
 لیست تجهیزات تیمهاي کشوري فوریت هاي سالمت محیط  -1

  (اعزام با خودرو) 

  جهت نظارت و کنترل آب و فاضالب  وسائل و ابزار مورد نیاز  

  تعداد  نام مواد/تجهیزات  ردیف

  عدد 4 یک هفته(براي هفته بعد دوباره استریل می شوند) نمونه برداري آببراي  بطري هاي استریل   1

  سريیک   )الکل ، کبریت،پنبه چه تمیز، رپانمونه برداري آب (وسایل   2

  عدد 10  بر چسب نمونه برداري  3

  دستگاه 1  سنج pH و سنج کلر کیت  4

  عدد 1  نمونه حمل کیف  5

  دستگاه 1  سنج کدورت پرتابل کیت  6

  تست 10   ) )غیاب و حضور آزمایش(کلی  اشرشیا براي آب میکروبی کیت  7

   سريیک   مداد  و خودکار،  کاغذ  8

  دستگاه 1  تحریر وسایل و مودم با پرتابل فیلتر، کامپیوتر ممبران کیت پر تابل  9

  مصرفی تیم ناظر   آب کنندهگندزدایی  قرص  10

لیتر در روز  15با توجه به حداقل نیاز 

براي هر نفر ومشخصات قرص برآورد 

  می شود

  دستگاه 1  پرتابل آب تصفیه دستگاه  11

  هر کدام یک عدد  لیتري  20لیتري و  10 حجم هاي در آب ذخیره ظرف  12

   وسائل و ابزار مورد نیاز جهت کنترل و نظارت بهداشتی بر مواد غذایی

  تعداد  نام مواد/تجهیزات  ردیف

  عدد 5  غذا ظرف استریل نمونه برداري   1

  عدد 1  انبر  2

  عدد 1  راغ الکلیچ  3

  عدد 50  دستکش یکبار مصرف  4



  عدد  2  کلدباکس حمل نمونه غذا  5

  عدد 4  یخ خشک  6

  عدد 1  ابزار پلمپ( انبر و سیم و سرب . مهر و موم)  7

  دستگاه 1  وسیله نقلیه مناسب  8

  عدد 1  اچ متر  –پی   9

  عدد1ازهرکدام   و نفوذي ترمومتر دیجیتالی  10

  عدد 1  ذره بین  11

  عدد 1  فندك یا کبریت  12

  عدد2ازهرکدام   / خودکار/کاربن ماژیک  13

  عدد 1  چسب شیشه اي و کاغذي  14

  به میزان / تعداد الزم  کاغذ در سایزهاي مختلف  15

  به میزان / تعداد الزم  برچسب نمونه برداري  16

  به میزان / تعداد الزم  فرمهاي قانونی مورد نیاز ( توقیف و..)  17

  به میزان / تعداد الزم  غذاییکیت تشخیص سریع آلودگی میکروبی مواد   18

  کیت 2  کیت ید سنجی  19

  از هر کدام یک بسته  کیسه نایلونی در سایز هاي مختلف ( بزرگ ، متوسط و کوچک )  20

   وسائل و ابزار مورد نیاز جهت سمپاشی و ضد عفونی 

  تعداد  نام مواد/تجهیزات  ردیف

  دستگاه 1 (بانازل بادبزنی) Hudsonسمپاش هاي دستی   1

  دستگاه 1  دستگاه مه پاش گرم  2

  از هر کدام به مقدار الزم  مواد گندزداي محیطی   3

  لیتر 2  مواد ضدعفونی دست (به صورت ژل یا محلول جهت تیم هاي بهداشتی )  4

ين  بز مو نيا مامو يستي)سائل   شت محيط(   بهد

  تعداد   وسائل و ابزار مورد نیاز  ردیف

  عدد 1  برزنتی ضد آب چادر  1



  به تعداد نفرات اعزامی  پتو   2

 به تعداد نفرات اعزامی  مالفه  3

 به تعداد نفرات اعزامی  کیسه خواب  4

 به تعداد نفرات اعزامی  بالش و روبالش  5

  دستگاه 1  بخاري نفتی  6

  دستگاه 1  اجاق نفتی یا گازي  7

  دستگاه 1  چراغ نفتی  8

  دستگاه 1  فانوس نفتی  9

  عدد 3  چراغ قوه با باطري اضافی  10

  عدد 3  قمقمه  11

  دست 1  لوازم آشپزي (از انواع مختلف)  12

(به مقدارالزم که توسط واحد تغذیه دانشگاه کیفیت آن مشخص   روز) 2(براي مصرف جیره خشک روزانه  13

  شود)

  به مقدار الزم  پودر لباسشویی   14

  به مقدار الزم  صابون  15

  عدد 1  (صحرایی)قابل حملدوش دستی   16

  عدد 2  لیتري) 20تا  10ظروف آب پالستیکی یا فلزي (  17

  عدد 2  ظروف نفت   18

  عدد 2  صندلی سفريمیز و   19

20 GPS  3 دستگاه  

  دستگاه 3  رادیو و باطري اضافه  21

  دستگاه 3  موبایل  22

  عدد 3  چکمه  23

  یک جلد  EOPدستورالعملهاي اجرایی و بخصوص کتاب   24

  عدد 3  کاله ایمنی  25

  یک عدد  طناب  26

  یک دست  بیل و کلنگ  27



  یک رول  نایلون سفید ضخیم  28

  عدد 3  دستکش گرم  29

  عدد 3  و فوم زیرانداز  30

  یک رول  گونی رول  31

  به مقدار الزم  سوخت(نفت و گاز)  32

  عدد 3  سوت  33

  عدد 3  متر (پارچه اي)  34

  یک دستگاه  ماشین حساب  35

  دستگاه 3  قطب نما  36

  عدد 1  آفتابه  37

  یک دست  قاشق و ...)-بشقاب-قوري-وسایل پخت و پز(کتري  38

  به مقدار الزم  الکل خشک  39

  دستگاه یک  تلفن ماهواره اي  40

  عدد 3  ها(کاپشن) یونیفرم کشوري ستاد فوریت  41

  یک دستگاه  موتور برق  42

  یک عدد  درب باز کن چند کاره  43

  یک بسته  فندك-کبریت  44

  یک عدد  کلمن آب  45

  دستگاه 1  بلندگو دستی  46

  یک جلد  کتابچه نقشه شهرهاي ایران  47

  دستگاه walky-talky) (  3بیسیم با برد کوتاه   48

  یک دستگاه  مناسب افزارهاي نرم و مودم با پرتابل کامپیوتر  49



 لیست تجهیزات تیمهاي عملیاتی فوریتهاي سالمت محیط -2

  (اعزامی با هواپیما)

   جهت نظارت و کنترل آب و فاضالب وسائل و ابزار مورد نیاز  

  تعداد  نام مواد/تجهیزات  ردیف

  عدد 4 یک هفته(براي هفته بعد دوباره استریل می شوند) نمونه برداري آببراي  بطري هاي استریل   1

  سريیک   )الکل ، کبریت،پنبه چه تمیز، رپاوسایل نمونه برداري آب (  2

  عدد 10  بر چسب نمونه برداري  3

  دستگاه 1  سنج pH و سنج کلر کیت  4

  عدد 1  نمونه حمل کیف  5

  دستگاه 1  سنج کدورت پرتابل کیت  6

  تست 10   ) )غیاب و حضور آزمایش(کلی  اشرشیا براي آب میکروبی کیت  7

   سريیک   مداد  و خودکار، کاغذ  8

  دستگاه 1  تحریر وسایل و پرینتر و مودم با پرتابل کامپیوترفیلتر،  ممبران کیت پرتابل  9

  مصرفی تیم ناظر   آب کننده ضدعفونی قرص  10

لیتر در روز  15با توجه به حداقل نیاز 

براي هر نفر ومشخصات قرص برآورد 

  می شود

  دستگاه 1  پرتابل آب تصفیه دستگاه  11

12  

  لیتري  20لیتري و  10 حجم هاي در آب ذخیره ظرف

  

  هر کدام یک عدد

  وسائل و ابزار مورد نیاز جهت کنترل و نظارت بهداشتی بر مواد غذایی

  عدد 5  غذا ظرف استریل نمونه برداري   1

  عدد 1  انبر  2

  عدد 1  راغ الکلیچ  3



  عدد 50  دستکش یکبار مصرف  4

  عدد  2  کلدباکس حمل نمونه غذا  5

  عدد 4  یخ خشک  6

  عدد 1  سیم و سرب . مهر و موم)ابزار پلمپ( انبر و   7

  عدد 1  اچ متر  –پی   8

  عدد1ازهرکدام   و نفوذي ترمومتر دیجیتالی  9

  عدد 1  ذره بین  10

  عدد 1  فندك یا کبریت  11

  عدد2ازهرکدام   / خودکار/کاربن ماژیک  12

  عدد 1  چسب شیشه اي و کاغذي  13

  به میزان / تعداد الزم  کاغذ در سایزهاي مختلف  14

  به میزان / تعداد الزم  برچسب نمونه برداري  15

   وسائل و ابزار مورد نیاز جهت سمپاشی و ضد عفونی 

  (دوسري)   وسایل حفاظت فردي در خصوص کنترل محیطی مبارزه با ناقلین ، حشرات و جوندگان  20

  بهداشت محیط(زیستی) وسائل و ابزار مورد نیاز مامورین

  (یک عدد)   چراغ قوه با باطري اضافی  23

  عدد 1  برزنتی ضد آب چادر  24

  به تعداد نفرات اعزامی  پتو   25

 به تعداد نفرات اعزامی  مالفه  26

 به تعداد نفرات اعزامی  کیسه خواب  27

 به تعداد نفرات اعزامی  بالش و روبالش  28

 به تعداد نفرات اعزامی  قمقمه  29

  (یک جلد)  کتاب نقشه شهرستانهاي کشور  30

(به مقدارالزم که توسط واحد تغذیه   روز) 2(براي مصرف خشک روزانه جیره  31

  دانشگاه کیفیت آن مشخص شود)



32  GPS   )(یک دستگاه  

  (یک دستگاه)  رادیو و باطري اضافه  33

  (یک دستگاه)   ماهواره اي/بیسیم موبایل  34

  (سه عدد)   چکمه  35

  متر)30(   طناب  36

  متر) 10(   نایلون سفید ضخیم  37

  عدد)3(   دستکش گرم  38

  متر)10(   و فوم زیرانداز  39

  عدد)3(   سوت  40

  (یک عدد)   متر (پارچه اي)  41

  یک دستگاه)(   ماشین حساب  42

  یک دستگاه)(   قطب نما  43

  به مقدار الزم  الکل خشک  44

  (به تعدادنفرات)   ا(کاپشن)یونیفرم کشوري ستاد فوریته  45

  (یک عدد)   درب باز کن چند کاره  46

  (یک بسته)   فندك-کبریت  47

  (به تعداد نفرات تیم)   واکی تاکی  48

  عدد)2(  سیم سیار  49

  )(دوبسته  دستمال مرطوب  50

  عدد 2  ماسک تنفسی گرد و غبار  51

 


