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کسب تکليف مسئول واحد بهداشت ازفرمانده 
 تيم درزمان بروز حادثه  صورت می گيرد

برنامه ريزی درخصوص نحوه ی خدمات رسانی وآلودگی زدايی 
 وبهسازی محيط توسط مسئول بهداشت صورت می گيرد

اعضای تيم در خصوص برنامه ريزی انجام شده توجيه ودر دو  
 تيم تقسيم می گردند .

 تيم بهداشت محيط تيم بهداشت آب و غذا

بازرسی از سيستم تصفيه خانه فاضالب ومسيرهای 
 انتقال فاضالب ولوله کشی آب انجام می شود

کنترل وضعيت بهداشتی آب آشاميدنی وغذاهای 
کنسروی وغيرکنسروی قبل از توزيع به کارکنان و 

 ساير افراد صورت می گيرد

با هماهنگی مسئول واحد کنترل و ارزيابی آسيب 
 ،نوع وميزان خسارت بررسی و اعالم ميشود

کنترل وضعيت آب شرب بيمارستان و درصورت 
بروز آسيب درجريان قرار دادن منبع ذخيره آب 

 شرب بيمارستان صورت می گيرد

بازرسی از محل های جمع آوری زباله ومواد زائد 
خطرناک جهت کنترل جوندگان وساير حيوانات موذی 

 صورت می گيرد

اقدام به کلرزنی آب چاه بيمارستان در صورت بروز 
 آسيب به منبع آب شرب بيمارستان صورت می گيرد

بازرسی مبا دی ورودی وفضاهای اطراف بيمارستان 
 جهت کنترل ورود حشرات و حيوانات موذی

انجام کلر سنجی مرتب آب شرب مصرفی وثبت ميزان 
 دقيق کلر موجود درآب انجام می شود

سرويس های بهداشتی ودر صورت آسيب،  بررسی
برپانمودن سرويس های بهداشتی سياردر محل های 

قابل دسترس و به دور از بخش های بستری اقدام می 
 گردد

توصيه الزم به کارکنان وساير افراد حاضر در 
بيمارستان جهت استفاده حتی االمکان از غذاهای 

 کنسرو شده انجام می شود

آموزش مرتب کارکنان و ساير افراد حاضر در 
بيمارستان به شستشوی مرتب دستها و 
 رعايت بهداشت دست صورت می گيرد

بازرسی مرتب بخش ها و قسمت های مختلف 
بيمارستان جهت اطمينان از جمع آوری ودفع مناسب 

 زباله صورت  می گيرد
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تهيه گزارش تکميلی از اقدامات انجام شده واطالع رسانی به رياست و فرمانده 
تيم بحران وکسب تکليف درخصوص اقدامات بعدی صورت می گيرد 

برنامه ريزی در خصوص نحوه  ی آلودگی زدايی وسمپاشی بيمارستان ومحوطه 
اطراف جهت کنترل حشرات و حيوانات موذی انجام می شود 

برنامه ريزی واقدام درخصوص جمع اوری حيوانات ولگرد در اطراف 
 بيمارستان انجام می شود

 از کليه پرسنل وافراد حاضر دربيمارستان بعد از اعالم وضعيت عادی SEانجام آزمايشات 
  گيردجهت کنترل بيماری های انگلی ومنتشره ازراه آب صورت  می

بررسی و تامين نيازهای بهداشتی و غير بهداشتی کارکنان صورت می گيرد 

 

برآورد ميزان خسارات وارده به سيستم های آب وفاضالب /امحاء زباله /سرويس 
های بهداشتی بخش ها و.......توسط مسئول واحد کنترل و ارزيابی آسيب صورت 

 می گيرد

تهيه گزارش تکميلی ازکليه اقدامات و مراقبت ها ی بهداشتی صورت گرفته 
وبرگزاری جلسات توجيهی جهت بازسازی سريع سيستم آب وفاضالب و بازگشت 

 به وضعيت عادی صورت می گيرد

 

کنترل و زير نظر داشتن کليه کارکنان و افراد حاضر در بيمارستان /بيماران 
 وداوطلبان در خصوص عالئم خاص که نشانه ی بروز اپيدمی ها باشد.

خسارت و  وميزان تهيه گزارش تکميلی ازکليه اقدامات
مورد نياز جهت بازسازی با هماهنگی  اعتبارات

  وستاد EOCرياست بيمارستان وارسال به مرکز 
 بحران شهرستان صورت  می گيرد

 
 


