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  : هدف

 .است آبدارخانه هادر استفاده از  و بهداشت هدف از تدوین این دستورالعمل رعایت اصول ایمني

 : دامنه كاربرد

 .مي باشددانشگاه علوم پزشکي موجود در  آبدارخانه هايکلیه  شامل دامنه کاربرد این دستورالعمل

 : مسئولیت

 .مي باشد امور پشتیبانيمسئولیت نظارت بر این مورد به عهده واحد 

 :دستورالعمل

 :حداقل ویژگي هاي الزم به شرح ذیل مي باشد مشخصات صاحبان مشاغل خدمتگزار

سالم بوده  و هیچگونه نقص عضو و معلولیتي نداشته باشند تا   از نظر جسماني این افراد باید کامالٌ -1

بتوانند کارهاي خورد را به نحو احسن و سریع انجام دهند البته معلولیتهاي جزئي نظیر نداشتن یك 

 .انگشت مشکلي در کار ایجاد نخواهد کرد

باشند صاحبان مشاغل مورد بحث نباید هیچگونه سابقه بیماریهاي ریوي و قلبي داشته  -2

از نظر نوع کار این افراد مهم هستند و نباید هیچ گونه بیماري و عارضه ( کمردرد و امثالهم)مخصوصاٌ

 .داشته باشند

دریافت کارت معاینه پزشکي به عنوان یك عامل مهار کننده و وسیله اي براي پیشگیري و جلوگیري از  -3

 .آلودگي هاي احتمالي الزامي است

 .الزامي است Bبیماري هاي کزاز و هپاتیت انجام واکسیناسیون علیه  -4

 (بینایي، شنوایي، رواني)معاینات و آزمایشات الزم طب کار جهت صدور کارت معاینه پزشکي -5
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هیچ یك از کارکنان مذکور، نبایستي در منازل مسکوني خود اقدام به نگهداري حیوانات خانگي نمایند و  -6

 .ان برسدمراتب باید طي تعهدنامه اي به امضا این کارکن

 .از نظر تحصیالت متصدیان خدمات عمومي باید داراي حداقل تحصیالت پایان دوره راهنمایي باشند -7

 .صاحبان شغل فوق الذکر باید داراي حداقل یك سال سابقه کار مفیددر شغل مورد نظر باشند -8

الزم را گذرانده و این افراد باید پس از انتخاب و قبل از شروع کار، دوره هاي آموزش ایمني و بهداشتي  -9

 .گواهینامه پایان موفقیت آمیز دوره را دریافت کنند

 :مواردي كه این گروه كاركنان باید به دقت رعایت كنند

اگر در اداره وسایل برقي وجود دارد نظیر وسایل برقي موجود در آبدارخانه باید کلیه مقررات به ایمني  -1

 .وسایل برقي رارعایت نمایند

سوز نیز در محل کار وجود دارد نظیر آبگرمکن گازي و اجاق گاز در آبدارخانه باید چنانچه وسایل گاز -2

 :از جمله این مقررات عبارتند از. کلیه مقررات مربوط به ایمني وسایل گازسوز نیز رعایت شود

 .وسایل گازسوز باید سالم و غیرمستعمل باشند 2-1

 .ن هوا باعث خاموش شدن شعله و نشت گاز نگرددوسایل گازباید در جایي قرار داده شوند که جریا 2-2

شیلنگ ها و رگالتورها باید در فواصل زماني معین مورد بازدید قرار گیرند و در صورت هرگونه  2-3

 .ایراد سریعاٌ تصحیح و یا تعویض گردند

 .در آبدارخانه تا آنجایي که ممکن است از رگالتورهاي فشار قوي استفاده نشود 2-4

 .ت استفاده از کپسول گاز مایع مسئله تهویه محل نباید سهل انگاشته شوددر صور 2-5

چنانچه از گاز شهري استفاده مي شود از هواکش استفاده شده و پنجره هاي کوچك فوقاني باز  2-6

 .گذاشته شوند
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...( ها و در توالت، آبدارخانه   مثالٌ)در هیچ نقطه از اداره نباید المپ برق بدون حباب وجود داشته باشد

 .حتماٌ براي آنها حباب تهیه نمائید

هرصبح به هنگام ورود به محل کار و قبل از روشن کردن کلید برق از وجود گاز در محیط مطمئن 

 .شوید و سپس اقدام به روشن کردن برق یا کبریت نمائید

پر شود که به کتري و ظرف دیگري که براي جوشاندن آب مورد استفاده قرار مي گیرد نباید به حدي 

 .هنگام جوشیدن آب سر رفته و به اطراف بپاشد

 .رعایت نمایند  مسئله ضبط و ربط را در حد اختیارات خود دقیقاٌ

 .از قراردادن وسایل اضافي در کنار اجاق گاز یا سماور و یا آبگرمکن اجتناب گردد

 .را دقیقاٌ رعایت نمایندکلیه صاحبان مشاغل مورد بحث باید مقررات بهداشت فردي و نظافت عمومي 

 .از سیني استفاده شود  در حمل چاي با غذا حتماٌ

هنگام ترک محل کار از بسته بودن شیر فلکه اصلي گاز و شیر فلکه هاي اجاق گاز و خاموش بودن 

 .وسایل برقي و المپ هاي روشنایي اطمینان حاصل نمایند

عجله کردن و اعصاب   ته شدن کارها و متعاقباٌکار هر روز را در همان روز انجام دهند و باعث انباش

 .نارحت داشتن نگردند

 ژ.رعایت نمایند  را در محل کار خود دقیقاٌ... کلیه مقررات ایمني برق، گاز و 

کلیه وسایل مربوط به کار از جمله مواد شوینده، ضدعفوني کننده، لباس کار، دستکش، ماسك، تنظیف 

 .استاندارد باید به مقدار کافي به خدمتگزاران تحویل شود از نوع مناسب و بهداشتي و... و 

 :بايستي داراي شرايط ذيل باشند دودانشگاه علوم پزشکي  آبدارخانه هاي 
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مسئول آبدارخانه مي باید داراي کارت معاینه پزشکي .)آبدارخانه  بایستي داراي یك نفر مسئول باشد -3

 .(معتبر و در دسترس باشد

ش بوده و در مورد نحوه کار خود کبایستي داراي لباس کار تمیز به رنگ روشن و دستمسئول آبدارخانه  -4

 .آموزشهاي الزم را دیده باشد

 .مواد غذایي اولیه مصرفي باید از مراکز معتبر تهیه شود -5

بایستي فضاي کافي و مناسب و قفسه بندي هاي مناسب براي نگهداري ظروف و مواد غذایي در نظر  -6

 .گرفته شود

حتي )سقف و دیوار مي بایست فاقد درز و شکاف بوده، پوشش دیوارها از جنس قابل شستشوکف،  -7

 .و کف از جنس قابل شستشو و داراي شیب مناسب به سمت کفشوي باشد( االمکان کاشي

 .مجهز به لوله کشي آب سرد و گرم بوده و مواد شوینده استاندارد جهت شستشوي ظروف موجود باشد -8

 .و دفع بهداشتي زباله به طور روزانه اقدام شودنسبت به جمع آوري  -9

 .مکان مناسبي جهت شستشو و خشك نمودن ظروف در نظر گرفته شود -11

 .ورود و خروج افراد متفرقه به آبدارخانه ممنوع است -11

 .آبدارخانه ممنوع مي باشد استعمال دخانیات در محوطه -12

نظافت و مرتب شده و حداقل هفته اي یکبار کلیه قسمتهاي آبدارخانه بایستي در پایان هر روز کاري  -13

 .نظافت کلي در مورد آن انجام گیرد

نظافت یخچال باید به .)وجود یك دستگاه یخچال براي نگهداري مواد غذایي فاسد شدني ضروري است -14

 .(صورت روزانه انجام شود

 .شدمسئول آبدارخانه بایستي داراي کمد یا گنجه اختصاصي جهت نگهداري وسایل شخصي با -15

 .وسائل و تجهیزات مناسب براي اعالم و اطفا حریق در محل موجود باشد -16

 .بایستي جعبه کمك هاي اولیه همراه با لوازم و وسایل مورد نیاز در محل موجود باشد -17

 .نگهداري هرگونه وسایل اضافي و مستهلك و مواد غیر قابل مصرف و ضایعات در محل ممنوع است -18

 .یچ وجه نباید داخل آبدارخانه دیده شوندمگش، پشه و سایر حشرات به ه -91


