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

سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل ثبت اطالعات برنامه عملیاتی جداول ماحصل جمع بندي جداولاین اقالم ثبتی در
محاسبه باشد. تاکید می گردد سه جدول تکمیل شده براي درمراکز بهداشت شهرستان ها میاجرایی پسماندها

.هاي کشوري به مرکز سالمت محیط و کار ارسال می گرددشاخص

 واحدمرکز/ نوعوضعیت پسماندهاي تولیدي و اقدامات قانونی به تفکیک -1جدول

 گردد.متناظر هر ردیف ثبت میمرکزتعداد 1در ستون
 گردد.ثبت می(مرکز)متناظر هر ردیفتحت پوشش تعداد کل شاغلین (عوامل اجرایی پسماندها) 2در ستون
 گردد در متناظر هر ردیف ثبت میايهاي انجام شده توسط بازرسان بهداشت حرفهتعداد بازدید5در ستون

کبار یدر ثبت آن فقط انجام می گیردصورتی که بازدید در دفعات بیش از یکبار براي پیگیري تا رفع نواقص
گردد.بازدید اولیه منظور میو آن هم فقط 

 جمع بندي تعداد شاغلین پسماندها به تفکیک مرحله / نوع عملیات کار و نوع پسماند-2جدول

 متناظر با مرحله/ نوع عملیلت کار (ردیف هاي جدول) 6صل جمع ستون هاي جداول شماره ماحاین جدول
.اشت شهرستان تابعه تکمیل شده استمراکز بهدهر یک از ه توسط کاست 

 مرکز/ واحدنوعبه تفکیک  1اقدامات انجام شدهوضعیت: 3جدول

 متناظر مرکز/ واحدزم حفاظت فردي مناسب دارند در هر مجموع تعداد کل شاغلینی که لوا1در ستون شماره
گردد.ثبت می

 متناظر مرکز/ واحدوره هاي آموزشی در هر دمجموع تعداد کل شاغلین شرکت کننده در 2در ستون شماره
گردد.ثبت می

 معاینات سالمت شغلی در سال جاري براي آنها انجام شده که مجموع تعداد کل شاغلینی 3در ستون شماره
گردد.متناظر ثبت میمرکز/ واحداست در هر 

 مرکز/ مجموع تعداد کل شاغلین که به تسهیالت بهداشتی مناسب دسترسی دارند در هر 4در ستون شماره
گردد.متناظر ثبت میواحد

 ایستگاه بهگر، ايکه داراي تشکیالت بهداشت حرفهمراکز/ واحدهایی مجموع تعداد کل 4در ستون شماره)
مرکز/ واحدمی باشند در هر )ظت فنی و بهداشت کارگري، مرکز بهداشت کار، کمیته حفاخانه بهداشت کار

گردد.متناظر ثبت می

واحد/ مرکزنوعتعداد شاغلین برخوردار از امکانات بهداشتی به تفکیک -1

م . ع


