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  :مقدمه 

تامين بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن  ، قانون تشكيالت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 2به موجب ماده 

از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي مخصوصاً در زمينه بهداشت محيط و مبارزه با بيماريها از وظايف وزارت متبوع مي 

يكي از . طغيانهاي بيماريهاي منتقله از آب در كشور گزارش مي شود همه ساله خصوصاً با شروع فصل گرما . باشد

  . بهداشتي فاضالب مي باشد روز اين طغيانها عدم دسترسي به آب سالم و دفع غير داليل اصلي ب

در كشور ما خصوصاً در برخي مناطق روستايي تامين كميت و كيفيت آب آشاميدني با مشكل مواجه است و از طرف 

ندگاهي به دليل لذا هر از چ. ديگر سيستم هاي جمع آوري و تصفيه فاضالب به طور مناسب توسعه داده نشده است

كه باعث تحميل هزينه هاي گزاف به سيستم  هستيم آلودگي آب شاهد بروز طغيان و همه گيريهاي منتقله از آب

به جهت پيشگيري و كنترل همه گيريهاي بيماريهاي منتقله از آب الزم است . بهداشتي و درماني كشور مي شود

هدف از تهيه اين مجموعه ارائه دستورالعمل . اقدامات بهنگام و موثر در خصوص بهداشت آب و فاضالب انجام گيرد

ارائه نقطه نظرات و . در جهت پيشگيري و همچنين كنترل همه گيريهاي حادث شده مي باشدزم الاقدامات و عمليات 

  . پيشنهادها مي تواند در ويرايش بعدي دستورالعمل راه گشا باشد
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  يريش از بروز همه گيپ: بخش اول 

ام گيرد مي اين مرحله اهميت زيادي داشته و در صورتيكه در اين مرحله اقدامات مناسب و به موقع انج

، گزارش و  در اين مرحله هدف تعيين خطرات بالقوه. توان مانع از بروز بسياري از همه گيري ها شد 

هماهنگيهاي درون بخشي و برون بخشي براي رفع خطرات  حساس سازي و ايجاد ، پيگيري رفع آنها

،  نيروي انساني بازآموزي وشناسايي شده و آمادگي الزم براي مقابله با همه گيريهاي احتمالي ، آموزش 

مواد الزم وآموزش عمومي در جهت ارتقاء توانمنديهاي مردم براي پيشگيري از همه  ،تامين تجهيزات 

 .  گيريها مي باشد

  : بروز همه گيري ش از ياقدامات پ

  نظارت بر بهداشت آب و فاضالب و تعيين خطرات بالقوه  - الف

  شناسايي نقاط ضعف و برطرف نمودن آنبرنامه پايش سطوح مختلف براي  -ب
  يو برون بخش يدرون بخش يها يهماهنگ - ج

 و بازآموزي پرسنل عموميآموزش  - د

   تامين تجهيزات و پشتيباني – ه

  نظارت بر بهداشت آب و فاضالب و تعيين خطرات بالقوه: الف 

 :سنجش كلر آزاد باقيمانده در آب آشاميدني  .1
 :در مناطق روستايي  .1.1

دني ، ضمن سنجش كلر آزاد باقيمانده درنقاط يروستاهاي داراي لوله كشي آب آشامدر  .1.1.1

نتايج قرائت ميزان كلر آزاد باقيمانده در فرم ) كشوري 1053مطابق استاندارد (مختلف شبكه 

، در صورت مطلوب  ميشودويژه كلرسنجي ثبت و درپرونده آب آشاميدني روستا نگهداري 
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و سپس مركز بهداشت در اسرع وقت تماس با مسئولين آب روستا  نبودن كلر باقيمانده ضمن

، تا در خصوص رفع مشكل از طريق شركت آب و فاضالب  شده منعكسموضوع شهرستان 

موضوع به صورت مستند نيز گزارش شده و تا رفع ( . روستايي پيگيري الزم معمول گردد

  )نقص مورد پيگيري قرار گيرد 

به منظور سالم سازي آب آشاميدني نسبت به توزيع پركلرين ي در روستاهاي فاقد لوله كش .۱.۱.۲

پركلرين مذكور در داخل كيسه هاي پالستيكي در ظروف درب  (بين كليه خانه هاي بهداشت 

و با استفاده از دستورالعمل تهيه ) دار تهيه و در اختيار خانه هاي بهداشت قرار داده شود

اي بهداشت ، محلول كلر جهت سالم سازي آب در كليه خانه ه) كلر مادر% (1محلول كلر 

 )  1پيوست (  .آشاميدني تهيه و در شيشه هاي رنگي بين خانوارهاي روستايي توزيع گردد

جهت كنترل كلر آزاد باقيمانده ، كلرسنجي از آب مصرفي خانوار انجام و نتايج ثبت مي شود  

 .الزم ارائه مي گردد و در صورت مطلوب نبودن ميزان كلر باقيمانده ، آموزش هاي

كلر آزاد باقيمانده آب آشاميدني در مناطق مختلف شبكه  سنجش :در مناطق شهري  .1.2

و  مراكز بهداشتي درماني انجامدرمحدوده فعاليت و ) 1053ملي بر اساس استاندارد (

نتايج مربوطه در فرم گزارش سنجش كلر آزاد باقيمانده آب آشاميدني ثبت و در 

در اسرع مراتب  مشاهده نتايج نامطلوب ،در صورت . پرونده آب شهري نگهداري گردد

منعكس و به صورت تلفني و مستند شركت آب و فاضالب سطوح باالتر و به وقت 

 . مي آيدپيگيري درجهت رفع نواقص بعمل 
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 : رت و كنترل ميكروبي آبنظا .2

ضمن انجام  ييدر مناطق روستا يدنيآشامكيفي آب  جهت كنترل:  ييدر مناطق روستا  .2.1
 يكيولوژياز نظر باكتر يدنيآب آشام ، 4208 يملمطابق با استاندارد  ينمونه بردار
ج مربوطه در پرونده آب روستا و مركز بهداشت يش قرار گرفته ، نتايمورد آزما
گرماپاي  يدر صورت مثبت بودن نتايج از نظر وجود كلي فرمهاو  ينگهدارشهرستان 

به سازمان  جيع نتايسر يا اشرشياكلي در يك منطقه از شبكه لوله كشي ضمن انعكاس
هاي مسئول تأمين كننده آب آشاميدني و سطوح باالتر ، پيگيري مستمر تا رفع كامل 

 .ز انجام شود يمجدد ن يبردار ضمناً الزم است نمونه. مشكل آلودگي بعمل آيد
 ي، ضمن كنترل شاخص ها يدر صورت مشاهده آلودگ يفاقد لوله كش يدر روستاها

به خانوارها آموزش داده  يدنيآب آشام يدر منابع آب ، نحوه سالمساز يكيولوژيباكتر
ص داده شود با يه شده تشخيش از حد توصيب منابع يكه آلودگيشود ، در صورت يم

ر منابع مطمئن يسا ينيگزيشركت آب و فاضالب نسبت به حذف آن منبع و جا يهماهنگ
  .اقدام شود 

  : در مناطق شهري  .2.2

نمونه  )4208به شماره (  يملبا توجه به امكانات آزمايشگاهي و بر اساس استاندارد هاي 

و نتايج آزمايش در  انجامبرداري از آب آشاميدني جهت انجام آزمايشات باكتريولوژي آب 

ضمن بررسي علت آلودگي  صورت مشاهده موارد آلودهدر . پرونده آب شهر نگهداري گردد

ضمن انجام محل نمونه برداري به شركت آب و فاضالب منعكس و بر اساس هانتايج آزمايش

 .  ديآ يمپيگيري در جهت رفع آلودگي بعمل  نمونه برداري مجدد ،
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ت يفيعالوه بر نظارت مستمر بر ك ، سي به آب لوله كشي سالم ندارنددر حاشيه شهرهائي كه دستر .2.3

الزم در خصوص  ي، آموزشها رفع مشكالت موجود يريگيو پ يمصرف يدنيآب آشام يكروبيم

د از ينكه بايضمن ا. به افراد ارائه گردد) جوشاندن و استفاده از كلر مادر ( آب  ينحوه سالمساز

  . رديصورت پذ يبرخورد قانون يدنير مجاز آب آشاميكنندگان غع يصالح با توز يق مراجع ذيطر

ت يفيمانده و كيزان كلر آزاد باقياز نظر مشبكه هاي خصوصي همانند شبكه هاي لوله كشي شهري  .2.4

در صورت وجود نواقص ، پيگيري در جهت رفع آن بعمل  رند ،يش قرار گيآب مورد پا يكروبيم

 . قضائي اقدام نمايند عاز طريق مراج موارد الزمآورند و در 

 : آب  يكروبيج ميل نتايه و تحليتجز .2.5

ستم يس يدنيآب آشام يكروبيج ميبا توجه به نتابر اساس آخرين رهنمود سازمان جهاني بهداشت 

در توان  يم....) ك ساله ويسه ماهه ، شش ماهه ، ( مشخص  يزمان ين آب در دوره هايتام

ن آب بر اساس يستم تاميت سيانگر وضعير نمايجدول ز. اظهار نظر نمود آنت يخصوص وضع

  .باشد  يت تحت پوشش ميو جمع ياكليا اشرشي يفرم گرماپا يت كليدرصد مطلوب
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  :ت يو جمع يا كليا اشرشي يفرم گرماپا يت كليبر اساس درصد مطلوب يدنين آب آشاميتام يستم هايس تقسيم بندي:   يكجدول 

  نمونه هاي منفي از نظر وجود كلي فرم گرماپاي يا اشرشيا كلي درصد  

كيفيت آب 

  سيستم

  جمعيت
  درجه

  5000 <  100000  -5000  100000>  

 A  99  95  90  عالي

  B  95  90  80  خوب

  C  90  85  70  متوسط

  D  85  80  60  ضعيف

غير قابل 

  قبول
  E  85كمتر از   80كمتر از   60كمتر از 

  

 :ن آب يتام يستم هاياز س يبازرس .2.6

. هدف از بازرسي از سيستم هاي تامين آب ، تعيين خطرات بالقوه از آبگير تا مصرف مي باشد 

را مي  و نقطه مصرف يلوله كش ، شبكهمخازن ذخيره ه خانه ، يتصف منبع ،ن آب يتام يستم هايس

آب ضميمه مي ستم هاي تامين فرمهاي بازرسي از انواع سي  2پيوست شمارهدر . تواند شامل شود 

 .باشد

 

 

 

 



9 

 

ستم يو س يكروبيم يش هايج پايستم با توجه به نتايدر مورد س يريجه گيقضاوت و نت .2.7

  :ن آب يتام

وامتيازدهي سات ين تاسياز ا يبازرس ين آب مطابق با فرم هايتام يستم هايس از يبا انجام بازرس

ت يتوان در خصوص وضع يم يكروبيج مينتا رده بندي بر اساس همچنين )2( طبق فرمهاي پيوست

اظهار  با استفاده از شكل شماره دو ت آنياز و اولوي، اقدامات مورد ناز نظر احتمال خطر ستم يس

  :نظر نمود 

   نتايج بازديد و نتايج آزمايشات ميكروبي هاي تامين آب بر اساس طبقه بندي سيستم :  2شكل شماره 
      ييد بهداشتد بهداشتيين آب بر اساس بازدن آب بر اساس بازدييستم تامستم تاميياز ساز سييامتامت

99  88  77  66  55  44  33  22  11  00      

                   EE  
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                    DD  

                    CC  

                    BB  

                    AA  

داراي احتمال خطر خيلي 

  :باال

   يازمند اقدام فورين

 احتمال خطر يدارا

ازمند ين : باالمتوسط تا 

  زيادت ياقدام با اولو

نييپا احتمال خطريدارا

:  

ت يلواز مند اقدام با اوين

  كم

ازمند ين

اقدام 

 ينم

 باشد
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  يعيطب يو شناگاهها كنترل بهداشتي استخرهاي شنا .3

و آئين نامه مقررات استخرها  يبا عنوان الزامات عموم 11203  شماره  به يمل مطابق استاندارد

ن يا براي استخرها يو بهداشت يشي، آرا يدني، آشام يقانون مواد خوراك 13بهداشتي اصالح ماده 

و جهت جلوگيري از فعاليت استخرهائي كه فاقد دستگاه ش قرار گرفته ياماكن در طول سال مورد پا

 .رديالزم صورت پذ ياقدام قانونتصفيه و كلرزني مداوم آب مي باشند از طريق دستگاههاي ذيربط 

ت استخرها يكه فعال يآب استخر در فصول يفيها و كنترل كيد بازرسيتشد يبرا يزيالزم است برنامه ر

  .د يشود بعمل آ يد ميتشد

ت آب يفينظارت بر ك يبرا يكيولوژيكروبيم يشهايباشند آزما يم يعيطب يشناگاهها يكه دارا يمناطق

 يكروبيت ميفيك يبررس يشاخص مناسب برا. رد يمحل صورت پذ يت بهداشتيشناگاه و وضع

،  يماريبه حداقل رساندن احتمال ب يزان آن برايباشد و م يم يروده ا انتروكوكهاي يعيطب يشناگاهها

ك ينمونه ها در % 95شتر از يت بيفيكه كيدر صورت. باشد يتر ميل يليم در صد  40 يا مساويكمتر 

تر باشد الزم است يل يليدر صد م 40باالتر از ) كساله يسه ماهه ، شش ماهه ، ( مشخص  يدوره زمان

 . د ير محل شناگاه بعمل آييتغيا ا هيكاهش آلودگ يو اقدامات الزم برا يريگيپ

  

 :و حساس  يآب در اماكن عموم يبهداشتكنترل  .4

انجام آزمايشات  قياز طر كيفيت آب مصرفي كارخانجات يخ سازي و نوشابه سازي برنظارت  .4.1

باكتريولوژي و ملزم نمودن مسئولين كارخانجات مذكور به رفع نواقص بهداشتي تأسيسات آب 
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مورد جايگاهها و مراكز فروش يخ  تيوضعتوزيع يخ  ن الزم استيهمچن. رد يصورت پذمصرفي 

بطوريكه جايگاههاي مذكور از نظر بهداشتي مورد تأييد و باعث آلودگي ثانويه رد ، يد قرار گيبازد

   ) 3پيوست. ( دستورالعمل نمونه برداري از يخ به پيوست مي باشد. يخ نگردد

به منظور  ترمينالها هشداردهنده در پاركها و گورستانها و اقدامات الزم در خصوص نصب عالئم .4.2

  . ديبعمل آفضاي سبز جهت شرب ،  ياريآبعدم استفاده از آب مخصوص 

در آب آشاميدني  نيتام در ترمينالها ، بخصوص از نظر آب آشاميدني ، بهداشت توالتها ، وضعيت .4.3

  . اتوبوسهاي مسافربري بين شهري و عدم استفاده از ليوان مشترك كنترل و نظارت الزم بعمل آيد 

و رستوران آب آشاميدني در ر صورتي كه شهرهايي داراي شبكه راه آهن سراسري مي باشند د .4.4

   .نديرا كنترل نماقطارها  بوفه

قرار  يد مورد بررسيز بايبوفه ها ن يت بهداشتيمورد استفاده در مدارس و وضع يدنيآب آشام .4.5

 .رديگ

 بررسي حريم منابع آب  .5

به منظور حفظ حريم منابع آب آشاميدني ، جلوگيري از آلودگي منابع آب و حذف منابع آلوده ، در 

  . خصوص تشكيل جلسات كميته حفاظت از منابع آب اقدام الزم معمول دارند

  .كرد يريگيز پيته ها نير كمياز سا م منابع آب را يتوان مسائل مربوط به حر يالبته م

 :فاضالب  ينظارت بر دفع بهداشت .6

از   يريژه جلوگيمنابع آب و بو ياز آلودگ يريجلوگ يفاضالبها برا ينظارت بر دفع بهداشت

. د يآ يبعمل م يجات و محصوالت كشاورزيسبز يارياستفاده از فاضالب خام جهت آب
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و  يبرون بخش يهايق هماهنگيشده و از طر ييو شناسا ين موارد بازرسيالزم است ا

مستمر قرار  يريگي، موضوع مورد پ يبرون بخش يته هايمطرح نمودن موضوع در كم

روده  يهايماريب يدمياز بروز اپ يريشگين به منظور پيهمچن. شود  يگرفته و مستند ساز

از مصرف فاضالب خام  يقانون مجازات اسالم 688با استناد به ماده توان  يم يا

  . دربعمل آو يريشوند جلوگ يكه به صورت خام مصرف م يجاتيسبز ياريو آب يكشاورز

ضميمه  5و  4 شماره هاي ضدعفوني فاضالب در پيوستنمونه برداري و دستورالعمل 

  .است

  برنامه پايش سطوح مختلف براي شناسايي نقاط ضعف و برطرف نمودن آن -ب

بررسي و مورد  فعاليت هادر سطوح مختلف الزم است هرساله با اجراي برنامه هاي بازديد مدون 

  . اقدام نمود  مشكالتنسبت به برطرف نمودن 

  : يو برون بخش يدرون بخش يهايهماهنگ:  ج

  برگزاري جلسات درون بخشي  - 1 –الف 

 و  يحساس ساز يريهمه گ ياحتمالك قبل از شروع يدر مناطق آندمخصوصاً الزم است 

ر يواگ يهايماريواحد ببا  يدرون بخش يجلسات هماهنگت ها ، ياقدامات و فعال ينيش بيپ

در سطوح مختلف برگزار شده و ر يم گيمرتبط و تصم ير واحدهايو سامراكز بهداشت 

ن جلسات در سطح كارشناسان استان و يا شتريب يهماهنگ يبرا. الزم انجام شود يهايريگيپ

 . شهرستان برگزار شود

  برگزاري جلسات برون بخشي  - 2  –الف 
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صرفه جويي و حفظ منابع  ،به منظور ايجاد هماهنگي و جلوگيري از موازي كاريهاي احتمالي 

ش يافزابا هدف  يجلسات برون بخش يو حساس سازجلب مشاركت ن يهمچناعتباري و انساني و 

 يو آمادگشده برگزار ها و رفع خطرات بالقوه يريو كنترل همه گ يريشگينه پيدر زم يسطح آگاه

 يها مانند شركت مرتبط  يبا حضور دستگاهها و نهادها ياحتمال يهايريكنترل همه گ يالزم برا

، استانداري ، شهرداري ، سازمان آموزش و پرورش ، سازمان  ييو روستا يشهر آب و فاضالب

جهاد كشاورزي ، سازمان بازرگاني ، مجامع امور صنفي ، نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه 

، مراجع قضايي ، ستاد نيروي نظامي و انتظامي ، سازمان صدا و سيما ، سازمان  مركز استان

در قالب جلسات شوراي .... بهزيستي ، اداره كل زندانها ، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و 

بعمل آمده  يضمناً با توجه به نظارتها.  جاد شوديار جلسات مرتبط يو سا سالمت و امنيت غذايي

ن خطرات بالقوه كه قبالً به آن اشاره شده الزم است ييدر خصوص بهداشت آب و فاضالب و تع

رفع خطرات بالقوه  يبرا يو برون بخش يمكاتبات و جلسات با سازمانها و ادارات درون بخش

  .صورت گرفته و مستند شود 

  عمومي و بازآموزي پرسنل آموزش  -د

  : پرسنلآموزش به  •

  : پرسنل بهداشتي مرتبطآموزش 

و نحوه آب آشاميدني  نظارت برآموزشي كوتاه مدت در ارتباط با  و يبازآموز برگزاري دوره هاي

  سطوحدر داً استخدام  شده اند يكه جد يهمكاران يخصوصاً برا ير روده ايواگ يهايماريكنترل ب



14 

 

 يابيصورت گرفته و ارز يدر سطح مل يد با هماهنگين كارگاهها بايا. الزم است سال ،  طول مختلف در

  .ز انجام شود ين

متصديان و شاغلين مراكز  ن ين آب همچنيتام يستم هايان سيبهره برداران و متصدبه  آموزش •

  :  و اماكن حساس

از طريق آموزشگاههاي ا يو  مراكز بهداشت شهرستان ها در يريش از شروع فصل همه گيالزم است پ

بهداشت آب موضوع  با تاكيد برچاپ و تكثير پوستر و بروشور با  نيهمچنبهداشت عمومي و اصناف 

  .ارائه گردد يآموزش ها به صورت گروه فاضالب ،و

 يسالمساز يارائه روشها  : يجمع يق رسانه هاياز طر يو ارائه نكات آموزش يآموزش عموم •

ح يو نحوه صح يبهداشت فرد، حفاظت از منابع آب ،  يدنياستفاده از منابع مطمئن آب آشام ،آب 

 ،د يجرا ، يدرمان يبهداشت يروهاي، ن ماييق صدا و سفاضالب از طر يو دفع بهداشت يجمع آور

كه نمونه اي عناوين  خاص مانند دانش آموزان يا آموزش به گروههاي بروشور ،چاپ پوستر 

 . ضميمه مي باشد  6شماره  پيوستآموزشي در 

  يبانيزات و پشتين تجهيتام – ه

از در منطقه تحت يزات مورد نيملزومات و تجه ساالنه يازهايح نيد با برآورد صحيدر طول سال با

ط بروز بحران يشرا ينيش بيپن يو همچن معمول يت هايبرنامه ها و فعال ياجرا يپوشش برا

ط كشت يمح،  يكلرسنج يت و معرفهاين ، كيزات اعم از پركلريمواد و تجه يره سازينسبت به ذخ

ش يپ. اقدام نمود  ازينر اقالم مورد ياز و سايمورد ن يمواد گندزدا، ه يله نقليكدورت سنج ، وس، 

ن موضوع يعالوه بر ا. ز مورد انتظار است يتها نيد فعاليتشد يو حمل و نقل برا يمنابع مال ينيب
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و  ييو روستا يشهر يدرمان يمراكز بهداشت تر شامل نييسطوح پا، عيسر پاسخد جهت ارائه يبا

  . ز نمودياز تجهيبه مواد مورد نز ينخانه بهداشت را 
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 يريهمه گاقدامات در هنگام بروز :  دومبخش 

  : يريگزارش همه گ .1

  .شود  ير انجام ميواگ يهايماريت بيريتوسط واحد مد يريهمه گگزارش 

  :    يابيل فرم ارزيع به همراه تكميسر يابيارز  .2

و از  يمنتقله از آب به صورت تلفن يماريب يريهمه گ يگزارش فور يريبالفاصله پس از گزارش همه گ

  . شود يبه سطح باالتر منعكس م ) 7 وستيپ( ل فرم يق تكميطر

  :ان يا طغي يريهمه گ يبررس  .3

 ك يولوژيدمياپ يبررس .3.1

 ييد غذاو موا يطيمح يهايبررس .3.2

  يشگاهيآزما يهايبررس  .3.3

 

 :ك يولوژيدمياپ يبررس -

  )توسط مركز مديريت بيماريها انجام مي شود (  :باشد  ير ميشامل مراحل زك يولوژيدمياپ يبررس

  : يريد همه گييتا .1

سه يو مقا يماريب يواناآن با توجه به فر يياجرا يها و واحدهايماريت بيريد توسط مركز مدييتا

  .رديپذ يصورت م يآمار يها يو بررس يمارياطالعات گذشته و حال و روند ب

  : ص يد تشخييتا .2



17 

 

توسط مركز  موارد مشاهده شده يبر رو يشگاهيو آزما يكينيكل يهاين مرحله با استفاده از بررسيا

  .شود  يها انجام ميماريت بيريمد

 :  يماريف مورد بيتعر .3

ف يتعر. باشد  يم يماريشمارش تعداد موارد ب يبرا يولوژيدمياپ ياز ابزار بررس يكين مرحله يا

مي تواند بر اساس بررسيهاي كلينيكي ، آزمايشگاهي ، دوره بوده  يد ساده و كاربرديبا يماريمورد ب

  . ويژگيهاي فردي باشدو زماني بيماري ، مكان 

 :و به دست آوردن اطالعات در مورد آنها يماريموارد ب ييشناسا .4

  .شود  يماران مصاحبه شده و اطالعات مربوطه توسط پرسشنامه اخذ مين مرحله با بيدر ا

 :بر حسب شخص ، مكان و زمان  يولوژيدميف اپيتوص .5

پر  ي، رفتارها يي،  سابقه مصرف مواد غذا يت پزشكيسن ، جنس ، وضع با توجه به يمارينقشه ب

  .گردد  يه ميها تهيماريت بيريتوسط واحد مداطالعات كسب شده  و با استفاده از...... خطر و 

  يطيمح يهايو بررس يفيتوص يولوژيدمياپ يبر مبنا يه سازيفرض .6

ها ، يج بررسيط و با در نظر گرفتن نتاين بهداشت محيستها و متخصصيولوژيدمياپ ين مرحله با همكاريدر ا

 .گردد يم يممكن طراح يه هايفرض

 ه ها يآزمون فرض .7

شده  يطراح يه هايفرض يآمار ي،  با استفاده از آزمونها يليق انجام مطالعات تحلين مرحله از طريدر ا

 .رنديگ يل قرار ميو تحل يمورد بررس

  ): بررسي اپيدميولوژيك (  انيگزارش طغ .8
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  .شود  يها گزارش ميج بررسيش گفت نتايه مراحل پيت با در نظر گرفتن كليدر نها

  

  1: يطيمح يبررس -

به ان اتفاق افتاده است يچرا و چكونه طغنكه يا پاسخ به يط برايتوسط كارشناسان بهداشت مح ين بررسيا

رد ، و يد صورت پذيبا يشگاهيو آزما يكيولوژيدمياپ يهايهمگام با بررس يطيمح يهايبررس. د يآ يعمل م

  . د ينده بعمل آيان در آياز بروز مجدد طغ يريجلوگ ين است كه اقدامات الزم برايت اينكته حائز اهم

 يهايماريبروز بآب در هنگام  ين احتمال آلودگييتع يبرا يطيمح يك بررسي يژه براياقدامات مهم و و

  :منتقله از آب عبارتست از 

 سميكروارگانيا مي يآلودگن نوع ييتع -

 ين منبع آلودگييتع -

و نقطه  يره سازيمجدد آب در انتقال ذخ ياحتمال آلودگ يابيو ارز ين نحوه انتقال آلودگييتع -

 مصرف

 از بين بردن آلودگيه در يتصف يندهايفرآ يابيارز -

  يمداخالت اصالح يو اجرا ييشناسا -

  ييگزارش نهاارائه  -

 : آب  ين نوع آلودگييتع - 1

                                                            
1 Environmental investigation 
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آب شده است  يكه باعث آلودگ ييايميعامل ش يا حتي و سميكروارگانين نوع مييتع يمنظور از نوع آلودگ

ا يو  يص طبيشگاه تشخيا آزماي يكينيكل يهايج بررسيتوان از نتا يم ين نوع آلودگييتع يبرا. باشد  يم

ج ينتا يسوابق قبل يآب بررس يشگاهيآزما يدر خصوص بررس. آب استفاده كرد يشهايآزما يهايبررس

 يطيط محيان شرايك طغيبعد از نكه ممكن است ين با توجه به ايهمچن. ت استيز حائز اهميآب ن يآلودگ

ت االمكان قبل از انجام مداخال يحت. ( عتر انجام شود يهر چه سر يشگاهيآزما يهايد بررسير كند لذا باييتغ

  ) ياصالح

ن يهمچن)  يفرم گرماپايا كلي ياكلياشرش( آب  يشاخص آلودگ يبررس ، يكروبيم يدر خصوص آلودگ

 يها يج بررسيآب با استفاده از نتا يشات تخصصين آزمايمانده و كدورت همچنيزان كلر آزاد باقيم

ش يمانند آزما(  .رد يتواند صورت گ يم يق نوع آلودگيمشخص نمودن دق يبرا يص طبيو تشخ يكينيكل

  )وكلرا در آب يبريو

  : آب  ين منبع آلودگييتع - 2

تواند فاضالب  يه مباشد ك يآب شده است م يكه باعث آلودگ ين منبعييتع ين منبع آلودگييمنظور از تع

ن آب يستم تامياز س ياز به بازرسين ين منبع آلودگييتع يبرا. باشد ..... وانات و يمدفوع ح ك چاه جاذب ،ي

 يدر بازرس در نظر گرفته شدهن آب موارد يستم تاميتوجه به نوع سكه با . باشد  يمنبع تا مصرف ماز 

  . متفاوت است 

نقشه . باشد  يم 2پيوست شماره  درن آب يمختلف تام يستم هايس يابيارز يمورد استفاده برا يفرمها

 يمنبع آلودگ ييتوانند در شناسا ين آب مردم مين و راهبران تامي، مصاحبه با مسئول يماريب يپراكندگ

  .نديكمك نما
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  :و مصرف  يره سازيمجدد آب در انتقال ، ذخ ياحتمال آلودگ يابيو ارز يانتقال آلودگ داليل - 3

ن يستم تاميبه س يا راه انتقال آن از منبع آلودگيو  يافتن علت ورود آلودگي يآلودگ انتقال دليلمنظور از 

  .آلودگي در محل مصرف نيز باشد كه مي تواند ناشي از بروز آب 

براي تعيين داليل انتقال آلودگي آب نياز به اطالعات بازرسيهاي بهداشتي از سيستم تامين آب ، بررسي 

با توجه به ....) وضعيت بارندگي ، تغييرات دما ، رطوبت ، قطعي آب ، شكستگي لوله و  (شرايط محيطي

  . مي باشد)  4208استاندارد ( متهاي مختلف سيستم تامين آب دوره نهفتگي بيماري و نتايج ميكروبي از قس

بارندگي باشد كه باعث عدم رعايت حريم بهداشتي منبع آب و داليل انتقال آلودگي مي تواند به عنوان مثال  

قطعي  مي توان به از ساير داليل انتقال آلودگي. شودورود آلودگي از يك چاه جاذب فاضالب به منبع آب 

، عدم بهسازي مخازن ، عدم رعايت حريم امنيتي تاسيسات آب و اد فشار منفي ، شكستگي لوله آب و ايج

   . اشاره نمود...... 

ن آب از منبع تا مصرف با لحاظ نمودن يستم تاميسنقشه درك بهتر موضوع الزم است  يت برايدر نها 

ستم يكاربرد س يراهنما« شتر به كتاب ياطالعات ب يبرا. ( شود  هيته ين نقاط بحرانييو تع يمنابع آلودگ

   )مراجعه شود »  يدنيآب آشام يمنيدر برنامه ا) HACCP(ل خطر و نقاط كنترل بحران يه و تحليتجز

رد ، مصاحبه با خانوارها و مشاهده يقرار گ يتوسط خانوار مورد سالمساز يكه آب مصرفيدر صورت

  . تواند موثر باشد يمانده ميش كلر باقيره آب و انجام آزمايذخ ينحوه سالمساز

  ين بردن آلودگيه در از بيتصف يندهايفرا يابيارز - 4

مورد استفاده در  يندهايتوان فرا يكه در قسمت قبل به آن اشاره شد م ينوع آلودگ ييبا توجه به شناسا

  .قرار داد  يابيرا مورد ارز ين بردن آلودگياز ب يه برايتصف
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  :دهد  يرا نشان م يرفع آلودگ يمورد استفاده برا يندهايو فرا يل نوع و مقدار آلودگيجدول ذ

   يشنهاديه پيند تصفيفرا   يزان آلودگيم  منبع 

  ينير زميز يآبها

فاقد ( ق يعم يحفاظت شده ، چاهها يچاهها

  ) يمدفوع يآلودگ

20-1)E.coli/100ml( ييگندزدا 

 يدارا( كم عمق  يمنابع حفاظت نشده ، چاهها

  )    يمدفوع يآلودگ

2000 < )E.coli/100ml(  ييون و گندزدايلتراسيف   

  1 . شوند يشنهاد نميبه عنوان منابع آب شرب پ  )E.coli/100ml(  <٢٠٠٠  منابع حفاظت نشده

  يسطح يآبها

ن يز حفاظت شده تاميكه از حوزه آبخ يمنابع

  2) يمدفوع يها يفاقد آلودگ( شوند  يم

20 <)E.coli/100ml(  ييگندزدا 

ز حفاظت شده يكه از حوزه آبخ يمنابع          

 يها يآلودگ احتمال يدارا( شوند  ين ميتام

كه از ارتفاع  ييمانند رودخانه ها)   يمدفوع

رند                       يگ يباال منشا م

2000 < )E.coli/100ml(  ون يلتراسيو ف ييگندزدا  

 ندكه به طور مناسب حفاظت نشده ا يمنابع

 ين دست ، حوزه هاييپا يمانند رودخانه ها

در (  3يمدفوع يآلودگ يدارا( حفاظت نشده 

  ) ن يسنگ يمواقع آلودگ يبرخ

20000-2000  )E.coli/100ml(   نيازمند فرايند هاي گسترده تصفيه شامل

فيلتراسيون ، گندزدايي و حداقل يك فرايند ديگر 

يا  ذخيره طوالني مدت يا فيلتراسيون تكميلي و( 

  )فرايند گندزدايي 

 يآلودگ يحفاظت نشده و دارا يحوزه ها

  اديز يليخ يمدفوع

٢٠٠٠٠ >)E.coli/100ml(  شود  يه نميتوص يدنين آب آشاميتام يبرا  

 . ت باال در دسترس نباشد يفيبا ك يچ منبع آبيكه ه يدر صورت -1

 .تجاوز نكند  NTU 5بوده و حداكثر آن از  NTU 1ر يز يدنيزان كدورت در آب آشاميد متوسط مياست كه حتماً با ين نكته ضروريا - 2
 .  ت باالتر در دسترس نباشديفيبا ك يگريرند كه منبع مطمئن ديگ يمورد استفاده قرار م يطين منابع در شرايا. اشد ي يوانيو ح يانسان يهر دو عامل آلودگ يدارا -3
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  : يمداخالت اصالح يو اجرا ييشناسا - 5

ه يتصف يندهايفرا يابين ارزيآب همچن ين نوع ، منبع و نحوه آلودگييو تع يقبل پس از انجام سه مرحله

ن يپس از انجام ا. د يبعمل آ يريكنترل همه گ يبرا يمداخالت اصالحالزم است مجدد  يو احتمال آلودگ

ت يل اهميالزم به ذكر است كه به دل. ز انجام شود يمداخالت ن ين اثربخشييمداخالت الزم است تع

و موقت  اقدامات الزم يبرخها يل بررسيمواقع الزم است قبل از تكم يدر بعض يريع همه گيرل سركنت

شده  ير منابع آب مطمئن ، استفاده از آب بطريهمانند استفاده از سا. ( د يبعمل آ يريكنترل همه گ يبرا

 .......) و 

 :  بررسي محيطيارائه گزارش  - 6

در خصوص بهداشت آب و فاضالب  يطيمح يل بررسيپنج مرحله مذكور و تكمبعد از انجام 

آن براي تصميم گيري در خصوص علت طغيان و تكميل فرم نهايي با همكاري واحد  ييگزارش نها

    . مبارزه با بيماريها استفاده مي شود 

 :  يشگاهيآزما يبررس -

  . باشد يم،  يطيك و محيولوژيدمياپ يهايبررس ليتكم يبرا يبه عنوان ابزار يشگاهيآزما يبررس

  :منتقله از آب و غذا عبارتند از  يهايماريان بيغطدر  يشگاهيآزما يهاينقش بررس

 در انسان  يماريسم عامل بيكروارگانيم يشگاهيد آزمايين و تاييتع -

 ) يآلودگ يشاخصها(  ييا مواد غذايآب  يآلودگ يشگاهيص آزمايتشخ -

  ييا مواد غذايزا در آب يماريسم عامل بيكروارگانيم يشگاهيد آزماييص و تايتشخ -

 ان يف پاتوژن عامل طغين و توصييتع يبرا يم بررسير اعضاء تيبا سا يهمكار -
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  : رانه يشگيو پ ياقدامات كنترل ياجرا

، محيطي و آزمايشگاهي و تعيين دقيق عامل بروز و انتقال بيماري ، پس از تكميل بررسيهاي اپيدميولوژيك 

در براساس نتايج حاصله اقدامات كنترلي براي مقابله با طغيان جاري و پيشگيري از بروز موارد مشابه 

  . طراحي و اجرا مي گرددآينده 

 :ان يغطنهايي گزارش  -

به مراتب باالتر اعالم  8پيوست شماره طابق با ج به دست آمده ميه نتايمراحل فوق الزم است كل يپس از ط

  .و در پرونده مركز بهداشت شهرستان و استان ثبت گردد
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  : مراجع 
1-foodborne disease outbreaks  , Guidelines for investigation and 

control – world health organization (WHO) /2008 

2- Guidelines for drinking-water quality-second edition-volume 2- 

Health criteria and supporting information- world health organization 

(WHO)/1996 

3- Guidelines for drinking-water quality-second edition-volume 3- 

Surveillance and control of community supplies- world health 

organization (WHO)/1997 

4- Guidelines for drinking-water quality-Third edition-volume 1 – 

recommendations - world health organization (WHO)/2004 
دستورالعمل اقدامات بهداشت محيط به منظور پيشگيري از بروز موارد بيماريهاي  -5

   1382سال  - واگير روده اي 
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  هاها  پيوستپيوست
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 ) 1 وستيپ( 
 تهيه محلول كلر ذخيره يك درصد 

ذخيره جهت سالم سازي آب آشاميدني در شرايط اضطراري و عدم دسترسي به % 1براي تهيه محلول كلر 

  : آب آشاميدني سالم به شرح زير اقدام نمائيد

  درصورت در دسترس بودن) پركلرين%(70گرم هيپوكلريت كلسيم  15

  در صورت در دسترس بودن % 30گرم گرد سفيد كننده كلرور دوشو  33و يا 

  در صورت در دسترس بودن % 5سي سي هيپوكلريت سديم  250و يا 

  در صورت در دسترس بودن % 10سي سي هيپوكلريت سديم  110و يا 

كلر % 1لول محلول بدست آمده مح. را دريك بطري يك ليتري تيره رنگ ريخته و به آن آب اضافه كنيد

  . است

  .در جاي خنك و در ظروف دربسته ، دور از نور نگهداري شود% 1محلول كلر

محلول كلر بتدريج با گذشت زمان كلر مؤثر خود را از دست مي دهد و بايد از تاريخ تهيه در كمتر از يك 

  . ماه مصرف شود

در صورتيكه درصد ماده گندزدا غير از درصدهاي مذكور باشد، مي توان از طريق تناسب ميزان  –تذكر 

  . حساب نمود% 1ماده گندزدا مورد نياز را براي تهيه كلر 
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  : ره يآب با استفاده از محلول كلر ذخ يسالمساز

ان به خانوارهاي روستايي آموزش الزم جهت كلرينه كردن آب با استفاده از روش كلر مادر از طريق بهورز

ابتدا آزمايش كلر خواهي آب براي مورد استفاده انجام شود ، بدين صورت كه سه : به شرح زير انجام گيرد

هر ليتر آب اضافه نموده و پس از نيم ساعت زمان تماس در صورت   قطره از محلول كلر مادر به ازاء

آن آب قابل ) كيت كلرسنج يا سنجش بو و مزه كلر سنجش بوسيله(وجود مقدار كافي كلر آزاد باقيمانده 

. مصرف است ، در غير اينصورت يك قطره ديگر از محلول كلر مادر به آب اضافه نموده و كلرسنجي شود

پس از آزمايش . تكرار مي شود  اين عمل تا زمانيكه وجود كلر آزاد باقيمانده در آب به حد الزم نرسيده ،

هر ليتر آب به تعداد قطراتي كه تعيين شده   نوار به آنان توصيه شود به ازاءكلرخواهي آب مورد مصرف خا

 24اين آب تا . است از محلول كلر مادر اضافه نموده و پس از نيم ساعت زمان تماس آب را مصرف نمايند

. ساعت قابل مصرف است در صورت شفاف نبودن آب ابتدا آنرا صاف نموده سپس كلرزني نماييم 

  . وارها با استفاده از كلر مادر در روستاها توسط بهورزها انجام مي شود آموزش خان

بهورزان ضمن آموزش دقيق به خانوارها در زمينه استفاده از كلر مادر بايستي بر نحوه عمل ،  -

 1053استاندارد (نظارت نموده و كلر آزاد باقيمانده را در حد استاندارد كشوري كنترل نمايند 

 ) كشوري

مراكز بهداشت شهرستانها خواسته شود كه دربازديد از خانه هاي بهداشت به مسئله  از كليه -

استفاده از كلر مادر جهت سالمسازي آب آشاميدني توجه خاص نموده و در بازديد هاي روزانه از 

 توسط  يخانه هاي اهال

 :  يدنيمخازن آب آشام يسالمساز -
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به ازاي هر ) حدود يك قاشق مرباخوري(گرم  3 – 5براي ضد عفوني مخازن نگهداري آب مي توان 

براي اين كار ابتدا بايستي پركلرين را رد يك ظرف آب . متر مكعب آب پركلرين به آن اضافه نمود

حل كرده و به تدريج به آب مخزن اضافه نماييد به نحوي كه محلول كلر در تمام قسمت هاي مخزن 

جهت تعيين ميزان پركلرين براي گندزدايي آب انجام بهتر است ابتدا آزمايش كلرخواهي . پخش شود

ساعت يا بيشتر عمل گندزدائي آب انجام مي شود ولي به محض عدم  24با اين روش تا . شود

 . وجود كلر آزاد باقيمانده و يا سنجش بوي كلر عمل كلرزني را تكرار مي نماييم
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  2پيوست 

  

  فرم هاي بازرسي بهداشتي
  از 

  تاسيسات آب آشاميدني 
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                                               فرم هاي بازرسي بهداشتي                                           1فرم 

I- شماره كد                                       - 2                منطقه:                  ناحيه: اطالعات عمومي                                -2        آب لوله كشي        يالت            نوع تسه

  :آيا نمونه آب برداشت شده است؟                         شماره نمونه -4          تاريخ بازديد -3

II- اميك از محل هاي نمونه برداري ريسك مشخص شده استلطفا مشخص نمائيد در كد(اطالعات تشخيصي براي ارزيابي(  

 :شماره نمونه:                                          ريسك                     

  پاسخ سوال

  خير/ بلي آيا هيچ يك از شيرهاي برداشت داراي نشت مي باشد؟-1

  خير /بلي آيا آب سطحي در اطراف شير برداشتي تجمع يافته است؟-2

  خير/ بلي آيا منطقه باالدستي شير برداشت دچار فرسايش شده است؟-3

  خير/ بلي آيا لوله هاي نزديك به هر كدام از شيرهاي برداشت نمايان هستند؟-4

  خير/ بلي متري هر كدام از شيرهاي برداشت قرار دارند؟10آيا مدفوع انساني در روي سطح زمين در شعاع-5

  خير/ بلي متري هر شير برداشت، لوله جمع آوري فاضالب وجود دارد؟ 30عآيا در شعا-6

  خير/ بلي روزه هيچكدام از شيرهاي برداشت دچار قطعي شده است؟ 10آيا در طي يك دوره -7

  خير/ بلي آيا هچيگونه عالئمي از نشتي در لوله هاي اصلي در محل وجود دارد؟-8

  خير/ بلي لوله در طي يك هفته اخير داده شده است؟آيا هيچ گزارشي از شكستگي -9

  خير/ بلي آيا لوله اصلي در هيچ نقطه اي از آن منطقه نمايان شده است؟-10

    )نمره 10از (كل امتياز ريسك

 :امتياز ريسك

  )          0 -3(پائين )            3-5(متوسط )             6 - 8(باال )            9 -10(خيلي باال 

III- نتايج و توصيه ها  

  )1-10ليست شماره :                         (نقاط ريسك مهم در زير درج شده است

  :معاون                                                توصيه/ مضاء بازرس بهداشتيا                                                         
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 نوع تسهيالت                              آب لوله كشي شده به همراه مخازن سرويس-1                                         2فرم 

  شماره كد -2                       منطقه:          ناحيه: اطالعات عمومي                          -1

  :آيا نمونه آب برداشت شده است؟                         شماره نمونه - 4                 تاريخ بازديد -3

II - ص شده استلطفا مشخص نمائيد در كداميك از محل هاي نمونه برداري ريسك مشخ(             اطالعات تشخيصي براي ارزيابي(  

  :شماره نمونه:                                          ريسك                     

  پاسخ سوال

  خير/ بلي آيا هيچ كدام از لوله در محل مورد بازرسي دچار نشتي مي باشد؟-1

  خير/ بلي آيا آب در اطراف هيچ يك از محل هاي بازرسي تجمع يافته است؟-2

  خير/ بلي منطقه باالدست هيچيك از نقاط دچار فرسايش شده است؟آيا-3

  خير/ بلي آيا هيچكدام از لوله هاي نزديك به نقاط بازرسي نمايان است؟-4

  خير/ بلي متري لوله ها، مدفوع انساني روي زمين ديده مي شود؟ 10آيا در شعاع-5

  خير/ بلي والت وجود دارد؟متري محل بازرسي لوله فاضالب يا ت 30آيا در شعاع-6

  خير/ بلي روز اخير در محل بازرسي قطعي آب وجود داشته است؟10آيا در طي-7

  خير/ بلي آيا نشانه هايي از نشتي آب در ناحيه مورد بازرسي وجود دارد؟-8

  خير/ بلي آيا مصرف كنندگان در هفته گذشته گزارشي از شكستگي لوله داده اند؟-9

  خير/ بلي محل بازرسي لوله اصلي تامين آب نمايان است؟آيا در-10

  خير/ بلي آيا مخزن سرويس آب دچار ترك و يا نشتي شده است؟-11

  خير/ بلي آيا لوله تهويه هوا و يا دريچه بازديد فاقد بهسازي است؟-12

    )نمره 12از (كل امتياز ريسك

 :امتياز ريسك

  )     0 - 1(خيلي پائين )       2- 4(پائين )        5 - 8(متوسط )        8 - 10(باال )      10 -12(خيلي باال 

III - نتايج و توصيه ها  



32 

 

  :توصيهمعاون                     / امضاء بازرس بهداشتي      )1-10ليست شماره :                      (نقاط ريسك مهم در زير درج شده است

 نوع تسهيالت                              آب انبارها و تانكرهاي آب - 1        3فرم     

  تاريخ بازديد -3                   شماره كد -2         محله :          بخش : اطالعات عمومي                           -1

  :نمونه آيا نمونه آب برداشت شده است؟        شماره -4

  )لطفا مشخص نمائيد در كداميك از محل هاي نمونه برداري ريسك مشخص شده است(                   :درجه كليفرم مقاوم به حرارت  

  :شماره نمونه:                                          ريسك  

II - اطالعات تشخيصي براي ارزيابي  

  پاسخ  سوال

  خير/ بلي  است؟آيا لوله تخليه كثيف  -1

  خير/ بلي  آيا لوله برداشت با زمين را تماس دلرد؟ -2

  خير/ بلي  آيا نازل آبگيري تانكر كثيف و يا در شرايط نامطلوبي است؟ -3

  خير/ بلي  آيا هيچگونه نشتي در نزديكي لوله باالآورنده آب از آب انبار وجود دارد؟ -4

  خير/ بلي  بار توسط پوشش سيماني آب بندي شده است؟آيا پايه لوله باال آورنده آب از آب ان -5

  خير/ بلي  آيا تانكر مورد استفاده براي انتقال مايعات ديگري نيز استفاده شده است؟ -6

  خير/ بلي  آيا سطح داخلي تانكر كثيف است؟ -7

  خير/ بلي  آيا تانكر توسط دريچه بازرسي آبگيري مي شود؟ -8

  خير/ بلي  كثيف يا در شرايط نامطلوب قرار دارد؟آيا نازل تخليه آب تانكر  -9

  خير/ بلي  آيا تانكر نشتي دارد؟ -10

    )نمره 10از (كل امتياز ريسك 

  :امتياز ريسك

  )          0 -3(پائين )            4 -7(متوسط )             6 - 8(باال )            9 -10(خيلي باال 

III - نتايج و توصيه ها  

                                                  :توصيه      معاون/ امضاء بازرس بهداشتي     )1-10ليست شماره :                      (مهم در زير درج شده است نقاط ريسك
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 آب لوله كشي ثقلي                نوع تسهيالت             -1فرم      

  شماره كد - 2             محله :                     بخش : اطالعات عمومي                        -1

 :آيا نمونه آب برداشت شده است؟                                        شماره نمونه -4          تاريخ بازديد -3

II - لطفا مشخص نمائيد در كداميك از محل هاي نمونه برداري ريسك مشخص شده است(      صي براي ارزيابياطالعات تشخي(  

  :شماره نمونه:                                          ريسك                     

  پاسخ  سوال

  خير/ بلي  آيا لوله در مسير بين منبع و مخزن ذخيره نشتي دارد؟ -1

  خير/ بلي  مخزن ذخيره داراي ترك، خرابي و نشتي مي باشد؟آيا  -2

  خير/ بلي  آيا لوله هاي تهويه و سرپوش هاي مخزن صدمه ديده يا باز هستند؟ -3

  خير/ بلي  آيا هيچيك از شيرهاي برداشت داراي نشتي هستند؟ -4

  خير/ بلي  آيا در اطراف هيچ يك از شيرهاي برداشت آب سطحي تجمع يافته است؟  -5

  خير/ بلي  آيا ناحيه باالدست هيچ يك از شيرهاي برداشت دچار فرسايش شده است؟ -6

  خير/ بلي  آيا لوله هاي مجاور هيچ يك از شيرهاي برداشت نمايان شده است؟ -7

  خير/ بلي  متري هيچ يك از شيرهاي برداشت در روي زمين مدفوع انساني وجود دارد؟ 10آيا در شعاع  -8

  خير/ بلي  روز گذشته هيچيك از شيرهاي برداشت دچار قطعي آب گرديده است؟ 10طي آيا در  -9

  خير/ بلي  آيا نشانه هايي از نشتي در لوله هاي تامين آب در سيستم وجود دارد؟ -10

  خير/ بلي  آيا گزارشي از شكستگي لوله در هفته اخير صورت گرفته است؟ -11

    جايي از سيستم نمايان شده است؟آيا لوله اصلي تامين آب در هيچ  -12

    )نمره 12از (كل امتياز ريسك 

  :امتياز ريسك

  )     0 -1(خيلي پائين )       2-4(پائين )        5 -8(متوسط )        8 -10(باال )      10 -12(خيلي باال 

III - نتايج و توصيه ها  

       :                      توصيه    معاون/ امضاء بازرس بهداشتي )1-10ليست شماره (  :                    نقاط ريسك مهم در زير درج شده است
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  چاه هاي عميق با سيستم مكانيزه       نوع تسهيالت                     -I              5فرم 

  محله :                        بخش : اطالعات عمومي                       -1

 : FC/100 ml:                                 شماره نمونه    آيا نمونه آب برداشت شده است؟   -4      تاريخ بازديد - 3         شماره كد -2

II - ات تشخيصي براي ارزيابياطالع  

  پاسخ سوال

  خير/ بلي متري تلمبه خانه وجود دارد؟ 100آيا توالت يا لوله فاضالب در شعاع -1

  خير/ بلي آيا نزديكترين توالت فاقد سيستم فاضالبرو مي باشد؟-2

  خير/ بلي متري وجود دارد؟ 50آيا هيچگونه منبع آلودگي در شعاع -3

  خير/ بلي متري وجود دارد؟ 100در شعاع آيا چاه سربازي -4

  خير/ بلي آيا لوله زهكشي اطراف تلمبه خانه دچار شكستگي است؟-5

  خير/ بلي آيا نرده هاي حصار دچار صدمه ديدگي شده اند كه منجر به ورود حيوانات شود؟-6

  خير/ بلي آ يا كف تلمبه خانه نسبت به نفوذ آب نفوذناپذير است؟-7

  خير/ بلي در داخل تلمبه خانه محل هاي تجمع آب وجود دارد؟آيا-8

  خير/ بلي آيا آب بندي چاه فاقد اصول بهسازي است؟-9

    )نمره 9از (كل امتياز ريسك

 :امتياز ريسك

  )       0 - 2(پائين )        3 - 6(متوسط )      7 - 9(باال 

III - نتايج و توصيه ها  

  )1-10ليست شماره :                      (شده استنقاط ريسك مهم در زير درج 

  معاون                                                / امضاء بازرس بهداشتي                                                                      

 :توصيه
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   چاه پمپ دستينوع تسهيالت                            -I         6فرم 

  محله :                                               بخش : اطالعات عمومي                       -1    

 : FC/100 mlشماره نمونه                                       آيا نمونه آب برداشت شده  -4           تاريخ بازديد -3              شماره كد -2

II - اطالعات تشخيصي براي ارزيابي  

  پاسخ  سوال

  خير/ بلي  متري چاه توالتي وجود دارد؟ 10آيا در شعاع  -1

  خير/ بلي  آيا در باالدست چاه توالت وجود دارد؟ -2

  خير/ بلي  متري چاه هيچ گونه منبع آلودگي ديگري وجود دارد؟ 10آيا در شعاع  -3

  خير/ بلي  زهكشي نقصي وجود دارد كه منجر به تجمع آب گردد؟متري چاه در سيستم 2آيا در شعاع -4

  خير/ بلي  آيا كانال زهكشي ترك و يا شكستگي دارد و آيا نياز به پاكسازي دارد يا نه؟ -5

  خير/ بلي  آيا حصار اطراف چاه وجود دارد يا صدمه ديده است؟ -6

  خير/ بلي  متر است؟ 1آيا پوشش سرچاه داراي شعاع كمتر از  -7

  خير/ بلي  آيا آب ريخته شده روي پوشش چاه تجمع مي يابد؟ -8

  خير/ بلي  آيا سرپوش چاه داراي ترك يا شكاف مي باشد؟ -9

  خير/ بلي  آيا پمپ دستي در نقطه اتصال به سرپوش چاه دچار شل شدگي مي باشد؟ -10

    )نمره 10از (كل امتياز ريسك 

  :امتياز ريسك

  )          0 -3(پائين )            4 -7(متوسط )             6 -8(باال )            9 -10(خيلي باال 

III - نتايج و توصيه ها  

                                                         توصيه   معاون/ امضاء بازرس بهداشتي )1-10ليست شماره :                      (نقاط ريسك مهم در زير درج شده است
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  نوع تسهيالت                         چشمه حفاظت شده -I             7فرم 

  شماره كد -2                  محله :                    بخش : اطالعات عمومي                     -1

 : FC/100 ml:                                 شماره نمونه       آيا نمونه آب برداشت شده است؟  -4                تاريخ بازديد -3

II - اطالعات تشخيصي براي ارزيابي  

  پاسخ  سوال

  خير/ بلي  آيا چشمه حفاظت نشده است؟ -1

  خير/ بلي  است؟ آيا مصالح ساخت چشمه حفاظت شده دچار صدمه ديدگي -2

  خير/ بلي  آيا ناحيه ديواره نگهدارنده دچار فرسايش است؟ -3

  خير/ بلي آيا ريزش آب منجر به غرق شدن ناحيه جمع آوري مي گردد؟-4

  خير/ بلي  آيا حصار وجود ندارد و يا صدمه ديده است؟ -5

  خير/ يبل  متري چشمه حيوانات مي توانند به آن دست يابند؟ 10آيا در شعاع  -6

  خير/ بلي  متري چشمه و يا در باالدست آن توالت وجود دارد؟ 30آيا در شعاع  -7

  خير/ بلي  آيا آب سطحي در باالدست چشمه تجمع مي يابد؟ -8

  خير/ بلي  آيا زهكش انحرافي در باالدست چشمه وجود ندارد و يا خوب عمل نمي كند؟  -9

  خير/ بلي  )بعنوان مثال زباله(محل باالدست چشمه وجود دارد؟آيا هيچكونه منبع آلودگي ديگري در  -10

    )نمره 10از (كل امتياز ريسك 

  :امتياز ريسك

  )          0 -3(پائين )            4 -7(متوسط )             6 -8(باال )            9 -10(خيلي باال 

III - نتايج و توصيه ها  

                                           توصيه معاون/ امضاء بازرس بهداشتي )1-10ليست شماره (                      :نقاط ريسك مهم در زير درج شده است
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  چاه دستي مجهز به پمپ دستي و يا چرخ چاه           نوع تسهيالت                - I       8فرم 

  شماره كد -2      محله :                        بخش :           اطالعات عمومي            -1

 : FC/100 ml:                                 آيا نمونه آب برداشت شده است؟                     شماره نمونه -4    تاريخ بازديد -3

II - اطالعات تشخيصي براي ارزيابي  

  پاسخ سوال

  خير/ بلي متري چاه توالتي وجود دارد؟ 10آيا در شعاع-1

  خير/ بلي آيا نزديكترين توالت در باالدست واقع چاه است؟-2

  خير/ بلي متري چاه وجود دارد؟10آيا هيچ منبع آلودگي ديگري در شعاع -3

  خير/ بلي متري چاه مي گردد؟2زهكشي منجر به تجمع آب در شعاعآيا نقص سيستم -4

  خير/ بلي آيا كانال زهكشي دچار ترك و يا شكستگي شده و يا نياز به پاك سازي دارد؟-5

  خير/ بلي آيا حصاركشي وجود نداشته و يا آسيب ديده است؟-6

  خير/ بلي است؟متر1آيا پوشش سيماني سرپوش چاه داراي شعاع كمتر از-7

  خير/ بلي آيا آب ريخته شده در روي سرپوش تجمع مي يابد؟-8

  خير/ بلي آيا در روي سرپوش سيماني چاه ترك هايي وجود دارد؟-9

  خير/ بلي آيا در محل اتصال پمپ دستي به سرپوش چاه شل شدگي ديده مي شود؟-10

  خير/ بلي آيا پوشش چاه فاقد اصول بهسازي است؟-11

    )نمره 11از (كل امتياز ريسك

 :امتياز ريسك

  )          0 - 3(پائين )            3 -5(متوسط )             6 - 8(باال )            9 -11(خيلي باال 

III - نتايج و توصيه ها  

  )1-10ليست شماره :                      (نقاط ريسك مهم در زير درج شده است

          :توصيهمعاون                                       / امضاء بازرس بهداشتي                                                                      
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  نوع تسهيالت                              سيستم جمع آوري و ذخيره سازي آب باران           9فرم 

 محل:   شماره كد                        -2          ناحيه: عمودي               اطالعات  -1

  : FC/100 ml:                                 آيا نمونه آب برداشت شده است؟                         شماره نمونه -4      تاريخ بازديد  -3

II - اطالعات تشخيص براي ارزيابي  

  پاسخ سوال

  خير/ بلي آيا آب باران در يك ظرف سرباز جمع آوري شده است؟-1

  خير/ بلي  ....)مثل گياهان، فضوالت، گرد و غبار و(آيا عالئم مشهودي از آلودگي روي سقف محل آبگيري وجود دارد؟-2

  خير/ بلي آيا لوله هاي جمع آوري آب كثيف يا گرفته است؟-3

  خير/ بلي داراي ترك يا آسيب ديدگي مي باشد؟آيا سقف يا ديواره هاي مخزن -4

  خير/ بلي )هيچ شيري روي مخزن وجود ندارد(آيا آب جمع آوري شده مستقيما از مخزن است؟-5

  خير/ بلي آيا سطل بدون مراقبت رها مي شود؟/ آيا از سطل استفاده مي شود -6

  خير/ بلي آيا شير آب داراي نشتي است يا صدمه ديده است؟-7

  خير/ بلي آيا كف بتوني زير شير خراب شده يا كثيف است؟-8

  خير/ بلي آيا در اطراف مخزن يا ناحيه جمع آوري آب هيچ گونه منبع آلودگي ديگري وجود دارد؟-9

  خير/ بلي  آيا داخل مخزن كثيف است؟-10

    )نمره 10از(جمع امتياز

 :امتياز ريسك

  )          0 -3(پائين )            3-5(متوسط )             6 - 8(باال )            9 -10(خيلي باال 

III - نتايج و توصيه ها  

  )1-10ليست شماره :                      (نقاط ريسك مهم در زير درج شده است

  معاون                                                / امضاء بازرس بهداشتي                                                                       

  :توصيه
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 »3«پيوست 

  دستورالعمل نمونه برداري از يخ براي آزمون باكتريولوژي

يخ در حين توليد ، حمل و نقل ، نگهداري ، جابه جايي و توزيع از طريق منابع مختلفي چون وسايل انجماد ، 
  . آب ، ظروف و افرادي كه در توليد و جابجايي آن دخالت دارند در معرض آلودگي ميكروبي قرار مي گيرد

يخي براي مصرف انسان مناسب است كه آب حاصل از ذوب شدن آن از نظر ويژگيهاي باكتريايي ، فيزيكي 
  . و شيميايي داراي مشخصات آب آشاميدني باشد

ميلي ليتري با استفاده از كاردك و  500در يك ظرف شيشه اي دهان گشاد استريل : براي نمونه برداري يخ 
گرم يخ را نمونه برداري نموده و پس از انتقال به  200حدود )  تحت شرايط استريل( پنس استريل 

  . آزمايشگاه آب حاصل از ذوب شدن آن را طبق روش آزمون باكتريولوژي آب آزمايش مي كنيم 

بديهي است شرايط نگهداري نمونه يخ و انتقال آن به آزمايشگاه همانند نمونه آب براي آزمون :  •
  . باكتريولوژي مي باشد
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 »4«ست پيو

  دستورالعمل نمونه برداري و آماده سازي نمونه فاضالب

يك ليتر فاضالب خام را در يك ظرف استريل نمونه برداري نموده و سپس اجازه مي دهيم كه  -
در ( ذرات درشت و معلق آن ته نشين شود سپس مايع رويي را با استفاده از صافي صاف نموده 

تر يا فيلترها را با رعايت شرايط ستروني در محيط سپس فيل) صورت لزوم فيلتر تعويض شود 
 18تا  6درجه سانتيگراد به مدت  35غوطه ور نموده و در دماي ) APW(مغذي آب پپتونه قليايي 

و سپس كشت بر روي محيط انتخابي و ) مرحله غني سازي ( ساعت گرمخانه گذاري مي نماييم 
ي و تستهاس سرولوژيكي تا تشخيص نهايي ادامه آزمونهاي تاييدي را با انجام تستهاس بيوشيمياي

 .مي دهيم 
ميلي ليتر سرم  900ميلي ليتر فاضالب را با  100در صورت غليظ بودن فاضالب خام مقدار  -

فيزيولوژي استريل در يك ظرف سترون رقيق نموده و تكان مي دهيم تا خوب مخلوط شود سپس 
در ( ه نشين شود مايع رويي را صاف نموده اجازه مي دهيم تا قطعات درشت و ذرات معلق آن ت

و كاغذ صافي را با رعايت شرايط ستروني در محيط مغذي آب ) صورت لزوم فيلتر تعويض شود 
درجه سانتيگراد گرمخانه  35ساعت در دماي  18تا  6پپتونه قليايي غوطه ور نموده و به مدت 

 . فوق تا تشخيص نهايي ادامه مي دهيم و سپس مراحل آزمايش را مانند) غني سازي ( گذاري نموده 

چنانكه فاضالب در مجاري با عمق كم در جريان مي باشد كه نمونه برداري را مشكل مي نمايد از  -
بدين ترتيب كه سواب را داخل فاضالب قرار داده تا كامالً در . روش سواب مور استفاده مي كنيم 

حداقل  (مسير قرار گرفته و به آن آغشته گردد سپس آن را در محيط پپتونه قليايي به ميزان كافي 
غوطه ور نموده و بقيه مراحل آزمايش را مانند فوق تا مرحله تشخيص نهايي ادامه ) ميلي ليتر  500

 . مي دهيم 
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 )MOORE SWAB(تهيه سواب مور -
سانتيمتر تهيه  15سانتيمتر و عرض  100سواب مور را به وسيله تكه هاي گاز كتاني به طول  

كرده پس از چند تا كردن محكم با نخ بسته در كاغذ گراف قرار آنرا لوله ) طول ( نموده و از درازا 
دقيقه اتوكالو نموده و در موقع لزوم مورد استفاده  20درجه سانتيگراد به مدت  121داده و در 
  .قرار ميدهيم
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 »5«پيوست 

ي درصد استفاده م 5يا محل كرئولين % 20از شير آهك  )بيماران  مدفوع( فاضالب براي گندزدائي  •

درصد با توجه به اينكه كرئولين با كروزول  چند درصد باشد با استفاده  5ضمناً محلول كرئولين . شود

  :  از فرمول زير تهيه مي شود

• 
C

KPL ×
=  

K  = مقدار كرئولين موجود  

C  = درصد مي باشد 5غلظت مورد نياز كه در اينجا.  

P  = درصد غلظت كرئولين خريداري شده  

L  = درصد بر حسب ليتر 5مقدار محلول  

  : نيز بطريقه زير تهيه ميشود% 20شير آهك 

برابر حجم آن آب مخلوط كرده و صبر ميكنيم تا  4برابر وزن يا  8مقدار معيني آهك معمولي را با 

آنگاه محلول زالل موجود در قسمت فوقاني را جدا كرده بعنوان شير . قسمتهاي غير قابل حل رسوب كند

  . مورد استفاده قرار ميدهيم% 20ك آه

  : گندزدائي منازل آلوده  •

  : در مورد گندزدائي منازل آلوده نكات ذيل بايستي رعايت گردد

گندزداي دربهاي ورودي و جاهائيكه بيمار با آن در تماس بوده بايد با محلول  راهروها ،  كليه اطاقها ، – 1

  . شودگندزدايي ) مطابق دستورالعمل مصرف ( محيطي مناسب و داراي مجوز 

  . گندزدائي نمود% 20درصد يا شير آهك  5كف و سره مستراح منازل را بايد با كرئولين  – 2
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  . البسه مشكوك و مالفه و غيره را بايد جوشانيده و پس از خشك شدن مورد مصرف قرار داد – 3

  .گندزداي مناسب گندزدايي كرد، تشك ، و امثالهم را بايد با  لحاف ، پتو – 4

 5يا كرئولين % 20زباله را بايد در ظرفهاي درب دار جمع آوري و پس از ضدعفوني با شير آهك  – 5

  . درصد نسبت به معدوم نمودن آن اقدام نمود تا موجب جلب مگس نگردد

اد باشد بايد با استفاده از حشره كشهاي مجاز طبق در صورتيكه در اين قبيل منازل تعداد مگس خيلي زي

دستورالعمل مصرف آنها مگس ها را از بين بر و با نصب توري روي پنجره ها و ساير تدابير از ورود 

  . مجدد مگس به اطاقها جلوگيري كرد

و داروي معاونت غذا كه داراي مجوز از  محيطي  تركيبات گندزداي  سايربه طور كلي استفاده از  - تذكر

   .  بالمانع استآن را دارا باشند مطابق دستورالعمل مصرف براي مصرف مورد نظر وزارت بهداشت 
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  »6پيوست « 

توصيه هايي جهت افزايش آگاهي مردم بمنظور پيشگيري از بروز بيماريهاي روده اي از 

  جمله تيفوئيد و وبا

  .براي شستشو و آماده سازي و طبخ مواد غذايي از آب سالم استفاده نمائيد –1

سبزيجاتي را كه بصورت خام مصرف مي شوند ابتدا با آب سالم خوب بشوئيد و با استفاده از مواد  – 2

  . پاك كننده و ضدعفوني كننده و شستشوي مجدد سالمسازي و سپس مصرف نمائيد

  . از نوشيدن آب آشاميدني غير مطمئن جداً خودداري نمائيد – 3

در تابستان هنگام گردش در پاركها به تابلوهاي هشداردهنده و مشخص كننده آب آشاميدني در فضاي  – 4

  . سبز توجه نموده و از مصرف آب فضاي سبز جهت آشاميدني جداً خودداري نمائيد

با گرم شدن هوا خطر بروز بيماريهاي اسهالي تشديد مي شود بنابراين از خوردن سبزيجات خام قبل  – 5

  . از شستشوي كامل و ضدعفوني كردن جداً خودداري نمائيد

آب چشمه ها هميشه سالم نيست ، هنگام مسافرت و گردش در تابستان همواره از سالمت آب مصرفي  – 6

ت مشكوك بودن از آب مصرفي اطمينان حاصل كنيد و در صورت اطمينان حاصل كنيد و در صور

  . مشكوك بودن از آب جوشيده استفاده نمائيد

هنگام گردش در خارج شهر توجه داشته باشيد از آب رودخانه ها براي آشاميدن استفاده ننمائيد و در  – 7

  . دقيقه جوشانيده و مصرف كنيد 3صورت عدم دسترسي به آب مطمئن آن را بمدت 

خوراكيهاي خام يا پخته كه توسط دست فروشان دوره گرد عرضه مي شود بهداشتي نبوده و مصرف  – 8

  . آن جايز نيست 
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كوتاه كردن ناخن ها و تميز نگهداشتن آنها به پيشگيري از ابتالء به بيماريهاي اسهالي بخصوص نزد  – 9

  . كودكان كمك مي كند

ب و تخم انگل باشد بنابراين از مصرف كاهو و سبزي واي ميكركاهو وسبزيجات خام ممكن است دار – 10

  . نشسته و سالمسازي نشده جداً خودداري كنيد

  . از ريختن آشغال و زباله در رودخانه ها ، جويها و معابر و اماكن عمومي جداً خودداري كنيد – 11

  : شستشوي دستها در موارد ذيل  – 12

  پس از رفتن به توالت  – 2  پس از تماس با مواد غذايي خام و نشسته  – 1

  پس از تعويض كهنه و پوشك بچه  – 4      پس از تماس با هر نوع مواد زائد  – 3
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  7پيوست 

  .........بهداشتي درمانيدانشكده علوم پزشكي و خدمات / معاونت بهداشتي دانشگاه 

» همه گيري بيماريهاي منتقله از آبگزارش فوري فرم «   
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ختاري                          كننده فرم                      تاييدتنظيم كننده                                     نام  و نام خانوادگي نام و نام خانوادگي  
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  » 8پيوست « 

  .........دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني/ معاونت بهداشتي دانشگاه 

  »فرم گزارش نهايي طغيان بيماريهاي منتقله از آب « 
    :مشخصات منطقه بروز طغيان

                      :تعداد خانوار     :            جمعيت     :روستا       :شهر      : شهرستان 

  :مشخصات بيماري 

  :عامل طغيان :                      تعداد منجر به فوت                     :تعداد مواردبيماري      : نام بيماري 

  :نتايج بررسيهاي محيطي 

                   :  آب منبع آلودگي

  :به سيستم تامين آب داليل انتقال آلودگي 

  :هنگام انتقال ، ذخيره سازي و مصرف آب در ارزيابي احتمال آلودگي 

  :در ازبين بردن آلودگيموجود  آب ارزيابي فرايندهاي تصفيه

  : انتقال بيماري در خصوص عاملنتايج بررسيهاي اپيدميولوژيك 

  :نتايج بررسيهاي آزمايشگاهي 

  :نمونه هاي انساني  نتايج 

                           MPN/100ml                               :يا اشرشيا كلي كليفرم گرماپاي نتايج نمونه هاي آب    

  :آلودگي آب به عامل طغيان                               

 :انجام شده  مداخالت اصالحي

 

   : توضيحات

  

 تاريخ                     نام و نام خانوادگي تاييد كننده     نام و نام خانوادگي تنظيم كننده 


