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جداول ثبت اطالعات و گزارش دهی برنامه سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندهادستورالعمل تکمیل 

بر اساس اطالعات ثبت سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها ثبت اطالعات و گزارش دهی برنامه جداول
در سطح ماهه به صورت شش "و بهداشت عوامل اجرایی پسماندهاکتابچه برنامه عملیاتی سالمت، ایمنی "شده در 

د.دگردانشکده تحویل میاي معاونت بهداشتی دانشگاه/و به گروه بهداشت حرفهمراکز بهداشت شهرستان تکمیل 

 واحد مرکز/ تولید پسماند به تفکیک تعداد شاغلین و میزان–1جدول

ثبت می گردد.با تاکید بر مراتب ذیلمتناظر هر ردیفتعداد مرکزجدول 1در ستون 

 ها، آزمایشگاههاي تشخیص طبی بخش دولتی و خصوصی، مراکز مراکز بهداشتی درمانی، بیمارستان1در ردیف
گردد.ثبت میتحقیقات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

 گردد.مناطق ثبت میهااريشهردتعداد کلشهرداري بیش از یکي داراي در شهرها2در ردیف شماره
 ترابري، خدماتی، تجاري، تولیدي به غیر از کارهاي ساختمانی موسسات صنعتی، کشاورزي، معدنی3در ردیف شماره ،

ثبت می گردد.و اماکن عمومی
 ها، نهادها، موسسات و شرکت هاي ها، موسسات دولتی، نهادها، دفاتر مرکزي (کارگاهها، سازمانوزارتخانه4در ردیف

ثبت می گردد.خصوصی) و اماکن عمومی 
 ثبت می گردد.متناظر هر ردیف پسماندهاي تحت پوشششاغلینتعداد 2در ستون
 برنامه سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی "هاي ابچهمیانگین پسماند روزانه سر جمع مقادیر ثبتی در کت3در ستون

ثبت می گردد."پسماندها
 هاي جدول ) داراي پسماند مخاطره آمیز مطابق با فهرست ( ردیفدر صورتی که هر یک از واحد هاي شغلی4در ستون

قانون 5مشمول ماده یاجرایعواملبهداشتوایمنیپسماندهاي کنوانسیون بازل ( ضمیمه دستورالعمل سالمت،
.میزان پسماند مخاطره آمیز ثبت می گرددمدیریت پسماندها) باشند متناظر هر ردیف 

 نوعوکارعملیاتنوع/ مرحلهتفکیکبهدرمانیبهداشتیمراکزوبیمارستانیبخشپسماندهايشاغلینتعداد-2جدول
پسماند

 .در این جدول تعداد شاغلین ( عوامل اجرایی پسماندها) به تفکیک مرحله/ نوع عملیات کار با پسماندها درج می گردد
مدت الزم به ذکر است که در واحدهایی که یک نفر در چندین مرحله مشغول به کار است فقط در یک مرحله بیشترین 

احل دیگر اجتناب گردد.ثبت و از تکرار در مرانجام کار را صرف آن می نماید

 تعداد شاغلین پسماندهاي تحت پوشش شهرداري به تفکیک مرحله / نوع عملیات کار و نوع پسماند-3جدول

 در این جدول تعداد شاغلین ( عوامل اجرایی پسماندها) تحت پوشش شهرداري ها به تفکیک مرحله/ نوع عملیات کار با
پسماندها درج می گردد.
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 تعداد شاغلین پسماندهاي بخش کارگاهی شامل صنعت، معدن، تجارت به تفکیک مرحله / نوع عملیات -4جدول
کار و نوع پسماند

گاوداري تجارت و کارگاههاي کشاورزي ( مرغداريمعدن،صنعت،شاملکارگاهیدر این جدول تعداد شاغلین بخش ،
و ...) و معدنی ثبت می گردد.

 موسسات دولتی و خصوصی به تفکیک مرحله / نوع عملیات / مراکزادارات تعداد شاغلین پسماندهاي -5جدول
کار و نوع پسماند

 در این جدول تعداد کلیه شاغلین وزارتخانه ها و ادارات تابعه، موسسات دولتی، نهاد ها، دفاتر مرکزي و شرکت هاي
گروه پسماندها ثبت می گردد.5پسماند و در وعنوکارعملیاتنوع/ مرحلهتفکیکخدمات خصوصی به

 به تفکیک مرحله / نوع عملیات 2-5جمع بندي تعداد شاغلین پسماندها در بخش هاي مختلف(جداول -6جدول (
کار و نوع پسماند

 وکارعملیاتنوع/ مرحلهتفکیکگروههاي مختلف پسماندها به2-5در این جدول مجموع اطالعات ثبتی جداول شماره
پسماند ثبت می گردد.نوع

 مرکز/ واحداقدامات انجام شده  به تفکیک  نوع وضعیت-7جدول

.در این جدول تعداد شاغلین برخوردار از اقدامات و تسهیالت بهداشتی متناظر با هر ردیف ثبت می گردد

 ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی اقدامات قانونی در پیگرد متخلفان از موازین دستورالعمل سالمت، -8جدول
پسماندها

 متناظر فی به دادگاه و صدور حکم)رقانونی انجام شده (اخطار کتبی، معو اقداماتاولیهدر این جدول تعداد بازدید هاي
احکام بیش از یکبار خود داريو( از تکرار واحد در موارد بازدید، اخطار، معرفی به دادگاهبا واحد شغلی ثبت می گردد

.گردد

.معاونت بهداشتیع :م
: مرکز بهداشت شهرستانم. ب . ش
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