هدف كلي :
كاّص ٍ يا تِ حذاقل رساًيذى هزگ ٍ

بهداشت و كنتزل مواد غذايي در شزايط بحزان :
هيز ،تيواري ٍ

 - 1در ساػات اٍليِ تحزاى هَاد غذايي سيز تَصيِ

بهداشت آب در شزايط بحزان :
ٌّگام ٍقَع تحزاى هوكي

است ضثكِ آب ٍ فاضالب ٍ

ًاتَاًيّاي جسوي ٍ رٍاًي ًاضي اس تالياي طثيؼي ٍ

هيضَد:

تاسيسات در ضْزّاي تشرگ ٍ كَچك اس كار

پيطگيزي هزاقثت ،تَاًثخطي ٍ ػَارض ًاضي اس سَاًح ٍ

 1- 1هحصَالت كٌسزٍ ضذُ

هخاطزات تْذاضتي را در پي خَاّذ داضت.

حَادث غيز هتزقثِ قثل ،حيي ٍ تؼذ اس تزٍس حادثِ اس

 2- 1كوپَت اًَاع هيَُّا



هْوتزيي ٍظايف هؼاٍى اهَر تْذاضتي هي تاضذ.

 3- 1آتويَُ تستِتٌذي هؼتثز

وضعيت اضطزاري :
اػالم آهادُ تاش ٍ فؼال ساسي تزًاهِ هذيزيت ٍضؼيت اضطزار
حَسُ ّاي تاتؼِ هؼاًٍت تْذاضت در سطح هزتَطِ
ايجاد هزكش پطتيثاًي اقذاهات تخص تْذاضتي
جلة ّوكاري ٍ ّواٌّگي دٍرى تخطي ٍ تزٍىتخطي
حفظ تواس دائن تا سطَح تاالتز ٍ پائيي تز
اػشام تيوْاي اهذادي تْذاضتي
پايص ٍ ارسياتي اقذاهات
گشارش اقذاهات ٍ ارائِ تَصيِ ّاي ػلوي

 4- 1ضيز استزليشُ ٍ سايز فزآٍردُ

ّاي لثٌي

پاستَريشُ
 5- 1خطكثار
ً - 2ظارت تز اًثار هَاد غذايي
ً - 3وًَِ تزداري اس هَاد غذايي ٍ ارسال تِ آسهايطگاُ
كٌتزل هَاد غذايي
 - 4در ًظز گزفتي هكاى هٌاسة جْت ًگْذاري هَاد
غذايي
 - 5كٌتزل تْذاضت فزدي ٍ هحيطي تٍسيغ كٌٌذگاى

تيافتذ كِ

در صَرت ػذم اطويٌاى اس ضثكِ تَسيغ آب استفادُ

اس آتْاي تستِ تٌذي تَصيِ هيگزدد.


اًجام هستوز كلز سٌجي اس آب ّاي هَجَد در

هٌطقِ ٍ تَصيِ تز افشايص هيشاى كلز تاقيواًذُ تا هيشاى -1
 0/8در ضثكِ تَسيغ ٍ تاًكزّاي تَسيغ در ٌّگام
تارگيزي ٌّ ٍ2 ppmگام تخليِ 1ppm


ًوًَِ تزداري تاكتزيَلَصي آب تطَر ٍسيغ تا تَجِ

تِ افشايص هَارد ضكستگي تصَرت پزاكٌذُ در ضثكِ تَسيغ
تاًكزّاي هستقز در هٌطقِ ٍ ارسال ًوًَِ ّا تِ ىسديكتزيي
آسهايطگاُ آب ٍ فاضالب ضْزستاى ٍ يا استاى هؼيي ٍ
اػالم هَارد ًاهطلَب تِ هتَلياى تاهيي آب تِ هٌظَر اصالح
تَسيغ سيستن آب


اًجام سالن ساسي آب در حجن

ّاي هختلف ٍ

آهَسش ًحَُ ضذػفًَي تِ گزٍّْاي آسية ديذُ ّوزاُ تا
تَسيغ دستَرالؼول هزتَطِ

ديگز اقدامات بهداشتي در شزايط بحزان
 در ًظز گزفتي هحل هٌاسة ٍ قاتل دستزس جْت
اًثار آب تستِ تٌذي ،هَاد غذايي ،هَا د گٌذسدا ٍ
ضذػفًَي كٌٌذُ ،هلحفِ،

پتَ ٍ چادرٍ ،سايل

گزهايطي ٍ سزهايطي ،سوَم ٍ

 ...در ًشديكي

 هثارسُ تا حطزات ٍ جًَذگاى ،جلَگيزي اس تَجَدآهذى
كاًَى
 رضذ ٍ ًوَ حطز ات ٍ جًَذگاى در اطزاف هحل اسكاى
آسية ديذگاى
 استفادُ اس دستَرالؼولّاي تْيِ ضذُ قثل اس تزٍس حادثِ

اقدامات بهداشت محيط

تيوارستاى ٍ كٌتزل هزتة هَاد غذايي ٍ سايز لَاسم

در

 هسكي ٍ سزپٌاُ تز طثق هَاسيي تْذاضتي در هحل -

حوادث وباليا

ّاي اسكاى هَقت در ًظز گزفتِ ضَد .
ً ظارت تز ًحَُ جوغآٍري ٍ دفغ تْذاضتي ستالِّا
ً ظارت تز ًحَُ جوغآٍري ٍ حول اجساد اًساًي
ً ظارت تز ًحَُ جوغ

آٍري ٍ دفغ تْذاضتي

فاضالبّا
ً ظارت ٍ اًجام گٌذسدايي آب ّاي راكذ ٍ فاضالب -
ّاي هٌاطق هختلف
ً ظارت تز احذاث تَالتّا  .حوامّاي تْذاضتي
 سنپاضي هحل اسكاى آسية ديذگاى قثل اس تزپايي
چادرّا ٍ اردٍگاّْا

تماس با ما:

ً ظارت ٍ گٌذسدايي هزتة سزٍيس ّاي تْذاضتي

جیالرد ،جىب سیىما پرستً ،بیمارستان سًم شعبان

ً ظارت تز ًحَُ رقيق ساسي هَاد ضذػفًَي كٌٌذُ

دمايود تلفه76319781-4 :

هَاد ٍ گٌذسداّا جْت تجْيشات پشضكي
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