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بسمه تعالي 

 20/8/1391نام مركز درماني:بيمارستان متيني     تاريخ بازديد

صبح 11 – 9      ساعت بازديد:120تعداد پرسنل: 

چك ليست هاي مربوط به سيستم فاضالب 
خير بلي موارد  

 * آيا بيمارستان داراي تصفيه خانه فعال مي باشد؟  1

 * آيا نوع سيستم تصفيه خانه لجن فعال با روش هوادهي است؟  2

- -  در صورتي كه سيستم تصفيه به روش سپتيك تانك است، آيا محل قرار گرفتن سپتيك مناسب است؟ 3

- - آيا محلي جهت خروج گازهاي سپتيك حاصل از فعل انفعاالت در سپتيك تانك تعبيه شده است؟  4

 - آيا خروج گازهاي ايجادشده در سپتيك در محل مناسبي تخليه مي گردد؟  5

  آيا پساب حاصل از سپتيك تانك گندزدايي مي گردد؟  6

   در صورتي كه سيستم خاصي وجود نداشته باشد، آيا فاضالب در چاه تخليه مي گردد؟ 7

 * آيا محل قرارگرفتن چاههاي جذبي، كامال مشخص مي باشد؟  8

سال در كنار تصفيه 2آيا عمر چاههاي موجود مشخص مي باشد؟  9

خانه فاضالب 

 

 * آيا استحكام اين چاهها موردتاييد مي باشد؟  10

*در اين چاه آيا نحوه قرارگرفتن چاهها به شكلي است كه احتمال آلودگي آبهاي زيرزميني وجود دارد؟  11

فاضالب تصفيه شده 

وارد مي گردد 

 

آيا فاضالب حاصل از سرويس هاي بهداشتي و شستشوي بخش ها و بيماران از فاضالب آشپزخانه  12

مجزا است؟ 

 * 

در صورتي كه مركز درماني داراي سيستم تصفيه فاضالب به روش لجن فعال مي باشد، آيا چك  13

ليست بازديدهاي دوره اي تاسيسات مربوطه موجود است؟ 

 * 

 * آيا بازرسي هاي دوره اي بطور مرتب انجام مي گيرد؟  14

 * آيا سيستم لجن فعال موجود توان افزايش بار مراجعه بيماران را دارد؟  15

آيا نقشه هدايت فاضالب بخش ها و واحدهاي مختلف به سمت سيستم تصفيه خانه، سپتيك تانك و يا  16

 چاه جذبي در مركز موجود است؟

 * 

 * آيا لوله كشي هاي مربوط به تخليه فاضالب از نظر پوسيدگي مورد بررسي دوره اي قرار مي گيرند؟  17

*  آيا لوله هاي تخليه فاضالب در جوار لوله هاي آب مصرفي (اعم از آشاميدني و شستشو) قرار دارند؟  18

 * آيا اين لوله ها با رنگي متفاوت از ديگر لوله هاي موجود مشخص شده اند؟  19

آيا پساب حاصل از تصفيه فاضالب به روش لجن فعال، قبل از واردشدن به چاه جذبي، كلرزني  20

 مي شود؟

 * 

در برنامه هاي بعدي آيا پساب حاصل، پس از كلرزني جهت آبياري فضاي سبز مورد استفاده قرار مي گيرد؟  21

است 

 

آيا پيش بيني الزم جهت مهار و هدايت آبهاي سطحي ناشي از بارندگي به سمت فاضالب شهري يا  22

راه آبها و نهرها صورت گرفته است؟ 

  *

 * آيا پساب حاصل از ظهور و ثبوت فيلم هاي راديولوژري در محل مناسبي نگهداري مي گردند؟  23
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 * آيا درپوش هاي مناسب جهت حوضچه ها و چاههاي جذبي وجود دارد؟  24

آيا تابلوهاي هشداردهنده در خصوص عدم استفاده از پساب حاصل از فاضالب جهت شرب در  25

محوطه وجود دارد؟ 

  *

 فاصله زماني تخليه لجن توليدشده چقدر است؟ •

ساالنه است 
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چك ليست  بررسي وضعيت آب و سيستم آبرساني 
خير بلي موارد  

 * آيا لوله گذاري به شكلي طراحي شده است كه تعميرات آن آسان باشد؟  1

*فقط لوله گذاري ساختمان قديمي آيا نقشه لوله گذاري در محل مناسبي تعبيه شده است؟  2

نامشخص است 

 

 *  آيا شيب لوله گذاري با شيب زمين يكسان است؟ 3

*   متر زير لوله هاي آب قرار دارند؟ 2آيا لوله هاي فاضالب با فاصله عمودي  4

*   متر زير لوله هاي آب قرار دارند؟ 3آيا لوله هاي فاضالب با فاصله افقي  5

 * آيا آب آشاميدني بيمارستان از طريق سيستم آب شهري تامين مي گردد؟  6

*   آيا جهت تأمين آب مصرفي از آب چاه، قنات، چشمه و ... نيز استفاده مي شود؟ 7

كلرزني توسط سازمان آب انجام در صورت استفاده از آب لوله كشي شهري، كلرزني روزانه انجام مي شود؟  8

ميشود 

 

 *منابع اماده ابگيري است آيا آب ذخيره بحراني از آب لوله كشي شهري درنظر گرفته شده است؟  9

*  آيا جهت مصارف غيرشرب كيفيت فيزيكي و ميكروبيولوژيكي به طور مرتب كنترل مي گردد؟  10

 ازاب چاه استفاده نمي شود آيا در صورت استفاده از آب چاه، گندزدايي (روزانه) صورت مي گيرد؟  11

*  آيا در كنار بيمارستان چشمه، قنات و غيره وجود دارد؟  12

- - در صورت وجود چشمه و ...، اندازه گيري كيفي و كمي در مورد آب انجام شده است؟  13

* بيمارستان چاه آب اختصاصي آيا در موارد ضروري و بحراني مي توان از اين آب استفاده نمود؟  14

دارد 

 

*  آيا استفاده از آبهاي بسته بندي شده جهت شرب در موارد بحراني پيش بيني شده است؟  15

-   آيا تاريخ انقضاء اين آبها كنترل مي شود؟ 16

آيا با توجه به جمعيت براي مدت حداقل يك هفته تخمين و برآورد هزينه جهت تهيه اين آبها  17

پيش بيني شده است؟ استاست؟ 

  -

-  آيا محل نگهداري آبهاي ذخيره در دسترس است؟  18

-  محل امن و فضاي كافي براي نگهداري آبهاي ذخيره درنظر گرفته شده است؟  19

 *  آيا كيت كلرسنج جهت شرايط بحراني تهيه شده است؟ 20

 * آيا تاريخ انقضاء كيت هاي كلرسنج كنترل مي شود؟  21

 * آيا محل نگهداري كيت در موارد بحراني قابل دسترسي است؟  22

آيا محل نگهداري كيت هاي كلرسنج با عالمت اختصاري در نقشه و يا در محوطه مشخص شده  23

است؟ 

 * 

-  آيا محل نگهداري آبهاي ذخيره شده در موارد بحراني نيز در نقشه مشخص است؟  24

آيا در صورت اتمام آب شرب، امكان كلرزني آب ذخيره درنظر گرفته شده جهت كاهش  25

آلودگي وجود دارد؟ 

 * 

-*  آيا تجهيزات كلرزني جهت ضدعفوني آب در شرايط بحراني درنظر گرفته شده است؟  26

*  آيا آموزشهاي الزم در خصوص كلرزني به پرسنل مربوطه و افراد ذيصالح داده شده است؟  27

*  آيا جايگاههاي موقت به تعداد زياد براي ذخيره سازي وجود دارد؟  28

 *منبع ذخيره آب چاه بيمارستان  آيا منبع ذخيره آب جهت اطفاء حريق در بيمارستان وجود دارد؟  29

 * منبع ذخيره آب درحال ابگيري است  ليتر براي هر فرد در روز پيش بيني شده است؟ 50آيا حداقل نياز اساسي به آب شيرين به ميزان  30

 * آيا در شرايط بحراني، دسترسي به آب شرب سالم تضمين مي شود؟  31
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چك ليست بررسي وضعيت راههاي خروج اضطراري و پله ها 
خير بلي موارد  

*  ) مشخص از راههاي خروج اضطراري مي باشد؟ Planآيا هر طبقه از ساختمان داراي نقشه ( 1

*  آيا عالئم خروج اضطراري در تمام مسيرهاي خروج، راهروها، پلكانها نصب شده است؟  2

*   آيا افراد آموزش هاي الزم در خصوص خروج اضطراري به وسيله تمرين هاي موردنظر را ديده اند؟ 3

 * آيا پلكانهاي ساختمان هاي چند طبقه و نورگيرهاي آن از مواد مقاوم در مقابل آتش ساخته شده اند؟  4

 *  مي باشد؟ 2m به تناسب تعداد ساكنين ساختمان و ارتفاع 80cmآيا عرض درب ها حداقل  5

*  آيا درب هاي خروج اضطراري در جهت خروج از ساختمان باز مي شود؟  6

*   آيا خروجي ها در فواصل مشخص و در طرفين ساختمان ايجاد شده است؟ 7

*  آيا تمام خروجي هاي اضطراري با عالمت خروج عالمت گذاري و به وسيله منبع نوراني مطمئن روشن مي شوند؟  8

*  آيا تمام مسيرها به سمت خروجي به وسيله عالئم قابل رويت عالمت گذاري شده اند؟  9

آيا تمامي درب ها، راههاي عبور و پلكانها كه راههاي خروج اضطراري نبوده وليكن ممكن است به عنوان راه خروج  10

اشتباه گرفته شوند به طور مناسب عالمتگذاري شده  است؟ 

  *

آيا خروجي هاي كافي وجود دارد تا فرار مناسب را در موقعيت هاي اضطراري ايجاد نمايد؟ (با توجه به تعداد افراد  11

موجود در ساختمان) 

  *

*  آيا تمامي خروجي ها در تمامي اوقات خالي از موانع مي باشند؟  12

*  آيا تعداد خروجي ها از هر طبقه ساختمان و تعداد خروجي ها از ساختمان با توجه به ظرفيت ساختمان مناسب است؟  13

 * )، كه به عنوان قسمتي از راه خروج ساختمان است داراي شيب مناسب است؟ Rampآيا رمپ ( 14

 ساعته در 2آيا پله هاي خروجي كه از ديگر قسمت هاي ساختمان جدا شده اند به وسيله ساختار مقاوم در برابر آتش  15

 يا كمتر ساخته 3 طبقه و حداقل يك ساعت مقاوم در برابر آتش براي ساختمانهاي با طبقات 3ساختمانهاي بيش از 

شده اند؟ 

  *

*   آيا درب هايي كه به منظور خروج طراحي شده مشخص و مستقيماً در دسترس هستند؟ 16

آيا پنجره هايي كه ممكن است به جاي درب هاي خروج اشتباه گرفته مي شوند به وسيله موانع غيرقابل دسترسي مسدود  17

شده اند؟ 

  *

*  آيا درب هاي خروج اضطراري در جهت خروج بدون استفاده از كليد يا هرگونه كوشش باز مي شوند؟  18

آيا در جاييكه درب هاي خروجي مستقيماً در مسير خيابان، كوچه يا مناطق ديگر كه وسايل نقليه عبور مي كند باز  19

مي شود، عالئم هشداردهنده و محافظت كننده كافي تهيه شده تا افراد را از صدمات در مسير راه حفظ نمايد؟ 

  *

*   آيا پلكان خروج اضطراري به شكل مارپيچ يا پيچ و خم دار ساخته شده اند؟ 20

*  آيا در زمان استفاده اضطراري اين پلكان جوابگوي خروج كاركنان و ساير افراد مي باشد؟  21

*   سانتيمتر مي باشد؟ 60آيا فاصله اوليه پله بعد از درب خروج اضطراري حداقل  22

*   سانتيمتر درنظر گرفته شده است؟ 60آيا عرض پله ها حداقل  23

*  آيا در مدخل پاگردهاي پله هاي و خروج اضطراري از پنجره استفاده شده است؟  24

*   سانتيمتر مي باشد؟ 30آيا پهناي اين پنجره ها بيش از  25

*  آيا از ورقه هاي مات كننده براي شيشه ها استفاده شده است؟  26

 25در صورتيكه پله هاي خروج اضطراري از جنس فلزي و مشبك باشند آيا اين چشمه هاي مشبك داراي ابعاد حداكثر  27

ميليمتر است؟ 

  *

*  آيا از نرده در كنار پلكان استفاده شده است؟  28

*  آيا جنس نرده ها از مصالح سالم، مقاوم، بدون عيب و فاقد قسمت هاي تيز و برنده ساخته شده است؟  29

*   سانتيمتر از كف مي باشد؟ 90آيا ارتفاع نرده ها حداقل  30
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توضيحات: 

* در ساختمان اصلي بخش ، ساختمان مديريت ، بايگاني، پايگاه بهداشتي انبار،سالن ورزشي و 

واحد تاسيسات  كه در يك طبقه ساخته شده به صورت همكف است  ونياز به راه پله 

 اضطراري ندارد.

* در ساختمان در حال ساخت خير محترم هادي زاده اين راه پله اضطراري در نقشه پيش بيني 

گرديده است. 

* ساختمان خير بزرگوار مصلح كه در سه طبقه تعبيه گرديده است راه پله اضطراري وجود 

ندارد و برنامريزي گرديده است.
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چك ليست بررسي ايمني در مقابل حريق 
خير بلي موارد  

سيستم اطفائ حريق بيمارستان پودر و گاز و آيا سيستم اطفاء حريق مناسب نصب مي باشد؟  1

co2 مي باشد وليكن ساختمان در دست

ساخت هادي زاده پيش بيني هاي الزم شده 

است  

 

 * آيا سيستم به طور اثربخش كار مي كند؟  2

آيا همه مواد قابل احتراق و مايعات و گازهاي قابل اشتعال به طور ايمن نگهداري  3

 مي شوند؟

 * 

آيا همه هيترها با حفاظ هاي مناسب حفاظت شده و دور از مواد قابل احتراق در  4

محل نصب گرديده اند؟ 

 * 

آيا همه اقالم مربوط به تجهيزات الكتريكي قابل حمل به طور منظم بازرسي شده و  5

به فيوزهايي كه به طور صحيح درجه بندي شده اند مجهز شده اند؟ 

 * 

آيا سيم كشي تاسيسات الكتريكي به صورت دوره اي توسط يك فرد صالحيت دار  6

بازرسي مي شود؟ 

 * 

 *  آيا سيم هاي روكش دار از جايي گذرانده شده اند كه آسيب نبيند؟ 7

 * آيا پوشش و رويه قابل اشتعال تجهيزات در وضعيت خوبي قرار دارند؟  8

 * آيا محل كار عاري از زباله و مواد زائد قابل احتراق مي باشد؟  9

*  آيا مكان ويژه استعمال دخانيات وجود دارد؟  10

آيا اقدامات مناسب جهت حفاظت در برابر ريسك حريق عمدي صورت گرفته  11

است؟ 

 * 

آيا اقداماتي براي اطمينان از اينكه دود و شعله نتواند از يك قسمت ساختمان به  12

قسمت ديگر گسترش يابد صورت گرفته است؟ 

  *

*  آيا سيستم خودكار كشف و هشدار حريق وجود دارد؟  13

*  آيا سيستم هشدار حريق در وضعيت كاري خوبي قرار دارد؟  14

 * آيا به تعداد كافي خاموش كننده هاي مناسب حريق تدارك ديده شده اند؟  15

 *  آيا همه وسايل گرمايشي ايمن هستند؟ 16

 * آيا خاموش كننده هاي قابل حمل به طور مناسب جايگذاري شده اند؟  17

آيا محل خاموش كننده هاي قابل حمل حتي بدون مالحظه عالئم مقتضي قابل  18

تشخيص است؟ 

 * 

*  آيا سيستم اطفاء حريق مركزي وجود دارد؟  19

 *  آيا اطالعات الزم در خصوص ايستگاههاي آتش نشاني شهري در مركز وجود دارد؟ 20

*  آيا سيستم اعالم خطر حريق در همه بخش هاي مربوطه قابل درك و شنيدن مي باشد؟  21

آيا كليه پرسنل آموزش هاي الزم در خصوص نحوه مقابله با حريق و استفاده از  22

كپسولهاي اطفاء حريق را گذرانده اند؟ 

 * 

آيا نحوه خروج و تخليه بيماران بستري به كليه پرسنل مرتبط آموزش داده شده  23

است؟ 

 تاحدودي آموزش داده شده است 

آيا خدمه بخش هاي مختلف در خصوص عدم جمع آوري مواد قابل اشتعال از جمله  24

كاغذ، كارتن و ... در بخش ها آموزش ديده اند؟ 

 * 
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 و ... مورد Fire Boxآيا كليه تجهيزات مربوط به اطفاء حريق اعم از كپسولها،  25

ارزيابي دوره اي قرار مي گيرند؟ 

 * 

 آيا تجهيزات موجود در آن در زمان بازديد Fire Boxدر صورت وجود سيستم  26

سالم و قابل استفاده مي باشند؟ 

 ندارد  fier boxبيمارستان 

 مربوط به سيستم اطفاء حريق مركزي و همچنين محلهاي نصب كپسولهاي Planآيا  27

اطفاء حريق و كپسولهاي پرتابل موجود است؟ 

 * 

آيا كپسولهاي اطفاء حريق اعم از قابل نصب به ديوار و پرتابل طوري قرار گرفته اند  28

كه در مواقع حوادث غيرمترقبه عامل مسدودشدن مسير نباشند؟ 

 * 

*  آيا تاكنون در اين مركز درماني حريق رخ داده است؟  29

 مثبت است: 28در صورتي كه جواب رديف 

- عامل ايجاد حريق چه بوده است؟ 1

 

 

- تاريخ و محل وقوع حريق ثبت گردد؟ 2

 

 

 - نحوه مقابله و كنترل حريق چگونه بوده است؟3
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چك ليست  بررسي وضعيت موتورخانه 
خير بلي موارد  

 * آيا ژنراتور اضطراري به نحو مناسبي در جاي خود محكم است؟  1

 * آيا ژنراتور اضطراري روي فنرهاي ضربه گير و ارتعاش گير نصب شده است؟  2

*   آيا ديگ هاي بخار گواهي آزمايش هيدروستاتيك هر سال يكبار را دارد؟ 3

 * آيا لوله اتصالها، فلنج ها، سوپاپ ها و ... محكم در جاي خود نصب شده اند؟  4

*  آيا مسير رفت و آمد مناسب در محل موتورخانه براي خروج اضطراري پيش بيني شده است؟  5

 * آيا در محيط نصب الكتروموتورها مواد قابل اشتعال، گازها و گرد و غبار قابل انفجار وجود دارد؟  6

- -  در صورتيكه جواب بلي است آيا الكتروموتورها از نوع ضد انفجار و ضد اشتعال است؟ 7

- - آيا ترانسفورها به نحو مناسبي به كف يا ديواره ثابت شده اند؟  8

تابلو هاي بيمارستان در آيا تابلوهاي برق موتورخانه، كامال به ديوار محكم گرديده اند؟  9

حال بازسازي وتعويض 

مي باشد 

 

 * آيا لوله هاي آب سرد و گرم، آب داغ برگشتي و لوله هاي فاضالب در فواصل مطمئن مهار شده اند؟  10

 * آيا لوله ها در محل اتصال به بويلرها داراي اتصاالت قابل انعطاف هستند؟  11

 * آيا لوله هاي آب گرم، سرد، بخار و گازوئيل داراي رنگ بندي استاندارد هستند؟  12

*  آيا لوله هاي آب گرم، سرد، بخار، گاز و گازوئيل به نحو مناسبي نشت گيري شده اند؟  13

سيستم كابل هاي آيا كابلهاي برق به نحو مطمئن از لوله هاي حاوي گاز، بخار و آب فاصله گرفته اند؟  14

بيمارستان نيز تعويض ان 

در دست اقدام است 

 

 *  اينچ) 3آيا ديواره اتاق موتورخانه داراي گچ با ضخامت استاندارد مي باشد؟ (حدود  15

 * ؟ آيا فاصله ديگ بخار از سقف و كف زمين در حد استاندارد است 16

آيا ديگ هاي بخار در مكان مناسب و به طور ثابت قرار گرفته اند؟ (به طوريكه در مقابل لرزش  17

مقاومت نمايند) 

 * 

 * آيا لوله ها بدون آزبست هستند؟  18

 * آيا محل قرارگرفتن لوله هاي داخل ديوار، به اندازه كافي فضا براي حركت ناشي از ارتعاش دارد؟  19

 *  آيا آبگرمكن به ديوار يا سقف محكم شده اند؟ 20

 * آيا لوله گاز و يا كابل الكتريكي متصل به آبگرمكن ها داراي اتصاالت قابل انعطاف مي باشند؟  21

آيا پمپ هاي توزيع به خوبي مهارشده اند و يا طوري نصب شده اند كه در مقابل ارتعاش مقاومت  22

كنند؟ 

 * 

 * آيا چيلرها به نحو مناسبي مهار شده اند و يا روي پايه هاي فنردار و ضد ارتعاش قرار گرفته اند؟  23

آيا ديگهاي بخار در مسير ورودي آب داراي دريچه هاي مخصوص هستند كه در صورت قطع آب و  24

يا باالرفتن فشار و دما باعث خاموش شدن ديگ بخار شوند؟ 

ديگ هاي بيمارستان اب 

گرم است نه ديگ بخار 

 

 - آيا بر روي هر ديگ بخار لوحه مشخصات آن نصب شده است؟  25

آيا بازرسي و كنترل تجهيزات نصب شده بر روي ديگ بخار (فشارسنج، دماسنج و ... به طور مرتب  26

انجام مي گيرد) 

  

*   فني موتورخانه موجود مي باشد؟ Planآيا  27

 * ) CO2آيا وسايل اطفاء حريق مناسب موجود مي باشد؟ (از نوع  28

 * آيا چيدمان وسايل مناسب است؟  29
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 * آيا سيستم مجزا (دستي، اتوماتيك) براي قطع به موقع گاز، برق و آب وجود دارد؟  30

 * در صورت موجودبودن آيا دسترسي مناسبي به آنها وجود دارد؟  31

 * آيا مسير مشخصي جهت تخليه فاضالب موتورخانه موجود مي باشد؟  32

*  آيا سيستم اعالم حريق مناسب در موتورخانه نصب شده است؟  33

 * آيا سيستم روشنايي اضطراري وجود دارد؟  34

 * آيا سيستم ارت موجود است؟  35

 * آيا محل نگهداري سوخت مناسب است؟  36

 * آيا ديگهاي بخار داراي سختي گير است؟  37

 دردست اقدام آيا در تابلوي برق، فيوزكش مناسب نصب است؟  38

 دردست اقدام آيا اين تابلو در ارتفاع مناسبي نصب شده است؟  39

 * آيا در موتورخانه سيم ارتينگ وجود دارد؟  40

 * آيا سيستم ارتينگ موتورخانه به صورت دوره اي هر سال يكبار تست مي گردد؟  41

 * آيا تابلوهاي موجود در موتورخانه متصل به سيم ارت مي باشد؟  42

 * آيا كليه تجهيزات برقي موجود در موتورخانه به سيم ارت هم بند شده است؟  43

 دردست اقدام آيا نقشه تابلوهاي برق بر روي تابلو و يا در نزديكي آن نصب شده است؟  44

آيا سيم ارتينگ به صورت كانال كشي مناسب در كف زمين و سيني كشي بر روي ديوار به چاه  45

متصل شده است؟ 

 * 

 * آيا افراد ذيصالح در خصوص نگهداري و تعميرات سيستم آموزش الزم را ديده اند؟  46

 * آيا سيستم كانال كشي مناسب جهت تخليه آب اضافي (بخار و آب گرم) درنظر گرفته شده است؟  47

آيا نقشه پوشش دهي ديگ هاي بخار به واحدها و بخش ها به طور خوانا بر روي هر ديگ نصب شده  48

است؟ 

وجود دارد وليكن نصب 

نشده است 
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چك ليست  بررسي سيستم گرمايشي، سرمايشي و تهويه 
خير بلي موارد  

 * آيا سيستم گرمايشي مركزي وجود دارد؟  1

*  آيا از بخاري برقي به طور موضعي استفاده مي شود؟  2

 *  آيا از بخاري سوختي جهت گرم نمودن فضا استفاده مي شود؟ 3

 * در صورت استفاده از بخاري گازي آيا اين وسيله به صورت ايمن ثابت شده است؟  4

 * در صورت استفاده از بخاري سوختي آيا فاصله قرارگرفتن بخاريها از اجسام و تجهيزات مناسب است؟  5

 * آيا سيستم گرمايشي مركزي وجود دارد؟  6

در صورت استفاده از سيستم گرمايشي، سرمايشي، دستگاه مربوطه بصورت ايمن و پنجره كامال فيكس شده  7

 است؟

 * 

 * در صورت استفاده از سيستم گرمايشي، سرمايشي، دستگاه مربوطه به صورت ايمن و صحيح نصب شده است؟  8

 * در صورت استفاده از كولر آبي و گازي كولرهاي نصب شده بر سطح ديوار و پنجره كامال فيكس شده است؟  9

در صورت استفاده از كولر آبي و گازي كولرهاي نصب شده بر سطح ديوار و پنجره در ارتفاع مناسب قرار  10

دارد به نحوي كه مانع عبور و مرور نشود؟ 

 * 

 * در صورت استفاده از كولرآبي تدابير الزم جهت كاهش احتمال اتصال و برق گرفتگي بكار گرفته شده است؟  11

*  آيا مي توان از كانالهاي تهويه براي تخليه دود به خارج از ساختمان استفاده نمود؟  12

 * آيا كانالهاي ورودي به هر مكان شامل اتاق، راهرو و ... داراي دريچه هاي مسدودكننده مي باشند؟  13

*  آيا ديوارهاي كانالها با مواد عايق حرارتي پوشش داده شده است؟  14

كانال روباز آيا كانالهاي روباز به طرز مناسبي نصب شده كه امكان سقوط به حداقل رسيده باشد؟  15

نداريم 

 

 *  آيا سيستم تهويه به شكل مكنده و دمنده موجود است؟ 16

 * آيا از تهويه موضعي استفاده مي شود؟  17

 * آيا جهت تهويه واحدها و بخش ها از هواكش استفاده شده است؟  18

*  آيا پالن مربوط به سيستم تهويه، سرمايش و گرمايش در مركز موجود است؟  19

 *  آيا برنامه زمانبندي جهت بازرسي از سيستم هاي گرمايش، سرمايش و تهويه وجود دارد؟ 20

دراين مركز آيا فن هاي الكتروموتورها از نوع ضدجرقه تهيه شده اند؟  21

اينگونه فن 

نداريم 

 

آيا بست ها و اتصاالت موجود سيستم هاي گرمايش، سرمايش و تهويه در محل هاي الزم داراي قابليت ارتجاع و  22

انعطاف مي باشد؟ 

 * 
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چك لست بررسي وضعيت آسانسور 
خير بلي موارد  

 *  ساعت در برابر آتش سوزي) ساخته شده است؟ 2آيا كابين آسانسور از مواد غيرقابل اشتعال (مقاومت  1

 * آيا در كابين آسانسور و درهاي طبقات از جنسي مي باشد كه نيم ساعت در مقابل آتش سوزي مقاومت كند؟  2

 *  آيا آسانسور داراي سيستم كنترل سرعت مي باشد؟ 3

 * آيا داخل اتاقك آسانسور برقي براي قطع اضطراري برق در زمان خطر كليدي تعبيه شده است؟  4

 * آيا كليد قطع كننده دستي برق در موتورخانه آسانسور كامالً در معرض ديد مي باشد؟  5

*  آيا وسايل هشداردهنده (اعالم خطر) در داخل آسانسور وجود دارد؟  6

*   آيا اين وسايل در فاصله حد دسترسي افراد قرار دارند؟ 7

 *  سانتي متر بين انتهايي ترين برآمدگي كابين و ته گودال رعايت شده است؟ 60آيا فاصله حداقل  8

*  آيا سقف اتاقك به دريچه خروجي امدادي مناسب مجهز مي باشد؟  9

 * آيا بست كابلها استاندارد مي باشد؟  10

 * آيا موتور آسانسور بر روي تيرهاي حمال و سقفي كامالً به فونداسيون فيكس شده است؟  11

 * آيا قسمتي از دستگاه حركت دهنده بر روي سقف با كف آسانسور قرار دارد؟  12

 * آيا در صورت توقف اضطراري آسانسور دريچه هاي مناسبي براي تامين هوا وجود دارد؟  13

  آيا زمان توقف آسانسور در طبقات بين كف كابين و طبقات  14

آيا بر روي در ورودي آسانسور تابلوي اعالنات مبني بر عدم استفاده از آسانسور در زمان زلزله و حريق وجود  15

دارد؟ 

 * 

 *  آيا تابلوي اعالم حد مجاز وزن در آسانسور وجود دارد؟ 16

 * آيا ياتاقان و ساير وسايل گردنده به طور مناسب و صحيح روغن كاري مي شوند؟  17

 *  متر كمتر مي باشد؟ 2/1آيا عرض دربهاي آسانسور از  18

*  آيا تمام كابلها داراي دستگاه متعادل كننده مي باشند؟  19

*   آيا زمان بازديد از كابلها و تعويض آنها مشخص مي باشد؟ 20

 * آيا نوع و قطر كابلها مناسب مي باشد؟  21

*  دار آسانسور به سيستم ارت مجهز مي باشد؟ آيا موتورخانه و قطعات برق 22

 * آيا اتاقك آسانسور مجهز به ترمزهاي اضطراري است؟  23

*  آيا پالني از كابل كشي ها وجود دارد؟  24

 * آيا افراد آموزش ديده براي كمك رساني در هنگام خرابي آسانسور وجود دارد؟  25

 * آيا شيشه يا آيينه در داخل آسانسور وجود دارد؟  26

در صورت وجود آئينه يا شيشه آيا تدابير ايمني الزم جهت جلوگيري از پخش شدن آن در زمان خردشدن انجام  27

شده است؟ 

  *

 * آيا چك ليست بازديد از آسانسور وجود دارد؟  28

*  آيا شناسنامه فني آسانسور موجود است؟  29

*  آيا بازرسي دوره اي سه ماهه توسط مراكز معتبر صورت مي گيرد؟  30
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 هاي مربوط به سيستم گازرساني (اعم از گازهاي طبي و خانگي) چك ليست 
خير بلي موارد  

 * آيا اين مركز درماني داراي سيستم سانترال جهت توزيع گازهاي طبي مي باشد؟  1

در ساختمان در حال ساخت محلي مناسب آيا محل نگهداري كپسول ها داراي فضاي كافي است؟  2

جهت نگهدار ي كپسول ها در خارج از 

ساختمان طراحي گرديده است 

 *

*   آيا سيستم مركزي مجهز به سيستم اعالم خطر مي باشد؟ 3

آيا سيلندرها طوري انبار مي گردند كه از دسترسي و رفت و آمد اشخاص دور  4

باشد؟ 

 * 

آيا كپسولها طوري نگهداري مي شوند كه از ضربه خوردن يا افتادن آنها جلوگيري  5

شده باشد؟ 

 * 

 * آيا سيلندرها با رنگ هاي استاندارد مربوطه رنگ آميزي شده اند؟  6

آيا سيلندرها از رادياتور، اجاق، بخاري، شعله و ديگهاي مولد بخار بدور مي  7

 باشند؟

 * 

*  آيا سيلندرهاي اكسيژن در محل روباز نگهداري مي شوند؟  8

آيا سيلندرها در مجاورت موادي مانند بنزين، نفت، زغال، روغن و غيره انبار  9

شده اند؟ 

  *

 * آيا مسئولين نگهداري گازهاي طبي آموزش هاي ايمني الزم را گذرانده اند؟  10

 * آيا محل نگهداري كپسولهاي خالي و پر مشخص مي باشد؟  11

 * آيا كپسولها ساالنه مورد آزمايش هاي الزم قرار مي گيرند؟  12

آيا تنظيمات و يا ساير امور مربوط به ادوات سيلندر به وسيله فرد تعليم ديده انجام  13

مي گيرد؟ 

 * 

آيا محل نگهداري سيلندرها از نظر موقعيت قرارگرفتن مناسب است؟ (با فاصله از  14

موتورخانه، آشپزخانه و ...) 

 * 

 * آيا وسايل از قبيل آچار مختص استفاده در محل نگهداري كپسولها وجود دارد؟  15

 *  آيا چراغ هاي موجود و قاب آنها ضدجرقه مي باشد؟ 16

 * آيا كپسول هاي اطفاء حريق مناسب در محل نصب مي باشد؟  17

آيا سيم كشي هاي برق و وسائل الكتريكي ايمن و روكش آنها فاقد پوسيدگي  18

است؟ 

 * 

 * آيا عدم تماس كابل ها و سيم كشي ها با كپسول ها رعايت شده است؟  19

آيا مقررات ايمني به صورت دستورالعمل در محل نگهداري كپسول ها نصب  20

 مي باشد؟

  *

 * آيا جنس كف و ديواره ضد جرقه و آتش مي باشد؟  21

*  آيا تهويه به طور مناسب انجام مي گيرد؟  22

آيا در هنگام جابجايي كپسولها به نحوه عمل صحيح مانند عدم غلتاندن آنها توجه  23

مي گردد؟ 

 * 

درصورتي كه سيستم مركزي گازهاي طبي موجود نباشد آيا كپسولها بخوبي  24

نگهداري مي شوند؟ 

 * 

 * آيا اين مركز درماني از سيستم لوله كشي گاز شهري برخوردار است؟  25
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 * آيا سيستم تقليل دهنده فشار گاز موجود مي باشد؟  26

 * آيا كليه اتصاالت و شيلنگ هاي رابط بطور مستمر مورد بازرسي قرار مي گيرد؟  27

آيا اتصاالت بين سيلندرها و سيستم سانترال از نوع قابل ارتجاع و انعطاف  28

مي باشد؟ 

 * 

 كپسول گاز خانگي در سيستم وجود ندارد  در صورت استفاده از كپسولهاي گاز خانگي، محل نگهداري آنها مناسب است؟  29

 - آيا سيستم گازرساني شهري مجهز به نشت ياب مي باشد؟  30

*  آيا سيستم خودكار قطع جريان گاز (در صورت نياز به قطع جريان) وجود دارد؟  31

*  آيا چك ليست بازرسي دوره اي در محل نصب مي باشد؟  32

آيا بازرسي دوره اي از سيستم گازرساني (اعم از گازهاي طبي و شهري) انجام  33

مي گيرد؟ 

*بازديد صورت مي گيرد وليكن ثبت نمي 

شود 

 

آيا اتصاالت بين سيلندرها و سيستم سانترال از نوع قابل ارتجاع و انعطاف  34

مي باشد؟ 

 * 

 آيا بازرسي دوره اي از سيستم گازرساني (اعم از گازهاي طبي و شهري) انجام مي گيرد؟
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چك ليست  بررسي سيستم روشنايي 
خير بلي موارد  

*  آيا سيم كشي هاي برق مربوط به روشنايي ساختمان در گذشته دچار آتش سوزي شده است؟  1

 * آيا تابلوهاي برق و پريزها به گونه اي نصب شده اند كه دسترسي به آنها ساده باشد؟  2

در صورت آويزان بودن منابع روشنايي آيا تدابيري براي محدودنمودن دامنه نوسان آنها در نظر گرفته شده  3

 است؟

در بيمارستان موردي 

ندارد 

 

- - در صورت آويزان بودن منابع روشنايي آيا نصب آن به سقف ايمن و مطمئن مي باشد؟  4

 * آيا براي استفاده از روشنايي طبيعي به اندازه كافي از پنجره و نورگير استفاده شده است؟  5

 * منابع روشنايي مصنوعي داراي قاب محافظ دارو رفلكتور مي باشند؟  6

*   آيا منابع روشنايي موضعي در محيط وجود دارد؟ 7

*  آيا منابع روشنايي موضعي ايمن نصب شده است؟  8

 * آيا منابع روشنايي اضطراري وجود دارد؟  9

*   ولت استفاده مي شود؟ 220آيا از سيم سيار و منابع روشنايي اضطراي و پرتابل با ولتاژ  10

 * حداقل زمان استفاده از منابع روشنايي اضطراري كافي است؟  11

 * آيا ژنراتور برق اضطراري موجود است؟  12

 * آيا ژنراتور برق در فضايي امن و از نظر سازه اي مطمئن نصب شده است؟  13

 * آيا ژنراتور به طور مناسب با كف ثابت شده و استقرار يافته است؟  14

 * آيا سوخت به ميزان كافي موجود است؟  15

 *  آيا شرايط نگهداري سوخت مطمئن و ايمن است؟ 16

*  آيا ژنراتور برق پرتابل در دسترس است؟  17

آيا نور مصنوعي فضاهاي باز و عمومي در مواقع قطع برق و در صورت نياز با تجهيزات اضطراري تأمين  18

مي گردد؟ 

 * 

آيا در انبارها و موتورخانه از سيستم روشنايي با درجه حفاظت در برابر گازها و گرد و غبار استفاده شده  19

است؟ 

  *

 *  آيا سيستم روشنايي مورد بازرسي ساليانه قرار مي گيرد؟ 20
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چك ليست  بررسي سيستم هاي ارتباطي داخلي و خارجي ساختمان 
خير بلي موارد  

 * آيا مركز از سيستم ارتباطي مركزي مانند پيچ و آژير برخوردار است؟  1

*  آيا مركز به تعداد كافي بي سيم با برد مناسب در اختيار دارد؟  2

*   آيا آژيرها از شنيداري (سمعي) خوبي برخوردار مي باشد؟ 3

*  آيا از آژيرهاي ديداري (بصري) استفاده شده است؟  4

*  آيا صداي آژيرها بر حسب نوع شرايط اضطراري نصب گرديده است؟  5

 ثانيه باشد طراحي شده 20 ثانيه اي كه فاصله بين آنها 15آيا آژيرهاي اضطراري به صورت سه سوت منقطع و بلند  6

است؟ 

  *

*    دقيقه رعايت شده است؟2آيا سوت پايان شرايط اضطراري يك سوت به مدت  7

*  آيا آژيرها از نوع ضدجرقه انتخاب شده اند؟  8

 
 

چك ليست  بررسي وضعيت برق 
خير بلي موارد  

 * آيا سيستم ارت دستگاهها ايمن است؟  1

* ساختمان در حال ساخت بخش اصلي مشخص است آيا سيم كشي تمام قسمتها پالن مشخص دارد؟  2

*   آيا سيم كشي تمام قسمتها از روي اصول ايمني و مناسب انجام شده است؟ 3

 * آيا روكش سيم ها و كابلها از جنس قابل اشتعال است؟  4

*  آيا سيم كشي ها به طور منظم در جاي مناسب انجام شده است؟  5

*   گردد؟ آيا كنترل و بازرسي سيم ها و كابلها به طور منظم انجام مي 6

*   آيا روكش سيم ها، فاقد هرگونه پوسيدگي و خوردگي است؟ 7

*  آمد افراد قرار دارند؟ وآيا كابل ها و سيم هاي مورد استفاده در مسير رفت 8

 * آيا ژنراتور برق اضطراري وجود دارد؟  9

 

 

چك ليست  بررسي واحد تاسيسات 
خير بلي موارد  

 * آيا چيدمان دستگاهها مناسب مي باشد؟  1

 * آيا چيدمان دستگاهها مانع خروج اضطراري نمي گردد؟  2

 *  آيا سيستم برق دستگاهها ايمن مي باشد؟ 3

 * آيا بازرسي دوره اي از سيستم برق دستگاهها انجام مي گيرد؟  4

 * آيا بازرسي دوره اي از دستگاههاي موجود در واحد تاسيسات انجام مي گيرد؟  5

 * آيا از وسايل اطفاء حريق در كنار دستگاهها استفاده مي شود؟  6
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چك ليست بررسي وضعيت سيستم ارت 
خير بلي موارد  

*  آيا سيستم اتصال به زمين از جنس فوالد مي باشد؟  1

 *  ميليمتر مي باشد؟ 16آيا داراي قطر استاندارد  2

 *  آيا داراي روكش مسي مي باشد؟ 3

 *  ميلي متر مي باشد مطابق است؟ 3آيا قطر روكش مسي با ميزان استاندارد كه  4

501آيا ابعاد صفحه مسي داراي مشخص استاندارد مي باشد؟ (ابعاد  5  *   ميلي متر)2 ميلي متر، ضخامت ×.

 *  ميلي متر مربع مي باشد؟ 5آيا سطح مقطع اتصال زمين بر روي صفحه داراي قطر  6

- *  آيا صفحه اتصال به صورت عمودي در زمين قرار گرفته است؟ 7

 *  متر) 1آيا فاصله لبه فوقاني صفحه الكترود از سطح زمين به ميزان استاندارد مي باشد؟ (كمتر از ميزان  8

 * آيا صفحه در محلي كه زمين داراي رطوبت كافي است قرار گرفته  9

آيا از پوشش مناسبي جهت اطراف صفحه استفاده شده است؟ (نمك، خاك و زغال چوب هريك به نسبت  10

) 35و 4 و 1

 * 

 *  متر) 1 الي 0.5آيا الكترودها در فاصله مناسبي از سطح زمين قرار گرفته اند؟ ( 11

*  آيا تاييديه الزم از سوي مراجع ذيربط در خصوص سيستم ارت وجود دارد؟  12

 *ولي ثبت نمي شود آيا سيستم ارت مورد بازديد دوره اي قرار مي گيرد  13

چك ليست  بررسي شيشه ها، پنجره ها و نماي خارجي ساختمان 
خير بلي موارد  

 * آيا پنجره ها به چهارديواري محكم شده اند؟  1

 * آيا پنجره ها در جاي مناسب نصب گرديده اند؟  2

*   آيا پنجره ها داراي حافظي از بيرون هستند كه مانع از افتادن آنها گردد؟ 3

 * آيا جنس چارچوب پنجره ها مناسب است؟  4

 * آيا در داخل اتاق براي پنجره ها پرده اي درنظر گرفته شده است؟  5

 * آيا جنس پرده ها از نوع قابل اشتعال مي باشد؟  6

*   آيا جنس چارچوب پنجره از نوع قابل اشتعال است؟ 7

 * آيا تخت بيماران در فاصله مناسب از پنجره ها قرار گرفته است؟  8

*  آيا سقوط پنجره و شيشه ها مانع خروج افراد مي گردد؟  9

 * آيا مسيرهاي خروج اضطراري داراي شيشه مي باشد؟  10

*  آيا از برچسب هاي مات كننده براي جلوگيري از شكستن و پرتاب  11

*  آيا شيشه هاي ايمن براي درب ورودي، پاسيو و باالي درب ها  12

 * آيا شيشه ها كامال به چارچوب پنجره محكم شده اند؟  13

 * آيا شيشه هاي يكپارچه نصب گرديده اند؟  14

*  آيا جنس شيشه ها نشكن است؟  15

 * آيا ابعاد شيشه ها نسبت به ابعاد ساختمان مناسب است؟  16

 * آيا چوب پرده و پرده اتصاالت محكم دارند؟  17

  نماي خارجي و محوطه ساختمان  

 * آيا نماي خارجي ساختمان به نحو مناسبي به ساختما نصب گرديده  1
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آيا پايه هايي كه براي تابلوها درنظر گرفته شده است مي تواند وزن تابلو را مهار كند و مانع از افتادن آن  2

گردد؟ 

 * 

 * آيا پايه هايي كه براي نصب نماي خارجي استفاده شده است به طور مناسب به ديوار نصب گرديده است؟؟  3

*  آيا جنس قطعات به كار رفته در نماي ساختمان از نوع قابل اشتعال مي باشد؟  4

*  آيا مصالح به كار رفته در نماي خارجي ساختمان از مواد سبك مي باشد؟  5

*  آيا در نماي خارجي ساختمان از قطعات يكپارچه استفاده شده است؟  6

*  آيا در ساختمان هاي شيرواني احتمال سقوط سقف وجود دارد؟  7

*  آيا بخش اعظم نماي خارجي ساختمان از جنس شيشه است؟  8

 * آيا نرده ها در نماي خارجي ساختمان به طور مناسب نصب گرديده است؟  9

*  آيا اشياي قابل احتراق، اشتعال و انفجار در محوطه خارج ساختمان (حياط- فضاي آزاد) انبار شده است؟  10

*  آيا در محوطه از سكوي پيش ساخته استفاده شده است؟  11

 * آيا از سقف پيش ساخته در محوطه و خارج ساختمان استفاده شده است؟  12

 *  آيا سكو، سقف، و ساختمانهاي پيش ساخته به طرز ايمن در جاي خود محكم شده اند؟ 13

*  آيا در محوطه اشيايي لغزنده و تيز كه مانع تردد افراد شود وجود دارد؟  14

*  آيا پارك خودروها در محوطه ساختمان مانع عبور و مرور نمي باشد؟  15
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چك ليست بررسي وضعيت پاركينگ 
خير بلي موارد  

 * آيا پاركينگ در هنگام قطع برق مجهز به روشنايي اضطراري مي باشد؟  1

* پاركينگ درفضاي باز قرار دارد آيا پاركينگ داراي درب خروج اضطراري مي باشد؟  2

*   آيا پاركينگ مجهز به سيستم تهويه عمومي با كانال كشي مناسب مي باشد؟ 3

*  آيا پاركينگ مجهز به سيستم اعالن خطر يا آژير مي باشد؟  4

آيا كانالها و يا لوله هاي آب و فاضالب (تاسيسات) كه از سقف پاركينگ مي گذرد از  5

بستهاي محكم و قوي استفاده شده است؟ 

  *

پاركينگ در ندارد و در فضاي روباز آيا دربهاي پاركينگ به بيرون باز مي شود؟  6

است 

 *

آيا در مسير خروج پاركينگ و يا راهروهاي مشرف به پاركينگ از شبنماهاي مناسب  7

 استفاده شده است؟

  *

*  آيا سيستم اطفاء حريق مناسب در پاركينگ وجود دارد؟  8

 * آيا كپسول اطفاء حريق مناسب به تعداد كافي موجود مي باشد؟  9

*  آيا سيستم اعالم حريق مناسب نصب مي باشد؟  10

 

 
خير بلي موارد  

 * آيا داكت ها به صورت ساده طراحي شده اند؟  1

 * آيا كابل ها عايق شده و محكم در كانال نصب شده اند؟  2

 *  آيا تعقيب سر سيمها در كانال به سادگي انجام مي شود؟ 3

 * آيا دريچه هاي بازديد روي داكت ها قرار گرفته اند؟  4

 * آيا داكت ها و كابل ها در محل نقاط لرزه خيز داراي اتصاالت قابل انعطاف هستند؟  5

 * آيا داكت ها و كابل ها در محل اتصال به دستگاهها داراي اتصاالت قابل انعطاف هستند؟  6

آيا قطعات دكوراسيون داخلي و گچ بريهايي كه روي طاقچه هاي بلند و يا روي فايلها قرار گرفته اند به خوبي مهار  7

 شده اند؟

 -- --

 * آيا امكان سقوط قطعات ارزشمند و شكستني وجود دارد؟  8

*  آيا وسايل و تجهيزات طوري نصب گرديده اند كه در صورت سقوط منجر به مسدودشدن راهرو نگردند؟  9

 * آيا قفسه هاي ديواري به خوبي مهار شده اند؟  10

 * آيا پلكانها و نورگيرها از مواد مقاوم در مقابل آتش ساخته شده اند؟  11

توضيح اينكه در ساختمان در حال احداث هادي زاده و ساختمان مصلح داكت وجود دارد 

 وليكن در ساختمان اصلي بخش داكت وجود ندارد
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چك ليست  بررسي وضعيت پارتيشن ها  
خير بلي موارد  

*  آيا جنس پارتيشن از مواد غير قابل اشتعال و با استحكام باال انتخاب شده است؟  1

*  آيا جنس پارتيشن ها از نوعي مي باشد كه در هنگام احتراق ايجاد مسموميت ننمايد؟  2

 *  آيا پارتيشن با بستهاي فلزي به كف و سقف بسته شده است؟ 3

*  آيا پارتيشن ها طوري نصب شده است كه در هنگام بحران و شرايط اضطراري مانع عبور و فرار افراد نگردد؟  4

آيا جهت نصب وسايل و تجهيزات (تابلو برق، كپسولهاي اطفاء حريق) و لوازم تزئيناتي (تابلوها) از پارتيشن  5

استفاده شده است؟ 

  *

 * آيا از شيشه در ساختار پارتيشن استفاده شده است؟  6

*  در صورتيكه شيشه به كار رفته است آيا نسبت به نصب مات كننده اقدام شده است؟  7

 

چك ليست بررسي وضعيت مبلمان و دكوراسيون داخلي ساختمان 
خير بلي موارد  

 *  آيا چيدمان مبلمان مناسب مي باشد؟ (به نحوي كه مانع خروج افراد نگردد) 1

 * آيا جنس مبلمان از مواد قابل اشتعال مي باشد؟  2

*   آيا نحوه اتصال مبلمان به ديواره ها و كف مناسب مي باشد؟ 3

آيا جنس مواد به كار رفته در مبلها، تخت بيماران و دكوراسيون طوري است كه در اثر احتراق  4

توليد گاز سمي نمايد؟ 

  *

  دكوراسيون داخلي  

 * آيا فضاي فيزيكي اتاق با دكوراسيون موجود در آن تناسب دارد؟  1

 *  آيا چيدمان دكوراسيون مناسب است؟ 2

 در بعضي از موارد آيا جهت دكوراسيون از اجسام شكستني استفاده شده است؟  3

*  آيا در صورت استفاده از شيشه در دكوراسيون تمهيدات ايمني الزم به كار گرفته شده است؟  4

آيا در صورت چند قطعه بودن دكوراسيون آيا قطعات به صورت كامل و مستحكم به هم متصل  5

شده اند؟ 

 در بعضي از موارد 

*  آيا كمدها، قاب ها و ديگر وسايل به نحو مناسب ثابت شده اند؟  6

آيا در محل ايستگاههاي كاري احتمال سقوط اجسام سنگين از كمدها، كابينت ها، و ... وجود  7

دارد؟ 

 * 

آيا در محل استراحت بيماران احتمال سقوط اجسام سنگين از كمدها، كابينت ها، الصاقات ديوارها  8

وجود دارد؟ 

  *

آيا جنس اين وسايل (كابينت ها، كمدها و دكوراسيون و ...) از موادي است كه در هنگام احتراق  9

توليد سم نمايد؟ 

  *

 در بعضي از اتاق ها آيا چيدمان آنها به شكلي است كه مانع خروج افراد شود؟  10

*  آيا چيدمان مانع بسته شدن درب خروجي مي گردد؟  11

*  آيا جنس مواد تشكيل دهنده در ساختار وسايل، سبك و نرم است؟  12

*  آيا وسايل اطفاء حريق مناسب در آنجا موجود مي باشد؟  13
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چك ليست  مربوط به حفاظت و امنيت افراد و تجهيزات 
 خير بلي موارد 

تاحدودي آموزش داده  آيا آموزش  الزم جهت امنيت افراد و تجهيزات توسط كميته بحران صورت گرفته است؟ 1

 شده است

 

آيا هماهنگي هاي الزم با مراكز و ارگانهاي ذيربط در خصوص حفظ امنيت افراد و تجهيزات توسط كميته  2

 بحران انجام شده است؟

 * 

آيا آموزش الزم جهت حفاظت و امنيت افراد اعم از كاركنان و بيماران به گروه مشخص داده شده  3

 است؟

 * 

آيا محل امن براي نگهداري كودكاني كه در معرض خطر از جانب افراد ديگر هستند درنظر گرفته شده  4

 است؟

مكان وجود دارد ولي 

 برنامه ريزي نشده است

* 

 *  آيا افراد مطمئن براي شناسايي و جمع آوري اين كودكان درنظر گرفته شده است؟ 5

 *  آيا آموزش الزم در مورد مراقبت از تجهيزات حياتي و باارزش مركز به افراد مشخص داده شده است؟ 6

 *  آيا جاي امني براي محافظت از اين وسايل و تجهيزات تهيه گرديده است؟ 7

  * آيا اين تجهيزات به طريقي مهار گرديده اند كه در اثر حادثه خسارت ها به حداقل برسد؟ 8

  * آيا تجهيزات مهم و گرانقيمت كدگذاري شده اند؟ 9

  * آيا تجهيزات مهم و گرانقيمت شناسايي شده اند؟ 10

  * آيا ليست تجهيزات مهم و گرانقيمت در محل امن بايگاني شده است؟ 11

  * آيا كليه تجهيزات داراي شناسامه فني (روش كار، روش نگهداري و تعميرات و غيره) مي باشند؟ 12

  * آيا اين شناسنامه ها در محل امن نگهداري مي گردند؟ 13
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چك ليست بررسي وضعيت تداركات (غذا، چادر، انواع كنسرو، دارو و ...) 

 خير بلي موارد 

آيا آب آشاميدني به صورت بسته بندي شده به ميزان دو برابر مصرف تعداد پيش بيني شده  1

 براي حداقل يكهفته تدارك ديده شده است؟

 * 

 *  آيا محل نگهداري آب با اصول بهداشتي مطابقت دارد؟ 2

آيا نحوه توزيع طوري ساماندهي شده است كه قبل از انقضاء مصرف در موارد موردنياز  3

 مصرف و جايگزين گردد؟

 * 

آيا منابع آب بصورت تانكر در نقاط مختلف و امن بيمارستان و مركز درماني پيش بيني شده  4

 است؟

 * 

 *  آيا مخازن در فواصل ماهيانه شستشو و آب آنها تعويض مي گردد؟ 5

 *  آيا محل مطمئني براي استفاده مجدد از آب تعويض شده پيش بيني شده است؟ 6

 *  آيا كلر باقيمانده در مخازن هر هفته كنترل مي شود؟ 7

آيا مقدار آب مخازن براي مصارف شستش و آشاميدن افراد پيش بيني شده براي حداقل  8

 يكهفته كافي است؟

 * 

آيا مخازن و استخرها، چشمه ها و چاهها و قنات ها مقاومت كافي در برابر زمين لرزه را  9

 دارند؟

 * 

آيا غذا به مقدار كافي به صورت كنسرو براي يكهفته به مقدار دو برابر افراد پيش بيني شده  10

 كفايت مي كند؟

 * 

 *  آيا مخازن آب طوري ساخته شده است كه پس از زلزله باعث تخريب بيشتر نشود؟ 11

 *  آيا پتو و لباس گرم به مقدار كافي و براي تعداد پيش بيني شده وجود دارد؟ 12

 *  آيا محل نگهداري پتو و غذا مناسب است؟ 13

 *  آيا توالت صحرائي استاندارد با توجه به شيب زمين به تعداد كافي پيش بيني شده است؟ 14

  * آيا محل اسكان موقت پيش بيني شده است؟ 15

هنوز برنامه ريزي  وتامين  آيا كنسروهاي غذا تاريخ انقضاء طوالني دارند؟ 16

 نگرديده است

 

 *  آيا برنامه ريزي مناسب براي توزيع مواد غذايي قبل از انقضاء تاريخ مصرف وجود دارد؟ 17

فقط دو كيف آماده گرديده  آيا كيف كمك هاي اوليه اورژانس با تجهيزات پيش بيني شده براي  18

 است

 

  * آيا افراد و پرسنل محل كيف را مي دانند؟ 19

 *  آيا داروهاي اورژانس و مواد ضدعفوني كننده آب و واكسن به مقدار كافي انبار شده است؟ 20

*در صورت استفاده روزانه  آيا روزانه محتويات كيف اورژانس، كنترل و نواقص برطرف مي شود؟ 21

چك مي گردد وليكن روتين 

 ماهيانه كنترل مي گردد
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چك ليست  بررسي محل هاي امن مربوط به افراد، بيماران، تجهيزات و ... 
 خير بلي موارد 

آيا در مركز درماني محل امن جهت نگهداري وسايل و تجهيزات ضروري، مواد غذايي و ...  1

 پيش بيني شده است؟

*  

  *  آيا محل امن درنظر گرفته شده قابل دسترسي است؟1در صورت مثبت بودن جواب سوال  2

 *  آيا اين محل در نقشه مركز درماني مشخص شده است؟ 3

  تقريبا آيا مسئولين مربوطه از اين محل به طور دقيق آگاهي دارند؟ 4

آيا فضاي كافي جهت نگهداري موقت وسايل، تجهيزات و مواد غذايي و بهداشتي درنظر گرفته  5

 شده است؟

*  

  گاها آيا اين محل مورد بازديد دوره اي قرار مي گيرد؟ 6

  * آيا دقت كافي در ساخت اين محل به كار رفته است؟ (از نظر سازه اي و مقاومت آن) 7

  * آيا اين محل از نفوذ حشرات و جوندگان محفوظ مي باشد؟ 8

  * آيا پيش بيني الزم جهت جلوگيري از سرقت صورت گرفته است؟ 9

آيا ليست وسايل و تجهيزات و موادغذايي و پوشاك و مواد ضروري بر اساس اولويت توسط  10

 كميته بحران مركز درماني تهيه شده است؟

 * 

  * آيا اين ليست در محل مذكور موجود و ثبت شده است؟ 11

  * آيا سيستم گرمايش و سرمايش مناسب پيش بيني شده است؟ 12

  * آيا درب هاي اين فضا جهت ورود و خروج هاي مكرر و اضطراري پيش بيني شده است؟ 13

آيا چيدمان وسايل، تجهيزات و ... طوري صورت گرفته است كه در زمان بحران در كوتاهترين  14

 زمان قابل دسترسي باشند؟

*  

  * آيا جنس مصالح به كار رفته در برابر حريق مقاوم مي باشد؟ 15

  * آيا سيم كشي ها به طور ايمن انجام شده است؟ 16

 *  آيا ليست وسايل موجود در محل در اختيار اعضاء كميته بحران و افراد واجد شرايط قرار دارد؟ 17

  * آيا محل و يا محل هاي امن جهت بيماران و پرسنل پيش بيني شده 18

  * مركز درماني مشخص شده است؟ Planآيا اين محل ها بر روي  19

  * آيا اين محل ها قابل دسترسي مي باشد؟ 20

  * آيا اين محل ها در مقابل زلزله و ديگر حوادث مقاوم مي باشند؟ 21

  * آيا اين محل ها از موادي ساخته شده اند كه در مقابل حريق مقاومت نمايند؟ 22

  * آيا اصول ايمني در اين محل ها رعايت شده است؟ 23

آيا نحوه قرارگرفتن اين محل ها طوري است كه مجروحين را به راحتي بتوان به آن محل منتقل  24

 نمود؟

*  

آيا طراحي اين محل ها طوري انجام شده است كه به ترياژ در هنگام وقوع بحران از جمله زلزله  25

 كمك نمايد؟

*  

 * آيا درب ها جهت ورود و خروج هاي مكرر و اضطراري طراحي شده؟  26

  *آيا اين محل ها مورد بازديد دوره اي قرار مي گيرند؟  27

 * آيا مسير منتهي به محل هاي امن مشخص و عالمتگذاري شده اند  28

آيا در محل امن وسايلي از قبيل اره، جك، قيچي (مخصوص برش)، طناب مستحكم و ... جهت  29

امدادرساني درنظر گرفته شده است؟ 

 * 

 * آيا محل امن داراي ژنراتور برق اضطراري مي باشد؟  30
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در صورتيكه مركز درماني فاقد فضاي كافي جهت برپايي محل امن باشد آيا در اطراف مركز  31

فضاهايي (اعم از پارك ها، مكانهايي كه مقاومت بااليي دارند و ...) به عنوان برپايي محل امن با 

هماهنگي ارگانهاي ذيربط درنظر گرفته شده است؟ 

  

- ابعاد فضاهاي امن موجود در مراكز درماني چقدر مي باشد؟ ذكر گردد. 

 مترمربع 250مترمربع                سالن امفي تاتربيمارستان:2300محوطه بيمارستان: 

 مترمربع 80 مت مربع        سالن نمازخانه: 240سالن ورزشي بيمارستان:

 مترمربع 900فضاي پاركينگروباز و مسقف: 

: كه كليه اتاق هاي آن را مي توان جهت امور درماني مورد استفاده قرار داد 5ساختمان شماره 

وليكن فقط سيستم گازهاي طبي و ساكشن آن مركزي نمي باشد و نياز است به صورت پرتابل 

استفاده شود 

 - يك نسخه از ليست وسايل، تجهيزات و ... ضميمه چك ليست گردد.
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چك ليست بررسي وضعيت وسايل حفاظت فردي 
 خير بلي موارد رديف

 *  آيا چك ليستي از وسايل حفاظت فردي گروههاي مختلف تهيه شده است؟ 1

آيا فضاي مناسب براي نگهداري وسايل حفاظت فردي (در نزديكترين محل به ايستگاه كاري) درنظر گرفته شده  2

 است؟

 * 

   آيا وسايل حفاظت فردي تهيه شده داراي استاندارد مربوطه مي باشد؟ 3

 *  موجود است؟ N95 يا FFP3آيا ميزان كافي ماسك تنفسي با استاندارد  4

 *  آيا گروههاي هدف روش كار با وسايل حفاظت فردي همچون ماسك هاي با فشار مناسب را مي دانند؟ 5

 *  آيا ماسك فرار در محيط وجود دارد؟ 6

 *  آيا كفش، دستكش، كمربند و كاله ايمني مناسب جهت گروه امداد درنظر گرفته شده است؟ 7

  عدد2 آيا كيف ايمني جهت امدادرسانان پيش بيني شده است؟ 8

چك ليست بررسي وضعيت آموزش ايمني و بهداشت 
 خير بلي موارد رديف

آيا دوره هاي آموزشي ويژه همچون ترياژ، مديريت بحران، به حداقل رساندن خسارات مالي و جاني و ... برگزار  1

 شده است؟

*  

  * آيا ارزشيابي دقيق از دوره هاي آموزشي به عمل آمده است؟ 2

 *  آيا ميزان اطالعات پرسنل در ارتباط با موضوعات ارائه شده كافي است؟ 3

 *  آيا براي آموزش مخاطبان بعد از زلزله برنامه ريزي خاصي شده است؟ 4

 *  آيا براي آموزش عمومي در ارتباط با بهداشت عمومي و محيط پمفلت يا پوستر تهيه شده است؟ 5

 *  آيا براي آموزش عمومي در ارتباط با سالم سازي آب شرب جزوه يا پمفلت آماده شده است؟ 6

  * آيا بلندگوي دستي در مجموعه وجود دارد؟ 7

 *  آيا فيلمهاي آموزشي مقابله با زلزله در مراكز درماني پخش مي شود؟ 8

 *  در دوره هاي آموزشي مانورهاي برنامه ريزي شده هدفدار درنظر گرفته شده است؟ 9

  * دوره هاي آموزشي در ارتباط با اطفاء حريق و چگونگي استفاده از وسايل حفاظت فردي برگزار شده است؟ 10

چك ليست بررسي وضعيت واكسيناسيون و كنترل عفونت 
 خير بلي موارد 

  * آيا به طور منظم اقدامات كنترل عفونت در بيمارستان انجام مي گردد؟ 1

  * آيا واكسيناسيون پرسنل انجام شده است؟ 2

  * آيا مشخصات بيماراني كه مبتال به بيماريهاي واگير هستند ثبت شده و در محل مناسبي نگهداري مي گردد؟ 3

  * آيا دستورالعمل مدون در خصوص كنترل بيماريهاي واگير پس از بحران پيش بيني شده است؟ 4

  * آيا پرسنل داراي كارت واكسيناسيون (تاريخچه واكسن) مي باشند؟ 5

  * انجام مي گيرد؟ HBSAb- HIV- HCBآيا در معاينات ادواري آزمايش خون  6

  * ) انجام مي گيرد؟+HBSAbآيا درصورت تماس با بيمار مشكوك اقدامات كنترلي (ايمن گلوبين  7

  * آيا نوبت واكسيناسيون پرسنل كنترل مي گردد؟ 8

  * آيا نتايج آزمايشات در نوبت هاي واكسيناسيون (اطالعات كامل در خصوص واكسيناسيون خود شخص) در اختيار پرسنل و وارد پرونده پزشكي مي شود؟ 9

  * آيا پرسنل آنتي ژن مثبت و يا افرادي كه مبتال به ايدز بوده به كار درمان غيرمستقيم (پشتيباني) مشغول هستند؟ 10

  * آيا درمان و كنترل عوارض بيماريهاي ميكروبي و ويروسي در پرسنل مبتال انجام مي گيرد؟ 11

  * آيا پرسنل درماني در مقابل بيماري هپاتيت واكسينه شده اند؟ 12
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چك ليست بررسي وضعيت ايمني اتاق عمل 
 خير بلي موارد 

  * آيا اتاق عمل داراي راه خروج اضطراري مي باشد؟ 1

  * آيا اين راههاي خروج عاري از هرگونه وسايل اضافه و بر اساس استاندارد مي باشند؟ 2

  * آيا جنس كف مقاوم در برابر حريق مي باشد؟ 3

  * آيا جنس كف از نوع الكترواستاتيك مي باشد؟ 4

 *  آيا سيستم اعالم حريق مناسب نصب مي باشد؟ 5

 *  آيا خاموش كننده دستي از نوع فوم و به تعداد كافي موجود است؟ 6

  * آيا پرسنل اتاق عمل براي مقابله و مواجهه با حوادث آموزشهاي الزم را گذرانده اند؟ 7

  * آيا تجهيزات الكتريكي و دستگاههاي مورد استفاده در اتاق عمل سالم و ايمن مي باشند؟ 8

  * آيا تدابير الزم جهت مقابله با تخليه الكتريكي به عمل آمده است؟ 9

  * آيا سيم كشي هاي موجود بر اساس اصول ايمني انجام شده و سيم ها و كابلهاي برق مستحكم و سالم هستند؟ 10

  * آيا كليدها، پريزهاي برق و دستگاههاي الكتريكي موجود مطمئن و داراي اتصال زميني هستند؟ 11

  * آيا سيستم تهويه اتاق عمل اختصاصي مي باشد؟ 12

  * آيا تهويه داراي سيستم دمنده و مكنده است؟ 13

  * آيا وسايل و تجهيزات نصب شده در اتاق عمل داراي استحكام كافي در نصب مي باشند؟ 14

  * آيا چراغ هاي سياليتيك پرتابل نيز موجود است؟ 15

  * آيا شيوه نگهداري چراغ ها مناسب است (بازديدهاي دوره اي و كنترل آنها)؟ 16

  * آيا وسايل و تجهيزات نصب شده به ديوار و يا آويزان از سقف به خوبي در محل خود مهار شده اند؟ 17

  * آيا المپ هاي نصب شده در اتاق عمل از نوع ضدجرقه مي باشد؟ 18

 *  آيا قاب المپ هاي موجود به خوبي و مستحكم نصب گرديده است؟ 19

  * آيا كپسولهاي اكسيژن و گازهاي طبي موجود به طور ايمن نگهداري مي شوند؟ 20

  * آيا قفسه هاي نگهداري دارو، وسايل و تجهيزات در محل خود به خوبي ثابت و مهار شده اند؟ 21

آيا چيدمان وسايل و تجهيزات در اتاق هاي عمل، ريكاوري، راهروها و محل استراحت كاركنان مناسب است (به  22

 طوريكه مانع خروج اضطراري افراد نگردد)؟

*  

  * آيا ليست كشيك و شيفت افراد مشخص بوده و موجود مي باشد؟ 23

  * اتاق عمل موجود است؟ Planآيا  24

  * از اتاق عمل آيا در محل مناسبي نگهداري مي شود؟ Planدر صورت تهيه  25

  * راههاي خروج ترسيم و در محل مناسب نصب شده است؟ Planآيا  26

 * آيا وسايل گرمايش و سرمايش در محل هاي مناسب نصب مي باشند؟  27

  *در صورت وجود موادي مانند آب اكسيژنه، فرمالين، هالوتان و ... آيا اين مواد به طور ايمن نگهداري مي شوند؟  28

  *آيا حداقل وسايل و داروهاي موردنياز عمل جراحي در محل امن جهت حوادث غيرمترقبه پيش بيني شده است؟  29

اين بيمارستان فاقد لنژري مي باشد و به صورت متمركز به بخش خصوصي واگذارگرديد است 
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چك ليست بررسي وضعيت لنژري 
 خير بلي موارد 

   آيا كف لنژري از جنس مناسب است؟ 1

   كف لنژري لغزنده مي باشد؟ 2

   آيا سقف و ديواره ها در برابر رطوبت مقاوم مي باشند؟ 3

   آيا شغل افراد تفكيك شده بود و هر فرد وظيفه مختص به خود دارد؟ 4

   آيا تهويه لنژري به خوبي صورت مي گيرد؟ 5

   آيا دستگاههاي موجود داراي سيم اتصال به زمين مي باشند؟ 6

   آيا كاركنان آموزش موارد ايمني را گذرانده اند؟ 7

   آيا نقشه واحد لنژ در آرشيو مربوطه وجود دارد؟ 8

   آيا راه خروج اضطراري وجود دارد؟ 9

   آيا راههاي خروج با عالئم واضح و روشن مشخص شده اند؟ 10

   آيا راههاي خروج به خوبي نگهداري شده و از تجمع وسايل و تجهيزات در مسير آن جلوگيري مي شود؟ 11

   آيا كپسول اطفاء حريق مناسب وجود دارد؟ 12

   آيا سيستم اعالم حريق مناسب نصب مي باشد؟ 13

   آيا رنگ ديواره ها در برابر حريق مقاوم مي باشند؟ 14

   آيا چيدمان وسايل و تجهيزات مناسب مي باشد؟ 15

   آيا فاصله بين دستگاهها مناسب مي باشد؟ 16

   آيا محل مناسبي براي نگهداري شوينده ها و مواد ضدعفوني كننده وجود دارد؟ 17

   آيا فاضالب رختشويخانه به صورت بهداشتي دفع مي گردد؟ 18

   آيا المپ هاي موجود ضدجرقه مي باشد؟ 19

   آيا سيم كشي هاي برق، ايمن مي باشند؟ 20

   آيا وسايل گرم كننده و خنك كننده موجود به نحو مناسب قرار دارند؟ 21

   آيا وسايل و تجهيزات موجود (لباسشويي ها، خشك كننده ها، اتوها و ...) در محل قرارگرفتن ثابت شده اند؟ 22

   آيا قفسه هاي نگهداري البسه، ملحفه ها و ... در محل خود فيكس شده اند؟ 23

   آيا ماشين هاي لباسشويي و خشك كن ها طوري گرديده اند كه در هنگام بازشدن ناگهاني درب آنها در حين استفاده، دستگاه از 24

   آيا جهت تهويه از هواكش استفاده مي شود؟ 25

  در صورت استفاده از هواكش، آيا اين دستگاه در جاي مناسبي قرار گرفته و محكم شده است؟  26

  آيا وضعيت شيفت افراد با كليه مشخصات آنان ثبت مي باشد؟  27

  آيا مسير خروج اضطراري واحد لنژ مشخص مي باشد؟  28

  آيا مسير خروج مستقيما به فضاي آزاد منتهي مي گردد؟  29
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چك ليست بررسي وضعيت ايمني اورژانس 
 خير بلي موارد 

  * آيا تخت ها داراي ترمز مناسب جهت جلوگيري از هرگونه حركت احتمالي مي باشند؟ 1

  * آيا مانيتورها و تجهيزات باالي سر ييمار به خوبي در جاي خود مهار شده اند؟ 2

 *  آيا تجهيزات ترالي اورژانس به نحو مناسبي در مقابل سقوط ناشي از زمين لرزه مقاوم شده اند؟ 3

  * آيا ترالي اورژانس داراي ترمز ضد حركت مي باشند؟ 4

  * آيا كاركنان اورژانس آموزش هاي الزم را ديده اند؟ 5

  * آيا ترمز ترالي و تخت ها حتي براي توقف كوتاه مدت فعال مي شوند؟ 6

 *  آيا اتاق عمل اورژانس، داراي استاندارد مقاومت در برابر زلزله مي باشد؟ 7

 *  باشد؟آيا برق بخش اورژانس از برق ساير قسمت هاي بيمارستان جدا مي 8

 *  آيا اورژانس داراي ژنراتور برق جداگانه مي باشد؟ 9

  * آيا كف واحد اورژانس از جنس مقاوم در مقابل سرخوردن ساخته شده است؟ 10

  * آيا اورژانس در طبقه همكف مي باشد؟ 11

  * آيا در اطراف ساختمان اورژانس امكانات مناسب نظير آب و محل اسكان موقت پيش بيني شده است؟ 12

  * آيا ساختمان اورژانس داراي حداقل دو در ورود و خروج مي باشد؟ 13

  * آيا كليه پرسنل اورژانس امكان دسترسي در كوتاهترين فاصله را به يكي از درهاي خروج دارد؟ 14

  * آيا محل خروج از ساختمان اورژانس به محوطه امن منتهي مي شود؟ 15

  * آيا اطراف ساختمان اورژانس طوري ساماندهي شده است كه مانع رفت و آمد وسايل امدادي نشود؟ 16

  * آيا مسيرهاي دسترسي به واحد اورژانس به خوبي پاكسازي و يا گندزدائي شده است؟ 17

 *  آيا قفسه هاي داروهاي اورژانس مقاومت در مقابل زمين لرزه را دارد؟ 18

  * آيا سامانه ترياژ مناسب در اورژانس پيش بيني شده است؟ 19

  * آيا پرستاران واحد اورژانس از محل ايستگاه پرستاري امكان دسترسي و پايش بيماران را دارند؟ 20

آيا محل مناسبي در خارج از ساختمان اورژانس با امكانات موردنياز براي ترياژ و اعمال جراحي كوچك  21

 پيش بيني شده است؟

  *اتاق عمل ليزيك

  * آيا راههاي فرار و خروج از ساختمان به خوبي پاكسازي و مانع زدائي شده است؟ 22

 *  آيا دستگاه هاي ثابت مثل راديولوژي به نحو مناسبي به زمين يا ديوار مقاوم فيكس شده اند؟ 23

  * آيا كپسول اطفاء حريق مناسب به تعداد موردنياز و با فواصل معين نصب مي باشد؟ 24
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 CSRچك ليست بررسي وضعيت ايمني 
 خير بلي موارد 

  * موجود است؟ CSR بخش Planآيا  1

  * آيا نصب و چيدمان وسايل مناسب است؟ 2

  * آيا قفسه هاي موجود به نحو ايمن محكم شده اند؟ 3

  * آيا اتوكالوهاي موجود داراي سيستم اتصال زمين مي باشند؟ 4

  * آيا چك لست بررسي وضعيت اتوكالوها در كنار آنها نصب شده است؟ 5

  * آيا دستورالعمل استفاده از اتوكالو در كنار آن نصب شده است؟ 6

  *  به طور مناسب انجام مي گيرد؟CSRآيا تهويه در بخش  7

  * آيا جنس كف مناسب است؟ (فاقد پستي، بلندي و عدم سربودن) 8

  * آيا المپ هاي موجود به طور مناسب انجام مي گيرد؟ 9

  * آيا وسايل سرمايش و گرمايش در محل مناسب و به طور ثابت قرار گرفته اند؟ 10

  * آيا سيستم ورودي و خروجي بخار به صورت ايمن نصب شده است؟ 11

  * آيا فشارسنج ها سالم و بدون نقص مي باشند؟ 12

  * يا اصول ايمني دستگاهها و محيط كار خود آشنايي كامل دارد؟ CSRآيا اپراتور  13

  * آيا وسايل اطفاء حريق مناسب نصب مي باشد؟ 14

  * آيا اين وسايل به راحتي قابل دسترس هستند؟ 15

 *  آيا سيستم اعالم حريق مناسب نصب شده است؟ 16

  * آيا كاركنان آشنايي به نحوه استفاده از وسايل را دارند؟ 17

  * آيا از تهويه اختصاصي استفاده مي شود؟ 18

  * در صورت استفاده از تهويه اختصاصي آيا اين سيستم به طور مناسب و ايمن نصب شده است؟ 19

  *  درنظر گرفته شده است؟CSRآيا فضاي كافي جهت  20

  * آيا راه خروج اضطراري پيش بيني شده است؟ 21

  * آيا درب خروج اضطراري مستقيما به فضاي باز منتهي مي گردد؟ 22

  * آيا اين مسير از وسايل اضافي خالي مي باشند؟ 23

  * آيا محل نگهداري وسايل، ملحفه ها و ... قابل دسترسي مستقيم مي باشد؟ 24

  * آيا مواد زائد به نحو مناسب جمع آوري مي گردند؟ 25

  *آيا سيم كشي ها و پريزها سالم، فاقد خوردگي و ايمن مي باشند؟  26

  * موجود است؟ CSRآيا دستگاه فور در واحد  27

  *در صورت موجودبودن آيا دستگاه مورد بازرسي دوره اي قرار مي گيرد؟  28

  *آيا دستگاه فور جهت استفاده در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه پيش بيني شده است؟  29

  * آيا اين دستگاه (يا دستگاهها) در محل امن نگهداري مي شوند؟ 30

آيا دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه فور و همچنين وضعيت برق رساني آن مشخص و ثبت شده و در كنار دستگاه موجود  31

است؟ 

*  

  * در ليست مربوطه ثبت مي گردد؟ CSRآيا وضعيت شيفت و اطالعات پرسنلي واحد  32
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 ارتوپدي و زنان و زايمان مي باشد ICU-CCUاين بيمارستان تك تخصصي وفاقد 

چك ليست اختصاصي بررسي وضعيت بخش ها 
 خير بلي موارد 

   آيا بيماران ايزوله و عفوني قابل شناسايي براي افراد ديگر هستند؟ 1

   آيا رنگ لباس يا نصب وسيله خاصي براي جداسازي اين بيماران در 2

   آيا محل امني براي اين بيماران درنظر گرفته شده است كه از انتشار بيماريشان جلوگيري شود؟ 3

   آيا محل امني (از نظر ايزوله بودن) براي اين بيماران درنظر گرفته شده است كه بيماريشان تشديد نگردد؟ 4

   آيا داروها و تجهيزاتي كه موردنياز آنها است خارج از محيط حادثه ديده درنظر گرفته شده است؟ 5

   آيا تجهيزاتي كه ضروري مي باشند مانند چادر اكسيژن در خارج از محيط حادثه ديده درنظر گرفته شده است؟ 6

آيا داروها و تجهيزاتي كه مهم و حياتي هستند با وسايلي مهار گرديده اند كه از سقوط و آسيب ديدن آنها  7

 جلوگيري گردد؟

  

   آيا چيدمان وسايل مناسب است؟ 8

 ICU- CCU   
   آيا وسيله اي براي حمل و نقل اين بيماران تا رسيدن به محل امن در نظر گرفته شده است؟ 1

   آيا محل قرارگرفتن اين بخش ها در طبقات هم كف ساختمان درنظر گرفته شده است؟ 2

   آيا امكانات مانيتورينگ (اكسيژن و ...) در محل اسكان براي اين بيماران درنظر گرفته شده است؟ 3

   آيا فاصله تخت تا دستگاهها (ساكشن و ...) مناسب مي باشد؟ 4

   آيا امكان سقوط اجسام در باالي سر اين بيماران وجود دارد؟ 5

   آيا دستگاههاي مانيتورينگ در محل امن براي اين بيماران درنظر گرفته شده است؟ 6

 در محل مناسب قرار گرفته است به طوريكه مانع از عدم اتالف وقت (دوري از 6آيا تجهيزات مذكور در بند  7

 اكسيژن) براي رسيدن به امكانات حياتي نگردد؟

  

   آيا تجهيزات مهم و حياتي طوري مهار شده اند كه مانع از سقوط و آسيب ديدن آنها گردد؟ 8

   آيا چيدمان وسايل مناسب است؟ 9

   ارتوپدي 

   آيا امكانات حمل و نقل بيماران تا رسيدن به محل امن وجود دارد؟ 1

   آيا امكان سقوط اجسامي مانند (وزنه كشش) روي بيماران وجود دارد؟ 2

   آيا اين بخش در طبقه همكف ساختمان قرار گرفته است؟ 3

   آيا تجهيزات مهم و حياتي طوري مهار شده اندكه مانع از سقوط و مصدوم شدن آنها گردد؟ 4

   آيا چيدمان وسايل مناسب است؟ 5

   زنان و زايمان 

  آيا محل مناسب براي نگهداري نوزادان نارس درنظر گرفته شده است؟  1

آيا محلي براي نگهداري مادراني كه مشكالت حاد بعد از زايمان پيدا كرده اند با امكانات الزم درنظر گرفته شده  2

است؟ 

  

  آيا دستگاههاي انكوباتور براي نوزادان نارس در محل امن درنظر گرفته شده است؟  3

  آيا وسايل و تجهيزات به نحوي مهار شده اند كه مانع از سقوط و مصدوم شدن آنها گردد؟  4

  آيا وسايل و تجهيزات به نحوي مهار شده اند كه مانع از سقوط و آسيب ديدن آنها گردد؟  5

  آيا چيدمان وسايل مناسب است؟  6
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آيا تيم تعميراتي خاصي جهت تعمير و بازسازي وسايل و تجهيزات بخش هاي فوق در نظر 

گرفته شده است؟         بلي (       )    خير (        ) 

 

- در صورت مثبت بودن جواب، نام و نام خانوادگي، سمت و مهارت آنان ذكر گردد؟ 

 

 - آيا وسايل و تجهيزات مورد استفاده از نوع مقاوم در برابر حريق مي باشند؟2

 

 چك ليست بررسي وضعيت ايمني داروخانه و انبار دارويي
 خير بلي موارد 

  * آيا بخش دارويي و داروخانه مركز در كنار انبار دارويي قرار گرفته است؟ 1

آيا دستگاه خنك كننده و يخچال مورد استفاده داراي اتصال زمين (مجهز به سيستم ارت)مي  2

 باشد؟

 * 

 *  ردد؟گ اي از تجهيزات خنك كننده انجام مي آيا كنترل و بازديد دوره  3

  * آيا مكان نگهداري دارو از معرض رطوبت و آب دور مي باشد؟ 4

 جهت نگهداري موقت داروها در نظر گرفته شده است؟ cold Boxآيا  5

 

 * 

 *  به تعداد كافي در دسترس مي باشد؟  cold Boxآيا  6

  * آيا تخميت براورد دارو ها جهت موقعيت بحراني در نظر گرفته شده است؟ 7

آيا محل نگهداري اين داروها شناسايي و به پرسنل دارويي و يا ديگر پرسنل آموزش داده  8

 شده است؟

*  

  * آيا محل نگهداري اين داروها در مواقع بحراني آموزش داده شده است؟ 9

  * آيا كنترل تاريخ و نحوه نگهداري داروها در وضعيت بحراني برنامه ريزي شده است؟ 10

در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق آيا جهت انجام اين كار چك ليست خاصي د نظر  11

 گرفته شده است؟

*  

  * آيا اين چك ليست ها در اسناد كميته بحران ثبت مي گردند؟ 12

  * آيا داروهاي مخدر و كمياب در محل مطمئن و ايمن نگهداري مي شوند؟ 13

  * آيا فرم مخصوص استفاده از داروهاي مخدر در كنار اين داروها وجود دارد؟ 14

  * آيا قفسه و پيشخوانهاي دارويي به طور كامل محكم در جاي خود فيكس شده اند؟ 15

آيا مصالح و اشياي موجود درساختمان دارويي و داروخانه تحمل و مقاومت در برابر حريق  16

  ساعت را دارند؟2به مدت 

 * 

 *  آيا جداسازي داروهاي قابل اشتعال از ديگر داروها انجام شده است؟ 17

آيا موارد قابل اشتعال موجود در انبار دارويي و داروخانه به نحو مناسبي قرار گرفته و در  18

 قفسه ها محكم و ثابت شده اند؟

 * 

آيا در محل نگهداري موارد قابل اشتعال از المپ ها و سيستم برق رساني بدون جرقه و مقاوم  19

 در برابر حريق استفاده شده است؟

 * 
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آيا وسايل  اطفاء حريق مناسب و قابل دسترسي آسان طبق استانداردها در داروخانه وجود  20

 دارد؟

*  

 *  آيا سيستم اعالم حريق مناسب نصب مي باشد؟ 21

  * آيا آموزش الزم به كاركنان دارويي جهت استفاده از وسايل اطفاء حريق داده شده است؟ 22

آيا داروهاييكه بدون بسته بندي(مانند بعضي از انواع قرص ها) در پاكت و يا جعبه ها قرار  23

 گرفته اند در قفسه مخصوص بوده و داراي بر چسب شناسايي مي باشند؟

*  

آيا داروها و شيشه هاي شكستني در كالفهايي نگهداري مي شوند كه خطرشكستن و تركيدن  24

 آنها كاهش يافته باشد؟

 * 

  * آيا قفسه نگهداري داروها به شكلي طراحي شده است كه از سقوط دارو جلوگيري شود؟ 25

آيا پالن يا نقشه نگهداري داروها در انبار دارويي و  داروخانه در محل داروخانه و نيز در  26

محل نگهداري اسنادو اطالعات مركز بحران وجود دارد؟ 

*  

  *آيا وسايل گرمايش و سرمايش موجود به نحو مناسب قرار گرفته اند؟  27

 * آيا چيدمان وسايل ،تجهيزات و قفسه ها  مانع از خروج اضطراري افراد مي گردد؟  28

 * آيا داروخانه داراي راه خروج اضطراري مي باشد؟  29

راه خروجي اصلي به فضاي آزاد آيا راه خروج اضطراري موجود مستقيما به فضاي آزاد منتهي مي گردد؟  30

 منتهي مي شود

* 

  *آيا مشخصات افراد شاغل در داروخانه وانبار دارويي به همراه شيفت آنان موجود مي باشد؟  31

  *آيا جهت تهويه داروخانه و انبار دارويي از هواكش استفاده شده است؟  32

  *در صورت مثبت بودن پاسخ آيا هواكش ها در محل مناسب نصب گرديده اند؟  33

  *آيا جهت تهويه داروخانه و انبار دارويي از فن هاي موضعي استفاده مي گردد؟  34

  * اند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، آيا اين فن ها بطور مناسب نصب گرديده 35

  *آيا سيم كشي هاي برق ايمن مي باشند؟  36
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چك ليست بررسي وضعيت راديولوژي 
 خير بلي موارد  

  * استفاده مي شود؟ Xآيا در مركز راديولوژي تنها از دستگاه اشعه  1

 *  آيا اشعه  هاي ديگر يا مركز هسته اي نيز در مركز وجود دارد؟ 2

  * آيا كنترل و اندازه  گيري نشت اشعه انجام مي گردد؟ 3

  * آيا در صورت نشتي اشعه اقدامات كنترلي طبق استاندارد سازمان انرژي اتمي انجام شده؟ 4

  *آيا كليه پرسنل معاينات دوره اي را انجام مي دهند؟  5

  *آيا اقدامات كنترلي در خصوص ميزان تماس و معاينات دوره اي از سوي مسئول اشعه انجام مي شود؟  6

  * آيا كليه دستگاههاي زميني و سقفي در واحد راديولوژي و مركز هسته اي و...به طور ايمن فيكس و محكم شده اند؟ 7

  * آيا فاضالب مراحل نگهداري و جمع آوري و حمل و در محل دفع زير نظر مسئول اشعه انجام شده است؟ 8

  * آيا موارد ظهور و ثبوت در محل ايمن و اقدامات ايمني در  محل نگهداري نگهداري انجام شده است؟ 9

  * آيا فاضالب جمع آوري شده و به شكل موقت وجود دارد؟ 10

  * آيا بازديد و كنترل از محل نگهداري موقت فاضالب انجام شده است؟ 11

 *  آيا گزارشات و بازديد و بازرسي ثبت شده است؟ 12

آيا راديولوژي پرتال در محل خود مهار شده است؟(در هنگام استفاده از خارج از محل نگهداري و پس از استفاده  13

 دوباره به محل نگهداري برگردانده شده و شده و توسط گيره يا ترمز مناسب در جاي خود مهار گردد))

*  

  * آيا عالئم هشدار دهنده و برچسب هاي مربوط به پرتودهي در مناطق پرتوزا نصب شده است؟ 14

  * آيا دستور العمل هاي كتبي براي حمل و انبار و دفع موارد رايو آكتيو در محل موجود است؟ 15

  * آيا كاكنان از دستور العملها آگاه بوده و آرامش الزم را ديده اند؟ 16

  * آيا منابع راديو اكتيو برچسب گذاري شده اند؟ 17

  * راديوژي در آرشيو نگهداري مي شود؟ PLANآيا  18

  * آيا ليست شناسايي افراد و شيفت هاي مربوط به آنان در محل مناسب موجود است؟ 19

  * آيا كپسول اطفاء حريق مناسب به تعداد كافي نصب مي باشد؟ 20
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چك ليست بررسي وضعيت ايمني آزمايشگاه 
 خير بلي موارد 

  *آيا محيط مرتب و خوب نگهداري مي شود؟  1

  * آيا فضاي كافي در محيط وجود دارد؟ 2

  * آيا كف از موانع آزاد است؟ 3

  * و...)آيا كف آزمايشگاه در شرايط ايمن قرار دارد؟(عدم لغزندگي 4

  *آيا درجه حرارت مناسب است؟  5

  *آيا روشنايي به اندازه كافي است؟  6

  * آيا محيط عاري از بو است؟ 7

  * آيا تهويه به ميزان كافي است؟ 8

  * آيا كاركنان از دستورالعمل هاي ايمني آگاه بوده و موارد اضطراري را مي دانند؟ 9

  * آيا خاموش كننده ها از نوع مناسب بوده و در دسترس مي باشند؟ 10

  *  متر از كف نصب شده اند؟2/1آيا خاموش كننده ها در ارتفاع  11

  *  ماه يكبار چك مي شوند؟3 ها هر آيا خاموش كننده  12

*   آيا سيستم اعالم حريق مناسب نصب شده است؟ 13

 *  آيا مسيرها و راههاي فرار در جهت مناسبي هستند؟ 14

 *  آيا عالئم خروج اضطراري به شكل واضح قابل رويت هستند؟ 15

  * آيا امكانات شستشو به ميزان كافي است؟ 16

  * آيا نظافت محيط مناسب است؟ 17

  *آيا كاركنان آموزش كمك هاي اوليه را ديده اند؟  18

 *  )در خصوص عملكرد هاي آزمايشگاه انجام شده است؟Risk Assessmentsآيا ارزيابي هاي خطر( 19

  * آيا كاركنان در خصوص طرز عمل دستگاههاي آزمايشگاهي آموزش ديده اند؟ 20

  *آيا عالئم ايمني و هشدار دهنده در مكان مناسب نصب شده است؟  21

  *آيا اطالعات مربوط به تجهيزات و دستگاهها و دستور العمل هاي مربوطه دردسترس است؟  22

  * ) مواد شيميايي در محل مورد نظر تهيه شده است؟Splillageآيا دستور العمل هاي كتبي براي حمل موارد به انبار و دفع ( 23

  *آيا كاركنان از دستور العمل ها آگاه هستند؟  24

  *آيا كاركنان آموزش كافي در خصوص حمل مواد شيميايي ديده اند؟  25

  * هاي مواد شيميايي در دسترس هستند؟ MSDSآيا  26

  *آيا ظروف ويژه نگهداري مواد شيميايي و خطرات   27

  *آيا مواد شيميايي به طور صحيح انبار مي شود؟  28

 * آيا سيلندر هاي گاز ايمني الزم را دارند؟  29

  *آيا مواد شيميايي به طور مناسب جابجا مي شوند؟  30

آيا مدارك (فرم هاي) ارزيابي ريسك براي همه فرايند هايي كه در آنها موارد خطرناك يا كاالهاي خطررزا استفاده مي شود،  31

كامل ميگردد؟ 

 * 

  *آيا روشهاي استريل و دفع مناسب در محل براي موارد بيولوژيكي در نظر گرفته شده است؟  32

  *آيا كاركنات از روشها و دستورالعمل ها آگاه هستند؟  33

  *آيا دستور العمل هاي كتبي براي حمل و دفعع مواد زايد محل موجود است؟  34

  *آيا ظروف مناسب براي مواد زائد فراهم شده است؟  35

  *آيا ظروف به صورت مناسب بر چسب گذاري شده اند؟  36

  *آيا مواد زائد به شكل مناسب دفع مي گردند؟  37

  *آيا گزارش ها در خصوص مواد زائد نگهداري مي شوند؟  38

  *آيا گزارشها در خصوص دفع مواد زائد ،نگهداري مي شوند؟  39

  *آيا نگهداري نمونه هاي خون ،ادرار ،مدفوع  به صورت ايمن جهت جلوگيري از انتشار آلودگي صورت مي گيرد؟  40
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چك ليست بررسي وضعيت ايمني در آشپزخانه 
 خير بلي موارد 

  *آيا كپسول اطفاء حريق مناسب نصب مي  باشد؟  1

 *  آيا سيستم اعالم حريق مناسب وجود دارد؟ 2

  * آيا وسائل و تجهيزات موجود با فاصله مناسب از يكديگر چيده شده اند؟ 3

  * آيا محل عبور و مرور مشخصي براي آشپزخانه وجود دارد؟ 4

  *آيا اتصاالت مربوط به شيلنگ هاي گاز سالم و بدون عيب و نقص هستند؟  5

  *آيا اجاق گازها و فرها به زمين فيكس شده اند؟  6

  * آيا يخچال(اعم از سرپايي و صندوقي)،در محل ثابت شده اند؟ 7

 - - آيا دستگاه توليد يخ و آب سرد كن در محل ثابت شده اند؟ 8

  *  هاي نگهداري مواد و ظروف به طور مطوئن ثابت شده اند.؟آيا قفسه 9

 - - آيا تقليل دهنده فشار گاز (در صورتي كه مخازن حجيم استفاده مي شود) وجود دارد؟ 10

 - - آيا اين تقليل دهنده  ها در وضعيت ايمن قرار دارند؟(چكاب و بازرسي هاي دوره اي انجام مي شود) 11

  * آيا چيدمان وسايل و تجهيزات مناسب است؟ 12

آشپزخانه به صورت متمركز  آيا وسايلي نظير پوست كن ،چرخ گوشت ،كباب پزو... فيكس و يا ثابت هستند؟ 13

به بخش خصوصي واگذار 

 گرديده است

- 

  * آيا جنس كف ،ديوارها و سقف از نوع مرغوب و ضد حريق و يا مقاوم در برابر حريق مي باشد؟ 14

  * آيا توالي هاي غذا در محل مناسبي ثابت شده اند؟ 15

  * آيا نقشه دقيق آشپزخانه و تجهيزات آن در آرشيو مربوطه در مركز درماني وجود دارد؟ 16

  * آيا محل مناسبي براي نگهداري مواد زائد و اضافي در نظر گرفته شده است؟ 17

  *آيا مواد غذايي و غير غذايي كه در انبار هاي آشپزخانه نگهداري مي شوند داراي برحسب مي باشند؟  18

 *  آيا مسير خروج اضطراري با عالئم خروج واضح و روشن مشخص شده اند؟ 19

آيا خروجي ها و راههاي دسترسي به خروجي ها طوري نگهداري مي شوند كه  محل انبار وسايل  20

 اضافي و غير ضروري قرار نگيرند؟

 * 

  *آيا كاركنان آشپزخانه آموزش الزم در خصوص ايمني را گذرانده اند؟  21

 * آيا وسايل برنده و نوك تيز در كف آشپزخانه مشاهده مي شود؟  22

 * آيا در سيم كشي هاي موجود پوسيدگي مشاهده مي شود؟  23

 * آيا پريز هاو كليدها برق ايمن و سالم هستند؟  24

كپسول مايع در اين مركز در صورت موجود بودن كپسولهاي گاز خانگي آيا كپسولها در محل مناسبي نگهداري مي شوند؟  25

 مورد استفاده قرار نمي گيرد

* 

  *آيا وسايلي كه نياز به چك دوره اي دارند داراي چك ليست بازرسي هستند؟  26

به طور كلي آيا كليه وسايل و تجهيزات قسمت هاي مختلف مانند آماده سازي ، پخت و توزيع غذا  27

به صورت  منظم و مرتب قرار گرفته اند؟ 

*  

 * آيا محل سرو غذا  داراي خروجي مناسب است؟  28

 * آيا در هنگام بازديد ، كف آشپزخانه چرب و روغني مي باشد؟  29

 * آيا قاب المپ ها از جنس ضد جرقه مي باشد؟  30

آيا ابزارآالت و تجهيزات و وسائل برقي ثابت كه در محدوده دسترسي افرادي كه احتمال تماس آنها  31

با دستگاهها وجود  دارد ،داراي سيستم اتصال به زمين مناسب هستند؟ 

*  
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  *آيا سيستم گازرساني به ايمن نصب شده است؟  32

  *آيا در سيستم گازرساني از اتصاالت انعطاف پذير استفاده شده است؟  33

  *آيا ليست پرسنل شيفت آشپزخانه در محل مربوطه موجود است؟  34

 

 

چك ليست بررسي وضعيت بهداشت محيط 
 خير بلي موارد 

  *آيا كميته بهداشت و كنترل عفونت در مركز تشكيل مي گردد؟  1

  * آيا مركز درماني داراي كاركنان يا كارشناس بهداشت محيط مي باشد؟ 2

در صورت وجود مسئول بهداشت محيط در مركز آيا فرد مذكور دوره هاي الزم آموزشي  3

 مقابله با حوادث غير مترقبه را گذرانده است؟

*  

آيا تعداد كل نيروهاي خدماتي ،برنامه كاري و شيفت هاي مربوطه به آنان ثبت شده و در  4

 محل قابل دسترسي موجود است؟

*  

  *آيا نيروهاي خدماتي آموزش هاي الزم در رابطه با حوادث غير مترقبه را گذرانده اند؟  5

  *آيا اين نيرو ها آموزش هاي ايمني الزم  در رابطه با كار خود ديده اند؟  6

آيا سرويس هاي بهداشتي صحرايي جهت حوادث غير مترقبه در مركز درماني پيش بيني  7

 شده است؟

 * 

آيا جهت مبارزه با حشرات و جوندگان موذي در هنگاه بروز حوادث غير مترقبه پيش  8

 بيني الزم صورت گرفته است؟

*  

در صورتي كه پيش بيني الزم انجام شده است ،آيا سموم در محل مناسبي نگهداري  9

 مي گردند؟(به نحوي كه در هنگام بروز حوادث ايجاد آلودگي ثانوي ننمايند.)

*سمپاشي به صورت عقد قرارداد 

موسسات مجاز انجام مي گيرد و در 

 بيمارستان سموم نگهداري نمي شود

 

آيا مواد غذايي و آب آشاميدني پيش بيني شده در هنگام بروزحوادث در محل مناسب با  10

 شرايط بهداشتي نگهداري مي گردد؟

 * 

آيا ليست مواد غذايي و آشاميدني پيش بيني شده در واحد بهداشت موجود است؟(اين  11

 امر جهت بررسي تاريخ انقضا مواد مذكور ضروري است.)

 * 

آيا مواد گندزدا و ضد عفوني كننده در محل مناسب و قابل دسترس در زمان بروز  12

 حوادث غير مترقبه نگهداري مي شوند؟ 

*  

آيا محل نگهداري زباله طوري طراحي شده است كه در مواقع بروز حوادث غير مترقبه  13

 پاسخگوي نياز مركز درماني باشد؟

*  

  * آيا برنامه ريزي خاصي در رابطه با دفع زباله ها پس از وقوع حوادث وجود دارد؟ 14

  * آيا جهت حجمع آوري اشياء برنده و نوك تيز پيش بيني الزم صورت گرفته است؟ 15

آيا جهت ارائه خدمات بهداشتي در زمان بروز حادثه وپس از آن با شهرداري هماهنگي  16

الزم انجام شده است؟(براي مثال در نظر گرفتن محل مناسب جهت توزيع آب و مواد 

 غذايي از طرف شهرداريبراي مدت طوالني تر)

 * 
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چك ليست بررسي وضعيت واحدهاي پشتيباني 
 خير بلي مواد 

  *آيا چيدمان وسائل و تجهيزات مناسب است؟  1

  * آيا نظم و تربيت رعايت شده است؟ 2

  * آيا جنس كف مناسب است؟ 3

  * آيا رنگ آميزي ديوارها مقاومت در برابر حريق دارند؟ 4

آيا پرسنل شاغل در اين واحد ها آموزش هاي الزم ايمني و اطفاء حريق در حوادث غير مترقبه را  5

ديده اند؟ 

*  

 * آيا سيستم اعالم حريق مناسب نصب شده است؟  6

آيا كپسول اطفاء حريق مناسب بر اساس نوع حريق احتمالي ، به فصواصل  مناسب و قابل دسترس  7

 نصب شده است؟

*  

*فقط يك راه خروج  آيا رههاي خروج اضطراري جهت اين واحدها پيش بيني شده است؟ 8

 اضطراري دارد

 

آيا سيستم هاي كامپيوتري ،تايپ،كپي و زيراكس ، كمدها و قفسه ها و ... طوري در محل خود ثابت  9

 و محكم شده اند كه در هنگام بروز حوادثي نظير زلزله و حريق مانع مسدود شدن سير نگردند؟

 * 

آيا المپ  هاو اشياء نصب شده به ديوار و سقف را طوري قرار داده اند كه موجب بروز خطر  10

 نگردند؟

*  

  * آيا اسناد و مدارك مهم در محل امن نگهداري مي گردند؟ 11

 *  آيا در واحد هاي پذيرش براي جداسازي بين پرسنل و مراجعين از شيشه استفاده شده است؟ 12

 *  آيا جنس شيشه ها داراي مقاومت الزم در برابر لرزه مي باشند؟ 13

 *  آيا از مواردي كه مانع پخش شدن شيشه گردد استفاده شده است؟ 14

  * آيا مسير خروج پرسنل پذيرش و بايگاني سهل الوصول مي باشند؟ 15

 *  آيا نقشه زاههاي خروج اضطراري در واحد  هاي مختلف نصب گرديده است؟ 16

 *  واحدهاي پشتيباني (اعم از اداري ،مالي ،بايگاني و پذيرش)تهيه شده و موجود مي باشد؟  Planآيا  17

 


