ادرار ،سزًگ ،سًَذ ٍ ....

بسمه تعالي
يني اس هْوتزيي هَاردي مِ بايذ در بيوارستاى تَسط

 -زباله هاي نوك تيسو برنده هاًٌذ سزسَسى ،تيغ جزاحي

بيوار ٍ پزسٌل رعايت گزدد  .تفنيل سبالِ ّاي بيوارستاًي

ٍ ...

است  .رعايت ايي اهز ّن بِ فزد ٍ ّوزاّاى بيوار ٍ ّن بِ
پزسٌل خذهاتي بزاي ارئِ خذهات بْتز بِ هزاجعِ
مٌٌذگاى مول بِ سشائي هي ًوايذ اس ايي رٍ آهَسش در
هَرد اًَاع سبالِ ٍ تفنيل آى اهزي هْن تلقي هي گزدد.
تعريف زباله  :بِ مليِ هَاد سائذ جاهذ تَليذي اس توام
بخصّا ٍ ٍاحذّاي درهاًي ٍ غيز درهاًييل بيوارستاى
سبالِ بيوارستاًي اطالق هيضَد ايي سبالِ ّاي بِ سِ دستِ

به منظور ارتقاء بهداشت و كاهش عفونتهاي
بيمارستاني موارد ذبل بايستي رعايت گردد:
الف)مليِ سبالِ ّاي هعوَلي يا ضبِ خاًگي در ميسِ سبالِ
مقاٍم آبي يا هطني رًگ جوع آٍري گزدد سپس بِ هحل

ج) مليِ ٍسايل بزًذُ ٍ ًَك تيش بايستي در SafetyBox

ًگْذاري سبالِ ّاي غيز عفًَي بزدُ ضذُ تا تَسط هاهَريي

جوعآٍري ٍ بعذ داس پز ضذى

ضْزداري بِ هحل دفي سبالِ هٌتقل گزدد .

جايگاُ هٌتقل ضَد.

 3/4آى درب بستِ ٍ بِ

عوذُ تقسين هيگزدد:
 - 1زباله معمولي و شبه خانگي
بِ سبالِ ّايي اطالق هي گزدد مِ اس لحاظ حول ٍ ًقل
هطنل خاصي ًذارد هاًٌذ سبالِ ّاي اداري ،آضپشخاًِ ٍ
آبذارخاًِ ،پسواًذّاي تَليذي تَسط عيادت مٌٌذگاى ٍ
توجه :

پزسٌل

ب) مليِ سبالِ ّاي عفًَي ٍ خطزًاك بايستي در ميسِ

- 2زباله عفوني و خطرناك
بِ سبالِ ّايي اطالق هي گزددمِ هي تَاًذ حذاقل يل
بيواري عفًَي را هٌتقل مي ،هاًٌذ سبالِ

ّاي تشريقات،

آسهايطگاُ ،بخص ّاي بيوارستاى ،اٍرصاًس ،دياليش،
دارٍّاي تاريخ گذضتِ ،پارچِ ٍ البسِ ّاي خًَي ،ميسِ

هقاٍم سرد رًگ جوع آٍري ٍ سپس بِ هحل ًگْذاري

در هنگام جمع آوري و حمل و نقل زباله ها رعايت

هَقت سبالِّاي عفًَي هٌتقل ٍ تَسط دستگاُ اتَمالٍ بي -

نكات ذيل السامي است:

خطز ضذُ ٍ تَسط هاهَريي ضْزداري بِ هحل دفي سبالِ
هٌتقل ضَد.

 .1درصَرت عذم ٍجَد ميسِ سبالِ

هقاٍم اس دٍ ميسِ

ّوزًگ داخل ينذيگز استفادُ ضَد .

 .2درب ميسِ بعذ اس پز ضذى بستِ ضَد .

تَجِ :

 .3اس فطزدى جْت ماّص حجن اميذاً خَدداري گزدد .

مليِ بيواراى ٍ ّوزاّاى ٍ پزسٌل بيوارستاى هلشم بِ

 .4پس اس جوع آٍري ،سبالِ ّا بِ ٍسيلِ تزالي بِ جايگاُ
هَقت حول گزدد .

رعايت هَاسيي بْذاضتي بَدُ ٍ سبالِ ّاي عفًَي ٍ غيز
عفًَي را در ميسِّاي هخصَظ تفنيل ًوايٌذ.

زبالههاي بيمارستاني

 .5اس ريختي سبالِ يا ضيزابِ آى ٌّگام حول سبالِ خَدداري
ضَد.

ّزگًَِ ضنايت ٍ پيطٌْاد در هَرد
اهَر بْذاضتي را با ٍاحذ بْذاضت
هحيط بيوارستاى در هياى بگذاريذ .
اس ّوناري ضوا عشيشاى مِ بزاي
افشايص سطح بْذاضت ٍ ايوٌي خَد ٍ
ديگزاى تالش هي ًوائيذ  .هتطنزين
تماس با ما:
جیالرد ،جىب سیىما پرستً ،بیمارستان سًم شعبان دمايود
تلفه76319781-4 :

www.sdmc.sbmu.ac.ir
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واحد آموزش
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