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

وجود دارد؟  با اصول بهداشتیآیا سطل زباله مطابق  ١
می باشد؟ با اصول بهداشتیآیا کف انبار موقت جمع آوري زباله مطابق  ٢

می باشد؟ با اصول بهداشتیآیا دیوارهاي انبار موقت زباله مطابق  ٣
آیا جنس انبار موقت زباله سیمانی، فلزي، آجري یا سرپوشیده می باشد. ٤

آیا نظافت انبار موقت زباله به صورت روزانه انجام می شود؟  ٥
؟ می باشدبا اصول بهداشتی اع انبار از سطح زمین مطابق آیا ارتف ٦

آیا انبار موقت زباله در انبار داراي دریچه جانبی و فوقانی می باشد؟  ٧
آیا سطل زباله در انبار موقت به تعداد الزم وجود دارد؟  ٨

آیا در زمان حمل زباله از آلوده شدن محیط جلوگیري می شود؟ 
یا در 

٩
آیا وسایل حفاظت فردي در اختیار کارگران حمل زباله قراردارد؟  ١٠

آیا کارگران پس از جمع آوري زباله استحمام می کنند؟  ١١
می باشد؟ با اصول بهداشتیآیا جایگاه ایستگاه موقت زباله مطابق  ١٢

آیا عملیات جمع آوري زباله به صورت روزانه انجام می شود؟  ١٣
آیا ممنوعیت جداسازي غیر مجاز مواد مختلف از زباله رعایت می شود؟  ١٤

می باشد؟ با اصول بهداشتیآیا ثبت و گزارش روزانه عملیات جمع آوري مطابق  ١٥
آیا گزارشی از سالمتی و کنترل بهداشتی و وضعیت معیشت کارگران وجود دارد؟  ١٦

می باشد؟ با اصول بهداشتیآیا شرایط ماشین هاي حمل زباله مطابق  ١٧
آیا ماشین هاي رو باز در زمان حمل زباله از تجهیزات مناسب استفاده می کنند؟  ١٨

آیا محل نگهداري موقت زباله بیمارستانی تقسیم بندي شده است؟  ١٩
آیا حمل زباله هاي عفونی با ماشین هاي ویژه و عالمت مخصوص انجام می شود؟  ٢٠

آیا جدانمودن زباله ها در بیمارستان انجام می شود؟  ٢١
) توضیحات: ( اگر موردي نیاز به شرح دارد در این قسمت با ذکر شماره و تاریخ بیان نمایید

کننده  تائید بازدید کننده      
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