
بسمه تعالی

2پیوست شماره 

اولویت ها و اقدامات مرتبط با تعهدات وزارت بهداشت در خصوص اجراي سند جیوه

محصوالت داراي جیوه افزوده و اقدامات الزم –بخش الف 

به استثناي وسایل اندازه گیري نصب شده در تجهیزات بزرگ (وسایل اندازه گیري غیر الکترونیکی زیر .1
یا وسایلی که براي اندازه گیري با دقت باال به کار می رود و براي آنها جایگزین بدون جیوه مناسبی 

): وجود ندارد

a( فشارسنج)براي اندازه گیري فشار هوا(
b( رطوبت سنج
c( مانومتر)یله اي براي اندازه گیري فشاروس(
d( دماسنج
e(دستگاه سنجش فشار خون
شامل صابون و کرم هاي روشن کننده پوست باستثناي مواد ppm1مواد آرایشی حاوي جیوه باالي .2

آرایشی مخصوص چشم که جیوه مورد استفاده در آنها به عنوان نگاهدارنده بکار رفته است و جایگزین 
.موثر و ایمن دیگري براي آن وجود ندارد

. می باشد2020دو تا سال ضرب االجل از رده خارج کردن محصوالت مورد اشاره در بند یک و :نکته بسیار مهم

.بعبارت دیگر پس از این تاریخ نباید اجازه تولید، واردات و صادرات محصول داده شود

لگام، انظیر آم) سند حقوقی3، پاراگراف 4مشمول ماده (براي برخی از محصوالت داراي جیوه افزوده .3
بدون تعیین مدت (. گرددی اتخاذ لگام دندانپزشکااي استفاده از آمکاهش مرحلهبایستی اقداماتی براي

).زمان معین
هاي آموزشی و پیشگیرانه بر مبناي اصول علمی براي شاغلین در معرض جیوه و تهیه و اجراي برنامه.4

و سایر گروههاي در )3پیوست شماره (کنواسیونAاي در صنایع مورد اشاره در انکس ترکیبات جیوه
.معرض خطر نظیر دندانپزشکان و سایر کادر مربوطه

روش هاي محیط زیستی در مراکز دندانپزشکی براي کاهش برنامه ریزي جهت ارتقاء استفاده از بهترین.5
جاري شدن جیوه و ترکیبات آن به آب و خاك

شتی درمانیبرنامه ریزي جهت مدیریت بهینه پسماندهاي حاوي جیوه در مراکز بهدا.6



:مبادي ذینفع و ذیربط جهت اطالع رسانی براي مدیریت کنترل جیوه-بخش ب

شرکتها، کارگاهها و صاحبان صنایع ذینفع-
بیمارستانها، مراکز بهداشتی درمانی و دندانپزشکان-
 آگاه سازي عمومی به سایر گروههاي هدف از جمله آحاد جامعه
جیوه قبل از دفع به سیستم فاضالب وآوريجمعاستفاده از تکنولوژي هاي اطالع رسانی و نظارت بر -

پیشگیري از آلودگی منابع آب و خاكجیوه به منظورمدیریت پسماند حاوي


