
   

شت وزارت  زپشكي آموزش و ردمان بهدا
 رجائي شهيد رعوق و قلب ردماني و آموزشي،تحقيقاتي مركز

  :دستورالعمل  عنوان 

 تفكيك در مبدا پسماند عادي

 

 1/9/99تاريخ تصويب و ابالغ : 3ش :يرايشماره و WIN 33-06 کد:

 33/8/99ويرايش:تاريخ آخرين  2تعداد صفحه ها : ط يبهداشت مححوزه توليد: 

 33/8/99تاريخ بازبيني بعدي: ط /سرپرستار /مسئول واحد يمسئول بهداشت محت کننده:يهدا

 
 

 :اهداف

هدف از نگارش اين دستورالعمل شناسايي و تفكيك صحيح پسماندعادي يا شبه خانگي مي باشد تا از اختالط با انواع پسماندهاي ديگر مانند 

 تا از صدمات زيست محيطي پسماند ها جلوگيري شود.پسماند عفوني اجتناب گردد 

 :کاربرد دامنه

 تمامي بخشها و واحدهاي مركز

 :کليدي کلمات و  واژگان تعريف

 پسماند : هرمواد و وسيله اي كه براي هدف تعيين شده غير قابل استفاده باشد .

 آشپزخانه، آبدارخانه و پاويونها مي باشد. مالي ، قسمت هاي اداري ،پسماند عادي:پسماند عادي و يا شبه خانگي كليه پسماندهاي توليد شده در 

 :روش انجام  کار 
تمامي پرسنل مركز موظفند پسماندهايي كه در دسته پسماندهاي عفوني و بيمارستاني قرار نمي گيرند را در كيسه هاي سياه رنگ و  .1

هاي تجهيزات پزشكي يكبار مصرف شامل اقالم كاغذي و نايلوني ، بقاياي سطل هاي آبي و يا سفيد دفع نمايند. انواع كاغذ ، بسته بندي 

 06پالستيك جزء دسته پسماندهاي عادي بوده و در بخشها در مخازن آبي رنگ و يا سفيد ) شيشه ، مواد غذايي ، ظروف آبميوه، چوب ،

 ليتري(و كيسه هاي مشكي دسته بندي مي شوند.

 از كيسه مي بايست اين كيسه ها 3/2د به ميزان در صورت رسيدن حجم كيسه هاي پسمان .2

 توسط پرسنل خدمات جمع آوري و برچسب زني )برچسب سفيديا پسماند عادي با مشخصات 

 تاريخ ، شيفت كاري ونام به همراه لوگوي مركز(گردد و مجددا مخازن با كيسه هاي جديد پر گردد. نام بخش ، 

 پسماندها، نمي بايست اين پسماندها از مخازن تخليه و به صورت دستي تفكيك گردد.در صورت اختالط پسماندهاي عادي با ديگر  .3

مركز مي بايست در هر بخش از بخشهاي درماني بر حسب نياز تعداد مشخصي سطل آبي قرار دهد. درخواست و تاامين ايان مخاازن باه      .4

 ليتري( 06ترتيب به عهده واحد خدمات و تداركات مركز مي باشد. )مخازن 



   

هر كدام از اين مخازن مي بايست كيسه مشكي مقاوم قرار گيرد. درخواست وتامين اين كيسه ها به ترتيب بر عهاده واحاد خادمات و     در .5

 تداركات مي باشد.

 جهت جلوگيري از اختالط پسماندهاي عادي با ديگر پسماندها  بروشور راهنماي پسماند عادي    .0

 و نصب  اين بروشور ها به ترتيب به عهده واحد  بر روي مخزن نصب مي    گردد. طراحي و تهيه

 بهداشت محيط و خدمات مركز مي باشد.

آموزشهاي مورد نياز در سطح مركز در اين خصوص از طريق  واحد آموزش در طول سال برناماه ريازي شاده و توساط واحاد بهداشات         .7

 بهياران ، خدمات و... داده مي شود. كمك محيط و كنترل عفونت آموزشهاي الزم به گروههاي هدف نظير: پرستاران،

 ه کنندگان و سمت :يته ينام و نام خانوادگ
 مسئول خدمات  -مرتضي توانا 

 مسئول بهداشت محيط  -نجم السادات سبحاني 

 پرسنل خدمات  _اردشير صالح وند 

 پرسنل خدمات _ حيدريابراهيم  

 :مرتبط مستندات

 چك ليست مديريت پسماند

 (:الزم امكانات و منابع) 

 ديوسايل حفاظت فر -

 سطل آبي ، كيسه مشكي و برچسب اطالعات مخصوص پسماند عادي)سفيد رنگ( -

 بروشور هاي آموزشي -

 كالسهاي آموزشي -

 :مراجع

 . جهاني بهداشت سازمان بيمارستان محيط مديريت دستورالعمل -

 بهداشت و درمان و آموزش پزشكيراهنماي سرفصلها و رهنمود هاي برنامه ْموزشي مديريت پسماند پزشكي وزارت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهيه کنندگان:سرپرست نام و امضاء 
 نجم السادات سبحانيمسئول بهداشت محيط: 

 نام و امضاء تاييد کننده
  مدير مرکز: دکتر سعيد افتخاري

 کيفيت بهبود دفتر امضاء و مهر
 بهزاد مومني

 تصويب و ابالغ کننده نام و امضاء
 نوحيرئيس مرکز: دکتر فريدون 


