
   

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

  :دستورالعمل  عنوان 

 بخشها درون پسماندها انواع موقت ينگهدار و يآور جمع

 

 1/9/99تاريخ تصويب و ابالغ : 3ش :يرايشماره و WIN 33-07 کد:

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

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

 
 

 :اهداف

هدف از نگارش اين دستورالعمل در مرحله اول جمع آوري اصولي كليه پسماندهاي توليد شده در بخش و در مرحله دوم نگهداري اين پسماند 

ميباشد تا از اختالط اين پسماند ها با هم جلوگيري به عمل آمده و در ضمن از آلوده كردن محيط بخش نيز اجتناب  در بخش به صورت موقت

 گردد.

 :کاربرد دامنه

 واحد خدمات

 :کليدي کلمات و  واژگان تعريف

بخش  مركز ،نوع پسماند، برچسب پسماند: برچسبي است كه بر روي كليه پسماندهاي توليدي بخش نصب مي گردد و اطالعاتي نظير نام

 توليدي، تاريخ توليد و شيفت كاري بر روي آن درج مي گردد.

  :روش انجام  کار

حجم كيسه ها  مي بايست 3/2عفوني ، شيميايي دارويي پس از پرشدن حدود  تمامي پسماندهاي موجود در بخشها اعم از پسماند عادي ، 

 و برچسب گذاري گردد. توسط پرسنل خدمات بخش جمع آوري  ، گره زده شده

 شيفت كاري و نوع پسماند و تاريخ جمع آوري بر چسب گذاري مي گردد. كيسه ها با اطالعات درج شده نام بخش ،  

ليتري( جمع آوري و پس از پر شدن  از محل 022يا 252كيسه هاي پسماند شبه خانگي )عادي(پس از جمع آوري در بين هاي آبي) 

 ه طرف جايگاه نگهداري پسماند مركز )سردخانه پسماند(جابجا مي گردد.نگهداري موقت پسماند بخش ب

ليتري( جمع آوري و پس از پر شدن  از محل نگهداري موقتت  022يا252كيسه هاي پسماند عفوني پس از جمع آوري در بين هاي زرد) 

 پسماند بخش به طرف جايگاه نگهداري پسماند مركز )سردخانه پسماند(جابجا مي گردد.

 رار دادن ظروف جمع آوري پسماند در راهروي بخش و درب اتاق ها بايستي جدا خودداري شود.از ق .1.4

 استفاده از وسايل حفاظت فردي نظير ماسك، دستكش در اين مرحله الزامي مي باشد. 



   

 ليتري( مي بايست داراي شرايطي باشد كه عبارتنداز:022يا 252شرايط نگهداري پسماندها در بين هاي مربوطه)  

 ين مربوطه داراي شكاف ، شكستگي و زواياي تيز نباشد تا در صورت قرارگيري كيسه هاي پسماند باعث پارگي و خرابي كيسته هتا   ب

 نگردد. در صورت وجود خرابي مي بايست اين مخازن توسط پرسنل خدمات بخش تعويض و يا تعميرگردد.

 هاي پسماند، درب مخازن كامال بسته شود. مخازن مي بايست داراي درب سالم باشد و پس از قراردادن كيسه 

 .چرخ هاي مخازن كامال روان و بدون ايراد حركت نمايد تا در حين جابجايي خسارتي به محيط اطراف وارد ننمايد 

  مخازن مربوطه در درون بخش مي بايست كامال تميز و ضدعفوني شده باشند و پس از تخليه پسماند ها در سردخانه مجددا عمليات

 شستشو و ضدعفوني مخازن توسط پرسنل خدمات بخش انجام گيرد و در محل مربوطه در بخش قرارداده شوند.

مي گردد.  كليه مخازن پسماند در بخش ها در پايان شيفت كاري )صبح و عصر و  شب( تخليه شده و به سردخانه پسماند مركز منتقل   

 ر بعضي مخازن پر نشده باشد.كيسه ها د 3/2اين در شرايطي است كه ممكن است حجم 

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

 مسئول بهداشت محيط  -نجم السادات سبحاني -

 پرسنل خدمات  -حيدري ابراهيم       -

 (:الزم امكانات و منابع) 

 فردي حفاظت وسايل -

 پسماندها اوليه آوري جمع جهت نياز مورد ابعاد در سطل -

 پسماند نوع حسب بر نياز مورد ابعاد در كيسه -

 پسماند نوع حسب بر  نياز مورد هاي برچسب -

 (ليتري 022 يا  ليتري 252)  پسماند ميزان اساس بر حمل هاي ترالي -

 :مراجع

 . جهاني بهداشت سازمان بيمارستان محيط مديريت دستورالعمل -

 . پزشكي آموزش و درمان و بهداشت وزارت پزشكي پسماند مديريت آموزشي برنامه هاي رهنمود و سرفصلها راهنماي -

  مركز تجربيات -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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
 مومني بهزاد

 تصويب و ابالغ کننده امضاءنام و 
 رئيس مرکز: دکتر فريدون نوحي


