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انتظارات 


1 - آموزشی براي کلیه –تشکیل جلسه توجیهی
مربیان رده میانی وبهورزان (گروه هاي هدف 

...)و
2 - حساس سازي موضوع دربین کلیه کادر

بهداشتی درمانی 
3 - دستورالعملها وبخشنامه ابالغ واجراي کلیه

هاي اجرایی 
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4 - انجام کلیه اقدامات اجرایی وکنترل محیطی
براساس چک لیست هاي مربوطه ) بازدیدها (
5 - پکیج کامل (تحویل وسایل حفاظت فردي  (

وداشتن وسایل ذخیره در انبار 
6 - تعامل بین بخشی با ارگانهاي درگیر

وتشکیل جلسات توجیهی ... ) دامپزشکی و(
وهماهنگی الزم 
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7 - تهیه گندزداهاي موردنیاز ونگهداري در انبار
)جهت استفاده احتمالی (
8 - آموزش چگونگی مصرف گندزداها ردر

)  در مواقع اپیدمی (سطوح محیطی 
9 - آموزش دفن ودفع بهداشتی الشه هاي

مشکوك وموردتایید

7 - تهیه گندزداهاي موردنیاز ونگهداري در انبار
)جهت استفاده احتمالی (
8 - آموزش چگونگی مصرف گندزداها ردر

)  در مواقع اپیدمی (سطوح محیطی 
9 - آموزش دفن ودفع بهداشتی الشه هاي

مشکوك وموردتایید



10 -نظارت بهداشتی بر کلیه مراحل دفن الشه ها
11 - تهیه پیام،پمفلت وفلوچارت بهداشتی وتوزیع

دربین گروه هاي هدف
12 - هماهنگی با روابط عمومی وصداوسیما در

خصوص لزوم آگاهی سازي وآموزش به موقع به 
عموم جامعه
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مستندسازي از فعالیتهاي انجام یافته - 13
 گزارش آماروعملکرد فعالیتهاي آموزشی - 14

واجرایی به معاونت امور بهداشتی دانشگاه 
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