عفونی در حال انجام هستند توسط مشاهده  •
  :بررسی شود و ممکن است شامل بررسی هاي زیر باشد

  ؟)مطابق مدارك سیستم(آیا رویه به درستی انجام می شود) الف
در این محل یا براي تجهیزاتی که قرار است نظافت شوند، به درستی انتخاب  دیی براي کار برآیا مواد شیمیا) ب

  شده است؟
  آیا از مواد شیمیایی صحیح استفاده شده است؟) ج
  آیا مواد شوینده از قابلیت الزم برخوردارند، به عنوان مثال گریس و کثیفی را به خوبی پاك می کنند؟) د
  آبکشی شده اند و هیچ گونه مواد شیمیایی یا کثیفی باقیمانده است؟آیا سطوح به خوبی ) هـ
  ؟)در صورتی که مهم باشد(آیا مواد شیمیایی به مدت الزم در تماس با سطوح بوده اند) و
  :بررسی محلول هاي نظافت . 2

  :اقع شودبررسی ویژگی هاي محلول هاي نظافت، زمانی که همراه بررسی هاي زیر انجام شود می تواند مفید و
  حین استفاده ) نظیر محلول ظرفشویی و دستشویی (قابلیت آن پیش از استفاده، و در مواردي ) الف
  محل هاي کار باید عاري از بو باشند) ب
  سطوح باید ظاهري تمیز داشته، عاري از لکه یا ذرات کثیفی) ج
  .حین بازرسی پیش از آغاز کارصورت پذیرد این بررسی ها می توانند بالفاصله بعد از انجام نظافت اجرا شده یا) د
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  کنترل آفات ) ن
. سمپاشی گردند رکلیه فضاهاي پشتیبانی مربوطه شامل راهروها، انبارها، همچنین محوطه باید حداقل سالی یک با

  :نکات زیر در عملیات سمپاشی و تله گذاري باید رعایت گردد
اي صالحیتدار و داراي مجوز رسمی انجام گیرد یا توسط عملیات سمپاشی و تله گذاري باید توسط سازمان ه •

 .کارکنانی که آموزش الزم را در این زمینه دیده باشند
صورت گرفته و حداقل باید هفتگی سرکشی شده و در  صورت به دام انداختن  کم ترددتله گذاري در مکان هاي  •

سوابق این عملیات نیز باید ثبت . د تغییر یابدحیوانات موذي باید محل، نظافت و ضدعفونی گردیده و جاي تله جدی
 .گردد

  . کفشوي مناسب باشند/ همچنین  خروجی فاضالب ها باید مجهز به توري 
مطابق دستورالعمل مربوطه، بهداشت و واکسیناسیون پرسنل  عفونتکارشناس بهداشت محیط و کنترل :یادآوري 

که تصویر وضعیت بهداشتی پرسنل خدمات در پرونده پرسنل خدمات در واحد مربوطه . نماید خدماتی را کنترل می
 .گیرد و همچنین سم پاشی واحدها با نظارت بهداشت محیط و خدمات صورت می .گردد نگهداري می

 باشد حفظ و حراست از کلیه ابنیه و محوطه و همچنین فضاي سبز دانشگاه به عهده واحد خدمات می
کاري بین کارکنان خدمات به تایید ناظر خدمات  کار و ریز فعالیت هاي کاري و تقسیم تعیین شیفت: يیادآور
 .رسد می

  .گردد شرح وظایف کارکنان خدمات و مسئول خدمات توسط مسئول امور اداري تهیه و به آنان ابالغ می
  : نحوه پایش و نظارت بر عملکرد پرسنل خدماتی) ي
ه فرآیند هاي شناسایی شده در قالب روش هاي اجرایی و یا دستورالعمل هاي کاري تدوین در سطح این اداره کلی 

همچنین . کلیه فعالیت هاي نظافت، پذیرایی و    طبق فرمهاي تهیه شده مورد ارزیابی قرار می گیرد. گردیده است
  .ده اندخروجی هاي این فرآیند ها که عمال نتیجه اقدامات انجام شده خواهند بود، تشزیح ش

را منطبق بر مستندات تصویبی ) پایش(بر این اساس تیم ارزیابی خدمات بایستی کنترل ها و نظارت هاي الزم 
  . انجام داده و نهایتا نتایج کلیه اقدامات انجام شده در فرم ها، گزارشات و یا مکاتبات داخلی ثبت گردد

عالیت یا فرآیند و اجراي برنامه هاي تعیین شده از تقسیم کار مناسب و تخصیص نیروي انسانی به هر ف: یادآوري
  . طریق مسئولین ذیربط از جمله رئیس اداره خدمات انجام می شود

عالوه بر این در بازدید ها و راندهاي انجام شده به صورت موردي نحوه عملکرد هر پرسنل و خدمات از طریق 
از موارد ذیل ) مصاحبه با اشخاص ذیربط(ارمندان مشاهده سیستم مورد بررسی واقع و از طریق نظر سنجی از ک

  .اطمینان حاصل خواهد شد
  رعایت بهداشت فردي –الف 
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  نحوه برخورد و ارتباط و رعایت اخالق اداري –ب 
  نحوه سرویس دهی و پذیرایی –ج 
  طریقه نظافت و استفاده از مواد شوینده و ضد عفونی کننده –چ 
  یل و تجهیزات ایمنی در اختیار رعایت ایمنی و استفاده از وسا –ه 
  بررسی وضعیت نظم و انظباط در محل کار –و 
  
  فضاي سبز - 5-3
هدف  -1  

هدف از این دستورالعمل، اقدامات الزم در جهت استفاده از سموم مناسب کاهش اثرات زیست محیطـی و بهداشـتی   
ده از سـموم در جهـت کـاهش اثـرات     هاي مکانیکی مبارزه با آفات بـه جـاي اسـتفا    ناشی از عملیات سمپاشی، روش

ها در سطح دانشگاه مـی   نامطلوب بر روي محیط زیست وافزایش گسترش سطح فضاي سبز به جهت کاهش آلودگی
  .باشد

  
  .این روش در واحد خدمات دانشگاه کاربرد دارد: دامنه کاربرد -2
  
: تعاریف -3  

LD50  :ف را از بین ببردگونه هاي مشخص هد% 50میزانی از یک سم که قادر باشد .  
  
  : مراجع-4

  ندارد
  
:شرح اقدامات  -5  

در راستاي بهبود افزایش کیفیت محیط زیست دانشگاه درخصوص افزایش کمی و کیفی فضاي سبز از طریق انجام 
  :گیرداقدامات ذیل صورت می

  
  : افزایش سطح فضاي سبز  - 5-1
  ارزیابی وضع موجود -1
  هاي مقاوم انتخاب گونه -2
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  ریزي کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت درخصوص افزایش فضاي سبز محوطه  امهبرن -3
  
  هاي مناسب گیاهی انتخاب گونه - 5-2

هاي گیاهی سازگار بـا آب و هـواي منطقـه     به منظور انتخاب گونه هاي گیاهی مناسب شناسایی، تهیه و کاشت گونه
هـاي گیـاهی    ومت داشته باشـند کـه از جملـه ایـن گونـه     مقا... که نسبت به کم آبی، شوري خاك، بستر نامناسب و 

  .اشاره نمود... اي ، زربین، بلوط و ارس و  توان به درختان داغداغان ، سنجد، سرو نقره مناسب می
  استفاده از سموم مناسب  - 5-3
ار و بایستی نحوه جذب، ترکیبات و ماندگاري سمومی که براي سم پاشی انتخاب می کنـیم متناسـب بـا نـوع کـ      -1

  . زیست داشته باشند  که کمترین آثار مخرب را بر روي محیط کاربرد آنها در محیط باشد به طوري
  . باال استفاده شود  LD50از سموم با  -2
  . از سموم قابل تجزیه در طبیعت استفاده شود -3
  

 اقدامات احتیاطی الزم قبل و بعد از عملیات سمپاشی: الف 
نمودن کلیه ماشین آالت در ارتباط با سمپاشی فضاي  هاي سمپاشی موجود و مهیا گاهسرویس و آماده سازي دست -

  سبز 
 هاي سمپاشی در صورت کمبود امکانات  خرید دستگاه -
عینـک    -کـاله   –چکمـه   –لبـاس کـار    –دسـتکش   –ماسـک  ( مجهز نمودن عوامل سمپاشی به وسایل ایمنی  -

 ) مخصوص
ی و مبارزه با آفات و امراض گیاهی کـار طاقـت فرسـایی اسـت و بـراي بـاالبردن       با توجه به اینکه عملیات سمپاش -

کیفیت و کمیت آن عوامل سمپاشی  باید از توان و انرژي کافی برخوردار باشند ، بنابراین بـه هـیچ عنـوان کـارگران     
ند تا کارگران بتواننـد  سمپاشی نباید به هنگام روز در امورات دیگر فضاي سبز بکار گرفته شوند و تسهیالتی قایل شو

 . در حد کافی به استراحت بپردازند
از آنجایی که در روز تردد وسایل نقلیه و بیماران و مراجعین ، بسیار زیاد است شایسته است سمپاشی محوطه به  -

  .هنگام شب انجام شود
ایـن امـر موجـب طغیـان      الزامی است و تعلـل در ) سنین اول الروي ( رعایت زمان شروع مبارزه در هر نسل آفت  -

 . وخسارت شدید و غیر قابل کنترل آن می گردد
شود مجاز بوده و استفاده از سایر سـموم  تنها استفاده از سمومی که توسط  کارشناس بهداشت دانشگاه توصیه می -

  .می بایست با تایید وي صورت پذیرد 



  
 

  
  
 )توسعه مدیریت و برنامه ریزي منابعمعاونت (

  :عنوان سند
  خدمات روش اجرایی

 

 PR – LS - 14: شماره سند 

  01 : بازنگرياره شم
 13 از 11   :صفحه 

 
 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 بهداشتی درمانی تهران

از طریق سازمان تامین کننده اعالم شـده ضـروري   به منظور تأثیر هر چه بهتر سم ، رعایت میزان سم مصرفی که  -
 . است و به هیچ عنوان نباید غلظت توصیه شده تغییر یابد

مخزن سمپاشی هاي مورد استفاده می باید استاندارد بوده بنحوي که هــنگام عــملیات با توجـه بـه میـزان آب     - 
 . دراحتی تخمین زده شو داخل مخزن میزان سم پیشنهادي مورد نیاز به

صورت یکنواخت با محلول سم آغشته شده و تنها سمپاشـی یـک قسـمت     تنه ، شاخ و برگ درختان می بایست به -
  .آفات نخواهد داشت تاثیر کامل بر روي کنترل ) طرف خیابان(درخت 

هـاي   به منظور جلوگیري از مصرف بی رویه سموم و آلودگی محیط زیست سمپاشی ها فقط علیه آفات و بیمـاري  - 
 . گیاهان انجام پذیرد که به تأیید کارشناس بهداشت مربوطه رسیده باشد

  .ضروري است درصورت شروع بارندگی پس از عملیات سمپاشی نسبت به تجدید عملیات فوق اقدام گردد -
  

  اقدامات احتیاطی الزم هنگام کاربرد سموم شیمیایی : ب 
  .وجه سم را نباید بو کرد موقع تهیه سموم به هیچ -
 . موقع تهیه سموم نباید با دست سم را مخلوط نمود بلکه بوسیله چوب یا میله اي این کار انجام شود -
سموم و وسایل سمپاشی باید همیشه در جاي امن و دور از فضاي بخشها و واحدها در محل قفل دار نگهداري  -

 .شود
 . محلول سم نباید بیش از حد مورد نیاز تهیه شود -
 .باید از خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن جدداً خودداري شود موقع سمپاشی -
باقیمانده مواد سمی یا آبی را که براي شستن وسایل سمپاشی بکار رفته ، نباید دررودخانه، جویبارها، حوضچه هـا   -

 .و پاي درختان و گیاهان ریخته شود
 . ظرف دیگري ریخته نشوندسموم را باید فقط درظروف اولیه خودشان نگهداري کرد و هرگز در  -
 . موقع سمپاشی بایستی مواظب کودکان، حیوانات اصلی و عبور و مرور بیماران و مراجعین بود -
 . هرگز نبایستی مواد غذایی یا ظروفی که براي غذا خوردن مورد استفاده قرار بگیرند کنار وسایل سمپاشی قرارداد -
 . صورت اصولی معدوم گردند شی در جاي امنی نگهداري نمود تا بهظروف سمی خالی شده را بایستی پس از سمپا -
 . در موقع وزش بادهاي مالیم باید پشت به باد سمپاشی را  انجام داد تا سموم روي دست و صورت پاشیده نشود -
 . در هنگام وزش بادهاي شدید و بارندگی نباید سمپاشی انجام شود - 
هاي سمپاشی و ظروف را با آب کامالً تمیـز نمـوده و بـراي سمپاشـی بعـد       تگاهپس از اتمام کار سمپاشی باید دس - 

 . آماده کرد
 . پس از اتمام کار باید لباس کار را تعویض نموده دست و صورت را کامالً با آب و صابون شست  -
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آب و صـابون  در حین سمپاشی اگر سم روي دست و نقاطی از بدن و یا در چشم ریخته شود بالفاصله محـل را بـا    -
 . سپس به پزشک مراجعه نمود) چشمها را در داخل آب کامالً باز نموده که سم خارج گردد ( کامالً شستشو داد 

اگر حین عملیات سمپاشی فردي مسموم شود می بایست بالفاصـله آن را از محـیط سمپاشـی خـارج و بـه پزشـک       
 . مراجعه نمود

ندارنـد   روي درختان و گیاهـان مجـاور کـه احتیـاج بـه سمپاشـی      هنگام سمپاشی باید دقت شود که محلول سم  -
 .  پاشیده نشود

 
  هاي مکانیکی مبارزه با آفات  استفاده از روش - 5-4

  :هاي مکانیکی مبارزه با آفات اقدامات ذیل انجام می شود به منظور کاهش استفاده از سموم از روش
  دن آنها هاي آلوده به تخم آفات و معدوم نمو جمع آوري برگ -1
  هاي زمستان گذران آفات قبل از شروع فصل بهار معدوم نمودن کلونی -2
  جمع آوري شفیره آفات و معدوم نمودن آنها  -3
  با فشار) آبشویی درختان(شستشوي درختان توسط آب  -4
  
  : واحدها ریسا با ارتباط -6

 با متناسب یاصالح اقدامات و آمده بعمل يزیمم میت با الزم يها يهمکار یداخل يها يزیمم نیح در -
 تیریمد ندهینما به و ثبت) NC( انطباق عدم فرم در جینتا و انجام ها انطباق عدم آورنده بوجود لیدال
 . شودیم اعالم

 ها يریگ اندازه و شیپا به مربوط سوابق ندها،یفرآ يریگ اندازه يبرا شده نییتع يها شاخص به توجه با- -
 . گردد یم ارسال تیریمد ندهینما يبرا و درج شده نییتع يها زمان در

 می داده اطالع اداري اتوماسیون/تلفنی کامپیوتر، واحد به کامپیوتري سیستم در اشکال بروز صورت در -
  .شود

 درخواست فرم طی موضوع واحد در استفاده مورد تجهیزات ویا تلفن خرابی ازقبیل بروزمشکالتی صورت در -
  .گردد اقدام تکنسین اعزام جهت گرفته، صورت هماهنگی تأسیسات واحد با تلفنی/تعمیرات

 مطابق مربوطه هاي ارزیابی و ایشان عملکرد بر نظارت گردد استفاده پیمانکار از فرآیندها انجام در چنانچه -
  .گرفت خواهد صورت کنندگانتامین ارزیابی دستورالعمل و سپاري برون اجرایی روش

  
:ضمائم و سوابق  -7  

سابقه/ م عنوان فر ردیف   نحوه دستیابی  محل نگهداري  مدت نگهداري کد سابقه 
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  جاري
فرم نظر سنجی کارکنان از وضعیت بهداشتی  1

 خدمات
    

 
فرم نظر سنجی شرکت کنندگان در جلسات  2

 از نحوه پذیرایی
    

 

  
  : شاخص فرایند -7 

  

میزان/معیار عنوان شاخص ردیف دوره اندازه  
 گیري

دوره گزارش 
 دهی

ظاتمالح  

میزان رضایت مندي حاضرین در جلسات از نحوه  1
%70 پذیرایی ماهه 6  ماهه 6    

%60  میزان رضایت مندي همکاران از نحوه نظافت 2 ماهه 6  ماهه 6    


