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 ............ بهداشت شهرستان مركز

    روستایی............... /ی درمانی شهری كز بهداشتامرتعداد 

 : مركز/ واحد به تفکیکتعداد شاغلین : 1جدول 

 تعداد شاغلین تحت پوشش واحد  شغلی(تعداد ) واحد/ مرکز نوع

   1درمانی بهداشتی مراكز و بیمارستانی

                        شهرداری

 2كارگاه

   رنفر شاغل و كمت 19

49-20    

499-50    

نفر و بیشتر 500    

   خدماتی 3های خصوصیاداره/ مركز / موسسات دولتی و شركت

 

                                                           
 خدمات پزشکی و پیراپزشکی است. ها، آزمایشگاههای تشخیص طبی بخش دولتی و خصوصی، مراكز تحقیقات ومنظور مراكز بهداشتی درمانی، بیمارستان - 1

 باشد.می ، ترابری، خدماتی، تجاری، تولیدی به غیر از كارهای ساختمانی و اماكن عمومیموسسات صنعتی، كشاورزی، معدنیقانون كار شامل كلیه  4كارگاه بنابر تعریف ماده  - 2

 می باشد.ها، نهادها، موسسات و شركت های خصوصی( و اماكن عمومی )كارگاهها، سازمان ركزیها، موسسات دولتی، نهادها، دفاتر مر واحدهای تابعه وزارتخانهمنظو - 3

 

 1 -م . ب . شكد فرم: 



2 
 

  بهداشت شهرستان ............ مركز

درمانی به تفکیک مرحله / نوع عملیات كار و نوع پسماند بهداشتی مراكز و : تعداد شاغلین پسماندهای بخش بیمارستانی2جدول   

 

  

                                                           
 پسماند ویژه غیر از پسماندهای عفونی- 1

 نوع پسماند              

 مرحله / نوع عملیات كار با پسماندها
 عفونی

 غیر  عفونی

 1ویژه )مخاطره آمیز( صنعتی كشاورزی عادی

 جمع آوری
      دستی

      ماشینی

      حمل و نقل

      بازیافت

      پردازش

      انبار

      دفع

      جمع كل

      اولویت

 2 -م . ب . شكد فرم: 
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  بهداشت شهرستان ............ مركز

پوشش شهرداری به تفکیک مرحله / نوع عملیات كار و نوع پسماند: تعداد شاغلین پسماندهای تحت 3جدول   

 

  

 نوع پسماند                 

 مرحله / نوع عملیات كار با پسماندها
 ویژه )مخاطره آمیز( صنعتی كشاورزی بیمارستانی عادی

 جمع آوری
      دستی

      ماشینی

      حمل و نقل

      بازیافت

      پردازش

      انبار

      دفع

      جمع كل

      اولویت

 3-م . ب . شكد فرم: 
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  بهداشت شهرستان ............ مركز

: تعداد شاغلین پسماندهای بخش كارگاهی شامل صنعت، معدن، تجارت به تفکیک مرحله / نوع عملیات كار و نوع پسماند 4جدول   

 

  

 نوع پسماند                            

 مرحله / نوع عملیات كار با پسماندها
 ویژه )مخاطره آمیز( صنعتی كشاورزی بیمارستانی عادی

 جمع آوری
      دستی

      ماشینی

      حمل و نقل

      بازیافت

      پردازش

      انبار

      دفع

      جمع كل

      اولویت

 4 -م . ب . شكد فرم: 
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  ............ بهداشت شهرستان مركز

به تفکیک مرحله / نوع عملیات كار و نوع پسماند خصوصیو  دولتیموسسات / مراكزادارات : تعداد شاغلین پسماندهای 5جدول   

 

 

 نوع پسماند                          

 مرحله / نوع عملیات كار با پسماندها
 ویژه )مخاطره آمیز( صنعتی كشاورزی بیمارستانی عادی

 آوری جمع
      دستی

      ماشینی

      حمل و نقل

      بازیافت

      پردازش

      انبار

      دفع

      جمع كل

      اولویت

5 -م . ب . شكد فرم:   
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  بهداشت شهرستان ............ مركز

مرحله / نوع عملیات كار و نوع پسماند( به تفکیک 2-5: جمع بندی تعداد شاغلین پسماندها در بخش های مختلف)جداول 6جدول   

 نوع پسماند                            

 

 مرحله / نوع عملیات كار با پسماندها

 مالحظات ویژه )مخاطره آمیز( صنعتی كشاورزی بیمارستانی عادی

       دستی جمع آوری

       ماشینی

       حمل و نقل

       باز یافت

       پردازش

       انبار

       دفع

       جمع كل

       اولویت

 

 6 -م . ب . شكد فرم: 
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  بهداشت شهرستان ............ مركز

 مركز/ واحدبه تفکیک  نوع   1اقدامات انجام شده وضعیت: 7جدول 

تعداد واحد شغلی 

دارای تشکیالت 

 ایبهداشت حرفه

تعداد شاغلینی که به 

تسهیالت بهداشتی 

دسترسی مناسب 

 دارند.

تحت تعداد شاغلین 

پوشش معاینات 

 سالمت شغلی

تعداد شاغلین 

در كننده شركت 

 دوره های آموزشی

دارای تعداد شاغلین 

وسایل حفاظت فردی 

 مناسب

 نوع اقدامات انجام شده                           

 

  واحدمرکز/  نوع

 درمانی بهداشتی مراكز و بیمارستانی     

                          شهرداری     

 كارگاه            رنفر شاغل و كمت 19     

     49-20  

     499-50  

نفر و بیشتر 500       

های اداره/ مركز / موسسات دولتی و شركت     

 خصوصی خدماتی

 

 

 

                                                           
  واحدمركز/  نوعتعداد شاغلین برخوردار از امکانات بهداشتی به تفکیک  - 1

 7-م . ب . شكد فرم: 
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 8 -م . ب . شكد فرم: 

  بهداشت شهرستان ............ مركز

به تفکیک مركز/ واحد اقدامات قانونی در پیگرد متخلفان از موازین دستورالعمل سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها: 8جدول   

های دارای تعداد پرونده

احکام صادره توسط مراجع 

 ذی صالح

های تعداد پرونده

به دادگاه  شده معرفی

 عمومی

های دارای اخطار تعداد پرونده

 كتبی 
 تعداد بازدیدها1

      نوع اقدامات قانونی                            

  واحدمركز/  نوع

 درمانی بهداشتی مراكز و بیمارستانی    

                          شهرداری    

 كارگاه            رنفر شاغل و كمت 19    

    49-20  

    499-50  

نفر و بیشتر 500      

مركز / موسسات دولتی و اداره/     

 های خصوصی خدماتیشركت

 

 

                                                           
 شده در ثبت آن فقط بازدید اولیه منظور می گردد.در مواردی كه برای پیگیری از رفع نواقص چند بار بازدید انجام  - 1

 نام و نام خانوادگی تکمیل كننده فرم:

 سمت:
 :تاریخ تکمیل فرم

 :امضاء


