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2از1شماره صفحه:     

نوبت سوم  نوبت دوم  ول نوبت ا نکات ذیل بر اساس متن راهنماي بهداشتی می باشد. ف
ردی

تاریخ تاریخ تاریخ
آیا گواهی معتبرگذراندن دوره ویژه بهداشت عمومی براي شاغلین وجود دارد؟ ١

آیا کلیه شاغلین کارت معاینه پزشکی معتبررا دارا می باشند؟ ٢
یا پرونده بهداشتی براي شاغلین تکمیل شده است؟آ ٣

آیا کارت واکسن علیه بیماري کزاز براي شاغلین موجود می باشد؟ ٤
آیا بهداشت فردي شاغلین مناسب است؟ ٥

؟شاغلین از لباس کار مناسب استفاده می کنندآیا  ٦
وسایل نظافت و استحمام مناسب است؟ یا آ ٧

نصب شده است؟ استخرآیا تابلو ممنوعیت استعمال دخانیات در  ٨
وجود دارد؟استخرآیا جعبه کمک هاي اولیه با ملزومات کافی در ٩

آیا شاغلین گواهی معتبر براي گذراندن دوره کمک هاي اولیه را دارا می باشند.  ١٠
آیا کف استخر مطابق با استانداردهاي بهداشتی می باشد؟ ١١

آیا پوشش دیوار استخر مطابق با استانداردهاي بهداشتی می باشد؟ ١٢
آیا سقف استخر مطابق بهداشتی می باشد؟  ١٣

آیا درها و پنجره ها مطابق با استانداردهاي بهداشتی می باشد؟  ١٤
آیا آب مصرفی قابل شرب مطابق با استاندارهاي بهداشتی می باشد؟  ١٥

آیا مسیر هاي فاضالب از پوشش الزم برخوردار هستند؟  ١٦
یه نشده در معابر عمومی رعایت می گردد؟منوعیت تخلیه پسماند و فاضالب تصفآیا م ١٧

با اصول بهداشت می باشد؟ آیا وضعیت و تعداد دستشویی ها مطابق  ١٨
و تعداد سرویس ها مطابق با اصول بهداشت می باشد؟ آیا وضعیت  ١٩

آیا تهویه و روشنایی مطابق با استاندارد می باشد؟  ٢٠
آیا جمع آوري زباله به صورت بهداشتی انجام می شود؟  ٢١

آیا مبارزه با حشرات و جوندگان به طور صحیح و اصولی انجام می شود؟  ٢٢
آیا وسایل اضافی و مستعمل و غیر قابل مصرف از محیط خارج می شوند؟ ٢٣

یه آب وجود دارد؟ فآیا دستگاه کلرزنی و سیستم تص ٢٤
انجام می شود؟ PHآیا ثبت و اندازه گیري روزانه میزان کلر باقیمانده و  ٢٥

آب مطابق با موازین بهداشتی می باشد؟ PHآیا میزان کلر باقی مانده و  ٢٦
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آیا مساحت الزم براي شنا گران وجود دارد؟  ٢٧
آیا موازین بهداشتی توسط شنا گران انجام می شود؟  ٢٨

عیت و تعداد دوش ها مطابق با اصول بهداشت می باشد؟ آیا وض ٢٩
آیا وضعیت و تعداد رختکن ها مطابق با اصول با اصول بهداشت می باشد؟ ٣٠

شستشو و ضدعفونی اطراف استخر وجود دارد؟آیا ٣١
آیا آب سرد کن در محوطه استخر به تعداد کافی وجود دارد؟ ٣٢

آیا بوفه و رستوران مطابق با موازین بهداشتی اماکن تهیه و توزیع به تعـداد شـناگران   
کافی است؟ 

٣٣

آیا تعداد نجات غریق و وسایل نجات غریق با توجه به تعداد شناگران کافی است؟ ٣٤
ا اقدامات ایمنی الزم در محیط استخر صورت پذیرفته است؟آی ٣٥
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