
چک لیست بازدید بهداشتی از سرویس هاي بهداشتی 
و حمام

CF809کد مدرك:
04/08/95-00:و تاریخ بازنگريشماره

2از1شماره صفحه:     

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

؟آیا تعداد دستشویی به تعداد کافی و مطابق با راهنما می باشد ١
دستشویی در مجاورت نمازخانه ،محل غذاخوري و توالت قرار دارد؟ آیا  ٢
دستشویی ها از ضوابط و شرایط بهداشتی یرخوردار ند؟ آیا  ٣
شستشویی ظرف مایع صابون مطابق موازین بهداشتی انجام می شود؟ آیا  ٤
جهت خشک کردن دست وسیله مورد نیاز وجود دارد ؟  آیا  ٥
سطل زباله به همراه کیسه زباله در سرویس ها قرار دارد؟ آیا  ٦
روشنایی و تهویه سرویس ها مناسب می باشد؟  آیا  ٧
می باشد؟  با اصول بهداشتیکف سرویس بهدشتی مطابق آیا  ٨
می باشد؟با اصول بهداشتیدیوار سرویس بهدشتی مطابق آیا  ٩
می باشد؟با اصول بهداشتیسقف سرویس بهدشتی مطابق آیا  ١٠
می باشد؟با اصول بهداشتی شتی مطابق ادرب و پنجره سرویس بهدآیا  ١١
می باشد؟با اصول بهداشتیتعداد توالت به تعداد کافی و مطابق آیا  ١٢
دارند ؟ رتوالت ها از ضوابط و شرایط بهداشتی برخوآیا  ١٣
نظافت و ضدعفونی سرویس هاي بهداشتی به طور مرتب انجام شده است؟ آیا  ١٤
شستشوي دستشویی و توالت با برس نایلونی انجام می شود؟ آیا  ١٥
ممنوعیت استفاده از ماپ و تی جهت نظافت توالت رعایت می گردد؟ آیا  ١٦
حمام ها از ضوابط و شرایط بهداشیت برخودارند؟ آیا  ١٧
می باشد؟با اصول بهداشتیکف حمام مطابقآیا  ١٨
می باشد؟با اصول بهداشتیدیوار حمام مطابق آیا  ١٩
می باشد؟با اصول بهداشتیسقف حمام مطابق آیا  ٢٠
سطل زباله به همراه کیسه زباله در حمام وجود دارد؟ آیا  ٢١
روشنایی و تهویه حمام ها مناسب می باشد؟ آیا  ٢٢
منابع حرارتی غیر مرکزي در خارج از محوطه حمام قراردارد ؟ آیا  ٢٣
رعایت موازین ایمنی در حمام صورت گرفته است؟  آیا  ٢٤
رختکن مناسب در حمام وجود دارد؟ آیا  ٢٥
قفسه مناسب در حمام وجود دارد؟آیا  ٢٦
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باشد؟می با اصول بهداشتی کف،دیوار و سقف رختکن مطابقآیا  ٢٧
وسایل خشک کن براي حوله و لباس در رختکن وجود دارد؟ آیا  ٢٨
رختکن از ضوابط و شرایط بهداشتی برخوردارند؟ آیا  ٢٩
ممنوعیت شستشوي البسه در حمام رعایت می گردد؟ آیا  ٣٠
ماشین لباشویی براي شاغلین خاص وجود دارد؟آیا  ٣١
می باشد؟  با اصول بهداشتی تعداد دوش و شیر هاي آب حمام مطابق آیا  ٣٢
سرویس هاي بهداشتی  و حمام کارکنان مرد و زن جدا می باشد؟  آیا  ٣٣

توضیحات : (اگر موردي نیاز به شرح دارد در این قسمت با ذکر شماره و تاریخ بیان نمایید)
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سمت :
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