
 بسمه تعالی

 ضوابط بهداشتی محل شستشوی آمبوالنس در بیمارستان

 ی آمبوالنسالف : شرایط بهداشتی محل شستشو 

،غیر قابل نفوذ به آب ،بدون ترک و گندزدایی  تشوی آمبوالنس باید سالم ،بادوام ،قابل شستشوسشکلیه قسمتهای محل  کف -1

 اشد .از جنس سنگ ،کاشی و سرامیک ب و بدون خلل و فرج  ،جنس مقاوم  از ،خوردگی 

بیمارستان باید مورد تایید مقامات  سیستم تصفیه خانه فاضالب باشد . رو  فاضالب  و شیب مناسب به سمت کف باید دارای کف شور 

 بهداشتی باشد 

 و قابل شستشو و س مقاوم و صیقلی بدون خلل و فرج از جنی و ترک خوردگی و دیوارهای محل شستشو باید سالم ،فاقد شکستگ -2

 . اشداز جنس سنگ ،کاشی و سرامیک بمتر  4ارتفاع  و حداقل تا  گندزدایی

 

 و قابل نظافت باشد .سالم و فاقد شکاف و ترک خوردگی سقف در صورت وجود سقف باید   -3

 

 ست .ا می الزا  تشوسوجود آب گرم و سرد در محل ش  -4

 

و همواره هوای تشوی آمبوالنس به نحوی باشد  تا از تجمع بخارات ناشی از کاربرد مواد گندزدا جلوگیری شود  شسدر محل تهویه    -5

 باید رعایت گردد .لوکس  200به میزان حداقل  در فضای مربوط به شستشوی آمبوالنس کافی نور  وجود تمیز جریان داشته باشد .

 

 ضد زنگ باشند .قابل شستشو و گندزدایی و در و پنجره ها باید  -6

 

 جهت زباله های تیز وبرندهsafty box      وجود  -7

 : )در صورت وجود آبدارخانه ( شرایط بهداشتی آبدار خانه : ب

 قابل و تمیز روشن، رنگ به سالم کاشی یا سرامیک سنگ، ازجنس سانتیمتر  270 ارتفاع تا حداقل بایدپوشش دیوار آبدارخانه  -1

 باشد نظافت

 سمت به مناسب شیب دارای و باشد تمیز و شکستگی و درز بدون صاف، موزائیک یا سرامیک سنگ، جنس از باید خانه  کف آبدار -2

 .باشد رو فاضالب

 . .باشد نظافت قابل و صاف شکاف، و درز بدون بایدخانه  سقف آبدار -3

 خانه دارای کارت معاینه پزشکی معتبر باشند. کارکنان آبدار -4



 

 

 : تاسیسات : ج

 شاخه سه رابط دارای رابط های سیم و سیار برقی تجهیزات کابل و باشد زمین به اتصال ارت سیم دارای الکتریکی وسایل تمام   -1

 .باشد پریز به اتصال برای

 و شده نصب دیوار روی بر درستی به دارد وجود سوزی آتش خطر احتمال که مناطقی در دارای شارژ معتبر حریق اطفاء کپسول -2

 باشد دسترسی قابل

 .باشند داشته را حریق اطفاء کپسول از استفاده نحوه خصوص در الزم آگاهی کارکنان -3

کابل تجهیزات برقی سیار و نیز سیم های رابط سالم باشد و عایق سیم ها بدون ساییدگی و شکستگی بوده و دو شاخه ها سالم  -4

 باشد.

 (بهداشتی سرویس)در صورت وجود:سرویس بهداشتی :د

 .باشد کاشی و سرامیک سنگ، جنس از سقف زیر تا باید بهداشتی سرویس دیوار -1

 .است بالمانع بهداشتی های سرویس در کاذب سقف از استفاده .باشد نظافت قابل و شکاف بدون باید بهداشتی سرویس سقف  -2

 صورت به باید توالت ورودی در بو کنترل و آلودگی حشرات، ورود از جلوگیری جهتضد زنگ بوده و در سرویس بهداشتی باید  -3

 گردد . بسته خودکار

 مجهز به صابون مایع ،دست خشک کن ،مایع ضدعفونی کننده باشد . دستشویی باید  -4

 

 : بهداشت کارگران : ه

ماسک  ،چکمه،کارگران شاغل در امر شستشوی آمبوالنس ها باید مجهز به وسایل حفاظت فردی از قبیل روپوش ،پیش بند  -1

 و عینک باشد .،دستکش 

بدن بیماران را  خون و سایر ترشحات عفونی، تیز و برنده  عفونی ، پسماندهایکارگران بایستی آموزش های الزم در موارد مواجهه با  -2

 گذرانده باشند  .

 محل استراحت و رختکن کارگران  دارای شرایط بهداشتی بوده و کمد لباس در آن تعبیه شده باشد . -3

 : )در صورت وجود انبار (مواد گندزدا نبار مواد شوینده و: ا و

 تمیز و بدون رطوبت باشد . بوده  پوشش دیوار انبار تا زیر سقف از جنس مصالح مقاوم و قابل نظافت  -1



 . دارای کف شور باشد و بوده  صاف و تمیز و قابل نظافت ، از جنس مقاوم کف انبار  -2

 .ظافت و فاقد رطوبت باشد نقابل  ، باید تمیز سقف  -3

و قفسه بندی ها ی انبار باید به درستی نصب و ایمن ، مجهز به قفسه بوده جهت جلوگیری از وقوع حادثهانبار مواد شوینده و گندزدا  -4

 شده باشد .

 


