
١

............بهداشت شهرستانمرکز

روستایی.............../ی درمانی شهري کز بهداشتامرتعداد 

:مرکز/ واحدبه تفکیکپسماندتولیدتعداد شاغلین و میزان : 1جدول 

واحد  شغلی)تعداد (واحد/ مرکزنوع
تعداد شاغلین تحت 

پوشش 

روزانه پسماندمیانگین

)کیلوگرم(

مخاطره پسماندمیانگین

)کیلوگرمآمیز روزانه (

1درمانیبهداشتیمراکزوبیمارستانی

شهرداري

2کارگاه
نفر شاغل و باالتر20

رکمتنفر شاغل و 19

اداره/ مرکز / موسسات دولتی و 

خدماتی3خصوصیهاي شرکت

طبی بخش دولتی و خصوصی، مراکز تحقیقات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی است.ها، آزمایشگاههاي تشخیص منظور مراکز بهداشتی درمانی، بیمارستان-1
-ساختمانی و زباله هاي ناشی از فعالیت اماکن عمومی ثبت می گردد.هاي شهر ها از قبیل زباله هاي خانگی، نخالهمیزان پسماندهاي تولیدي ناشی از فعالیت هاي روزمره انسان ها در

باشد.می، ترابري، خدماتی، تجاري، تولیدي به غیر از کارهاي ساختمانی و اماکن عمومیموسسات صنعتی، کشاورزي، معدنیقانون کار شامل کلیه 4ماده کارگاه بنابر تعریف-2
می باشد.ها، نهادها، موسسات و شرکت هاي خصوصی) و اماکن عمومی (کارگاهها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادها، دفاتر مرکزير واحدهاي تابعه وزارتخانهمنظو-3

1-م . ب . شکد فرم: 



٢

بهداشت شهرستان ............مرکز

درمانی به تفکیک مرحله / نوع عملیات کار و نوع پسماندبهداشتیمراکزو: تعداد شاغلین پسماندهاي بخش بیمارستانی2جدول 

پسماند ویژه غیر از پسماندهاي عفونی-1

نوع پسماند

مرحله / نوع عملیات کار با پسماندها
عفونی

غیر  عفونی

1ویژه (مخاطره آمیز)صنعتیکشاورزيعادي

جمع آوري
دستی

ماشینی
حمل و نقل

بازیافت
پردازش

انبار
دفع

جمع کل
اولویت

2-م . ب . شکد فرم: 



٣

بهداشت شهرستان ............مرکز

: تعداد شاغلین پسماندهاي تحت پوشش شهرداري به تفکیک مرحله / نوع عملیات کار و نوع پسماند3جدول 

نوع پسماند

مرحله / نوع عملیات کار با پسماندها
آمیز)ویژه (مخاطره صنعتیکشاورزيبیمارستانیعادي

جمع آوري
دستی

ماشینی

حمل و نقل

بازیافت

پردازش

انبار

دفع

جمع کل

اولویت

3-م . ب . شکد فرم: 



۴

بهداشت شهرستان ............مرکز

: تعداد شاغلین پسماندهاي بخش کارگاهی شامل صنعت، معدن، تجارت به تفکیک مرحله / نوع عملیات کار و نوع پسماند 4جدول 

نوع پسماند

مرحله / نوع عملیات کار با پسماندها
ویژه (مخاطره آمیز)صنعتیکشاورزيبیمارستانیعادي

جمع آوري
دستی

ماشینی

حمل و نقل

بازیافت

پردازش

انبار

دفع

جمع کل

اولویت

4-م . ب . شکد فرم: 



۵

بهداشت شهرستان ............مرکز

به تفکیک مرحله / نوع عملیات کار و نوع پسماندخصوصیو دولتیموسسات / مراکزادارات : تعداد شاغلین پسماندهاي 5جدول 

نوع پسماند

مرحله / نوع عملیات کار با پسماندها
ویژه (مخاطره آمیز)صنعتیکشاورزيبیمارستانیعادي

آوريجمع
دستی

ماشینی

حمل و نقل

بازیافت

پردازش

انبار

دفع

جمع کل

اولویت

5-م . ب . شکد فرم: 



۶

بهداشت شهرستان ............مرکز

) به تفکیک مرحله / نوع عملیات کار و نوع پسماند2-5: جمع بندي تعداد شاغلین پسماندها در بخش هاي مختلف(جداول 6جدول 

نوع پسماند 

مرحله / نوع عملیات کار با پسماندها
مالحظاتویژه (مخاطره آمیز)صنعتیکشاورزيبیمارستانیعادي

دستیجمع آوري

ماشینی

حمل و نقل

باز یافت

پردازش

انبار

دفع

جمع کل

اولویت

6-م . ب . شکد فرم: 



٧

بهداشت شهرستان ............مرکز

مرکز/ واحدبه تفکیک  نوع 1اقدامات انجام شدهوضعیت: 7جدول 

به تعداد شاغلینی که 

تسهیالت بهداشتی

مناسب دسترسی دارند.

تحت تعداد شاغلین 

پوشش معاینات سالمت 

شغلی

شرکت تعداد شاغلین 

در دوره هاي کننده 

آموزشی

داراي تعداد شاغلین 

حفاظت فردي وسایل 

مناسب

نوع اقدامات انجام شده

واحدمرکز/ نوع

درمانیبهداشتیمراکزوبیمارستانی

شهرداري

نفر شاغل و باالتر 20 کارگاه

رنفر شاغل و کمت19

هاي شرکتاداره/ مرکز / موسسات دولتی و 

خدماتیخصوصی

واحدمرکز/ نوعتعداد شاغلین برخوردار از امکانات بهداشتی به تفکیک -1

7-م . ب . شکد فرم: 



٨

8-م . ب . شکد فرم: 
بهداشت شهرستان ............مرکز

به تفکیک مرکز/ واحد: اقدامات قانونی در پیگرد متخلفان از موازین دستورالعمل سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها8جدول 

داراي هاي تعداد پرونده
احکام صادره توسط مراجع 

ذي صالح

هاي تعداد پرونده
به دادگاه شدهمعرفی

عمومی

هاي داراي اخطار تعداد پرونده
کتبی 

تعداد بازدیدها1
نوع اقدامات قانونی

واحدمرکز/ نوع

درمانیبهداشتیمراکزوبیمارستانی

شهرداري

نفر شاغل و باالتر 20 کارگاه
نفر شاغل و 19

رکمت
اداره/ مرکز / موسسات دولتی و 

هاي خصوصی خدماتیشرکت

در ثبت آن فقط بازدید اولیه منظور می گردد.در مواردي که براي پیگیري از رفع نواقص چند بار بازدید انجام شده -1

و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:نام 
سمت:

:تکمیل فرماریخ ت
:مضاءا


