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 :حیط بیمارستان به شرح اسامی زیر تهیه کنندگان ، اعضاء کمیته کشوری بهداشت م

 : رئیس گروه بهداشت محیط بیمارستانها و نظارت بر مدیریت پسمانداحمدی خانم مهندس فریبا ملک -1

 : کارشناس گروه بهداشت محیط بیمارستانها و نظارت بر مدیریت پسماندخانم مهندس سمیرا شیخ االسالمی -2

 : کارشناس گروه بهداشت محیط بیمارستانها و نظارت بر مدیریت پسماندناهید حسن زادهخانم مهندس  -3

 آقای مهندس علی محمدی: کارشناس گروه بهداشت محیط بیمارستانها و نظارت بر مدیریت پسماند -4

علوم پزشکی و خدمات    دانشگاه  بهداشتی  بیمارستان معاونت  محیط کارشناس محترم بهداشت   :آقای مهندس پزشک  -5

 بهداشتی و درمانی مشهد

 و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی معاونت محیط بهداشت محترم کارشناس :ذبیحی مهندس آقای -6

 شیراز درمانی

 و بهداشتی  خدمات و پزشکی  علوم دانشگاه  بهداشتی  معاونت محیط بهداشت  محترم کارشناس  :طالیی مهندس آقای -7

 تهران درمانی

شناس  :سروش زاده  مهندس خانم  -8 شت   محترم کار شتی  معاونت محیط بهدا شگاه  بهدا شکی  علوم دان   خدمات و پز

 شهید بهشتی درمانی و بهداشتی

 بهداشتی  خدمات و پزشکی  علوم دانشگاه  بهداشتی  معاونت محیط بهداشت  محترم کارشناس  :نوروزی مهندس آقای -9

 ایران درمانی و

 بهداشتی  خدمات و پزشکی  بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم    کارشناس محترم  :آقای مهندس شماعی  -10

 درمانی اصفهان و

  خدمات و پزشننکی علوم دانشننگاه بهداشننتی معاونت محیط بهداشننت  محترم کارشننناس :فتحعلی پور مهندس آقای -11

 گیالن درمانی و بهداشتی

 و بهداشتی  خدمات و پزشکی  علوم دانشگاه  بهداشتی  معاونت محیط بهداشت  محترم کارشناس  :پناهی مهندس آقای -12

 مازندران درمانی

  و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی معاونت محیط بهداشت محترم کارشناس  :نوشین  مهندس آقای -13

 گلستان درمانی

 
با تشکر از جناب آقای مهندس فرهادی که از نظرات اصالحی ایشان در تدوین ضوابط فوق بهره گرفته شد.



0 
 

 بسمه تعالی

 فهرست مطالب

 
 

 1 ........................................................................................................................................................................................................................................... مقدمه

 1 ..................................................................................................................................................................................................................... فیتعار:  اول فصل

 1 ..................................................................................................................................................................................................................... فیتعار: 1 ماده

 1 ....................................................................................................................................................................................................... یفرد بهداشت:  دوم فصل

 1 ...................................................................................................................................................................................... کارکنان یفرد بهداشت:  2 ماده

 2 ........................................................................................................................................................... کارکنان یفرد حفاظت لیوسا و لباس:  3 ماده

 2 ....................................................................................................................................................................................... کارکنان یبهداشت رفتار: 4 ماده

 3 .................................................................................................................................................................................. کارکنان دست یشستشو:  5 ماده

 4 .................................................................................................................................................................................. دستها یشستشو یراهنما: 6 ماده

 4 ................................................................................................................................................................................................. اتیدخان استعمال: 7 ماده

 5 .................................. زیتمرخت  عیتوز و انبارش ، یکش کردن،اطو خشک ، شستشو ، انتقال ، بخشها از یآور جمع یندهایفرآ:  سوم فصل

 5 ................................................................................................................................................... ها بخش از شده استفاده رخت یآور جمع:  8 ماده

 5 ........................................................................................................................................................................ خانهیرختشو بهرخت ها  انتقال:  9 ماده

 6 ................................................................................................................................................................خانهیرختشو دررخت ها  یشستشو: 10 ماده

 6 ............................................................................................................................................... کننده دیسف و زدا گند ، ندهیشو مواد کاربرد: 11 ماده

 7 ............................................................................................................................................................................... یکش اطو و کردن خشک:  12 ماده

 7 ............................................................................................................................................................................. زیتمرخت  عیتوز و انبارش:  13 ماده

 7 ................................................................................................................................................... آنها بهداشت و ازین مورد زاتیتجه و ابزار:  چهارم فصل

 7 ................................................................................................................................................................. رخت ها  نیتوز و انتقال زاتیتجه: 14 ماده

 8 ............................................................................................................................................................................................. شستشو زاتیتجه:  15 ماده

 8 ..................................................................................................................................................................... اطوها و کن خشک یها دستگاه: 16 ماده

 8 ..................................................................................................................................................................................... هیاول یها کمک جعبه:  17 ماده

 9 ............................................................................................................................................................................................. ساختمان بهداشت:  پنجم فصل

 9 .................................................................................................................................................................................................. ساختمان نقشه:  18 ماده

 9 ....................................................................................................................................................................................................... آب بهداشت:  19 ماده

 9 ............................................................................................................................................................................................................... فاضالب:  20 ماده

 9 .......................................................................................................................................................................... یساختمان یعموم مشخصات: 21 ماده

 10................................................................................................................................................................................................. کف مشخصات:  22 ماده

 10................................................................................................................................................................................................ وارید مشخصات :23 ماده



 

1 
 

 1396ها و مراکز جراحی محدودضوابط بهداشت محیط رختشویخانه بیمارستان

 10.............................................................................................................................................................................................. سقف مشخصات:  24 ماده

 10.................................................................................................................................................................................... پنجره و در مشخصات:  25 ماده

 11............................................................................................................................................... ییایمیش مواد انبار ورخت  انبار مشخصات:  26 ماده

 11................................................................................................................................................................................................................... هیتهو: 27 ماده

 11.................................................................................................................................................................................................... رطوبت و دما:  28 ماده

 11.......................................................................................................................................................................................................... نور و صدا:  29 ماده

 11..................................................................................................................................... کارکنان یبهداشت یها سیسرو و استراحت اتاق: 30 ماده

 12...................................................................................................................................... خانه شور یت و ها یترال و نهایب یشستشو محل: 31 ماده

 12....................................................................................................................................................................................................... خانه اطیخ:  32 ماده

 12.............................................................................................................................................................................................. پسماند تیریمد:  33 ماده

 12.................................................................................................................................................................................... اقدامات یساز مستند:  34 ماده

 

 

 



1 
 

 مقدمه

 بهداشتی  و آرایشی  آشامیدنی،  خوردنی، مواد قانون 13 ماده اصالح  قانون اجرایی نامه آیین 13ماده اجراي راستاي  در
تاسددیو و بهره برداري همچنین فصدده هشددتی آیین نامه   و وزارت محترم مقام توسدد  18/03/92 مورخ شددده ابالغ

ستانها  سیله  بدین ،بیمار ستانها و      و شویخانه بیمار شتی رخت  هاي معاونت .میگردد ابالغمراکز جراحی محدود  ضواب  بهدا
 اقدام  ضواب  این اساس  بر آنها بهداشت  بر نظارت زمینه در موظفند پزشکی  علومي ها دانشکده  و دانشگاهها  بهداشتی 

 .نمایند

 فصل اول : تعاریف

 تعاریف :1ماده 

 :روند کارمی به مربوطه معانی در ذیه اصطالحات ضواب  این در

 باعث که بهداشتی  غیر عادات و رفتارها از جستن  دوري و بهداشتی  وعادات دستورات  رعایت :فردي بهداشت  -1-1

 .نشود مبتال آنها از ناشی بیماري به و نگرفته قرار بیماریزا شرای  و عوامه معرض در فرد شود، می

 تمیز: البسه و ملحفه و سایر اقالم شسته شده می باشند. رخت  -1-2
ستفاده قرار گرفته اند که خود به دو        رخت  -1-3 سایر اقالم که براي مراقبت یا معاینه مورد ا سه و  شده : الب ستفاده  ا

 دسته تقسیی می شوند:
آلوده )عفونی(: در صددورتی که آلودگی قابه رویت با خون، مدفوو و سددایر مایعات بیولوویو وجود   رخت .1-3-1

 باشدتوس  یو بیمار با عفونت شناخته شده استفاده شده  رخت داشته باشد و یا
 البسه استفاده شده غیر از البسه عفونی( :چرک) کثیف رخت  .1-3-2

 تابعه پزشکی علوم هاي دانشکده و ها دانشگاه پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت :وزارت -1-4
 گند زدایی می گویند. ،و اشیاءگند زدایی : به از بین بردن عوامه میکروبی از روي محی  بیجان  -1-5

 باشد.د درجه سانتی گرا 71آب داغ : آبی که دماي آن حداقه  -1-6
 رختشویخانه نقش دارند.خدمات فرآیندهاي  ه به نحوي درافرادي ک: کلیه رختشویخانه کارکنان -1-7

 فصل دوم : بهداشت فردی

 : بهداشت فردی کارکنان 2ماده 

 با و الئیع رفع و درمان از پو فق  باشددند مسددريحاد  بیماري یو به مبتال چنانچه رختشددویخانه کارکنان -2-1

 .شوند کار به مشغول میتوانند پزشو از سالمت گواهی

 مزمن بینی آبریزش یا سرفه،  عطسه،  نظیر عالئمی با بیماریهایی به مبتال که صورتی  دررختشویخانه   کارکنان -2-2
شحات  تخلیه باعث که اي گونه به گردند، شی،  از تر ستق  تماس معرض در نباید شود،  دهان یا بینی چ  با ییم

 .گیرند قرار تمیزرخت 

 :شود گرفته نظر در احتیاطی اقدامات باید گردد مشاهده زیر عالئی کارکنان در چنانچه -2-3
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  .عالئی پایان از پو ساعت 24 تا کارمحی   ترک و کار توقف :استفراغ و اسهال -2-5-1

  .میباشد پزشو از سالمت گواهی به نیاز کار مجدد شروو براي و کار توقف :زردي -2-5-2

 تقییمس ارتباط که نحوي به شود گرفته نظر در تمیز رخت با کار محدودیت نظر مورد فرد براي :گلودرد و تب -2-5-3
 هب نیاز کار مجدد شددروو براي و گردد متوقف اسددت ارتباط در آن با تمیز رخت که سددطوحی یا تمیز رخت با

 .میباشد پزشو از سالمت گواهی
 مانند چرکین ضایعات  سوختگی،  دست  روي بر چنانچه  :مچها و دست  روي بر سوختگی  یا باز زخم جوش، -2-5-4

 .گردد متوقف کار نیست دستکش با آن کامه پوشش امکان که دارد وجود زخی یا جوش

 : لباس و وسایل حفاظت فردی کارکنان 3ماده 

 .نمایند کاراستفاده نوو با متناسب (غیرتیره) روشن رنگ با تمیز روپوش از باید کار هنگام کارکنان -3-1
 ..شود شسته منظی طور به و باشد وپارگی لو بدون باید کار لباس -3-2
شد    وجود سایرآلودگیها  یا خون با آلودگی احتمال که درصورتی  -3-3 شته با شبند  از بایددا ستفاده  هوچکم ضدآب  پی  ا

 .گردد

 .نمایند تعویض را خود کار لباس ، کار اتمام یا فعالیت تغییر از پو هستند موظفمشمول  کارکنان -3-4

ستراحت  زمان در و فعالیت توقف هنگام باید اندرکار دست  کارکنان -3-5 ستفاده  یا ا  اتعویضر خود روپوش توالت از ا
 .نمایند

صورت  کارکنان -3-6 ستحمام  در شتن  به موظف کار درمحه ا سایه  دا شو     نظافت، و ست ستحمام  و ش صی    ا صا  اخت
 .میباشند

  .باشند شخصی وسایه نگهداري براي مشخص محه داراي باید کارکنان -3-7

ش، دسددتکجمع آوري ، دسددته بندي ، تفکیو ، بسددته بندي و توزیع از  هکلیه مراحدر رختدر صددورت کار با  -3-8
 .گردد استفادهکفش مناسب  و ماسو ، پیشبند

 :است زیرالزامی موارد رعایت مصرف یکبار ازدستکشمشمول   کارکنانهنگام استفاده  -3-9

  .شود شسته صابون و آب با دستها دستکش تعویض از بعد و دستکش پوشیدن از قبه  -3-9-1

  .گردد تعویض دستکشها فعالیت تغییر هنگام و گردد استفاده فعالیت یو براي دستکش از -3-9-2

  .گردد تعویض دستکشها تمیز رخت استفاده شده و رخت با دست تماس بین -3-9-3

شهاي    آلودگی، هنگام -3-9-4 ستک صرف  یکبار د شو     و گردد تعویض م ست ش ستفاده  و از ستکش  از مجدد ا  دداريوخ د
 .گردد

 : رفتار بهداشتی کارکنان4ماده 

 .میباشد ممنوو است درارتباط باآنو فضاهاي پشتیبانی که  رختشویخانه محه در آشامیدن و خوردن -4-1

 تمیز ختر با مستقیی طور به که سطوحی  یا تمیزرخت  روي بر کردن فوت نیز و سرفه  عطسه،  از باید کارکنان -4-2
 .نمایند استفاده دستمال از سرفه و عطسه هنگام و نمایند خودداري است ارتباط در

 دسدددتمال  با  را سدددینه  و بینی اخالط و کرده خودداري کار  محی  در بینی و دهان  آب ریختن از باید   کارکنان   -4-3
 .بریزند پوشدار سر آشغال سطه در گرفته کاغذي

 .رددگ جلوگیري آنها زیر در آلودگی تجمع از تا کنند کوتاه را خود ناخنهاي همواره باید رختشویخانه  کارکنان -4-4

 .میباشد مستثنی ازدواج ساده حلقه ولی است، ممنوومشمول  درکارکنان زیورآالت و جواهرات از استفاده -4-5
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شویخانه  درکارکنان -4-6 ست  جمله از بدن رویت قابه محلهاي که صورتی  در رخت  خیز یا بریدگی داراي آرنج و د
شد  شیده  کامال آب ضد  باند یو با باید با شن  رنگ به باند یا زخی نوار و شود  پو شد  رو  در اگر هک طوري به با
 .باشد رویت قابه کامال گردد خارج دست از کار حین

 آب ضد اندب یا نوار یو با باید باشد مچ یا دست روي بر بریدگی یا زخی رختشویخانه کارکنان در که درصورتی  -4-7
 .گردد استفاده مصرف یکبار دستکش از و شود پوشیده کامال

 امکان و دارد وجود چرکین جوشددهاي یا تاول سددوختگی، بریدگی، دسددت روي بر کارکنان در که درصددورتی -4-8
شیدن  سمت  در کار باید ندارد وجود آن کامه پو ستقیی  طور به تمیز رخت که حیوسط  نیز و تمیز ق  در آن اب م
 .گردد متوقف است ارتباط

 .نمایند کاراستحمام خاتمه از بعد و شروو از قبه روز هرمشمول  کارکنان -4-9

دهنده محدودیت تردد در ورودي    شدددد و تابلوي نشدددان با می ممنوو رختشدددویخانه   محه  به  متفرقه  افراد ورود -4-10
 رختشویخانه نصب گردد.

 هداشتیب موازین رعایت با مسئول رختشویخانه و کارشناس بهداشت محی  بیمارستان ،ان مدیر بازرس، حضور :تبصره

 .است مانع بال

 : شستشوی دست کارکنان 5ماده 

 :بشویند مایع وصابون آب با دست شستشوي راهنماي مطابق را دستها زیر موارد در باید کارکنان -5-1

  .دست روي بر آلودگی رویت هنگام -5-2

  .کثیف وسایه یا تجهیزات به زدن دست از پو -5-3

  .کار شروو از قبه -5-4

  .استفاده شده و سطوح در تماس با آنها رخت  به زدن دست از بعد -5-5

  .تمیز رخت با وکارکردناستفاده شده  رخت با کردن کار بین -5-6

 اکپ نظیر دیگر فعالیت انجام و وقفه صددورت در) تمیزرخت کار با  درطیتمیز و  قبه از دسددت زدن به رخت -5-7
 (آلودگی با تماس و سطوح کردن

  .وآشامیدن خوردن از بعد -5-8

  .ازتوالت استفاده از پو -5-9

  .مصرف یکبار دستمال از استفاده و سرفه و عطسه از بعد -5-10

  .بدن قسمتهاي سایر یا و موها دهان، گوش، بینی، به زدن دست -5-11

  .مشابه موارد و استراحت از بعد -5-12

 تولید شده واحد رختشویخانه پسماند حمه از بعد -5-13
 .دستکشها تعویض هنگام و دستکش پوشیدن از قبه -5-14
ضدعفونی کننده با پایه الکلی      -5-15 ستفاده از مواد  صورت ا ستفاده حتما یو نوبت با آب و   10از حدود  پودر  بار ا

 صابون شستشو انجام گردد.
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 : راهنمای شستشوی دستها6ماده 

 :گردد انجام ذیه مراحه مطابق و عمه دستور مطابق باید دستها شستشوي  -6-1

 

 
 .ددگر انجام است شده تعبیه دستها شستشوي براي که مخصوص هاي درسینو باید دست شستشوي -6-2

 نیز رسانی  اطالو روشهاي  سایر  از استفاده  .گردد نصب  محه در مصور  صورت  به باید دست  شستشوي    روش -6-3
 .است بالمانع

 

 دخانیات: استعمال 7ماده 

 .است ممنوو رختشویخانه در دخانی مواد سایر و قلیان سیگار،از جمله  دخانیات استعمال گونه هر -7-1
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 .گردد نصب دید درمعرض و مناسب محه در مناسب، تابلوهاي و ابزار با باید دخانیات استعمال ممنوعیت -7-2

سوم :    صل  شها  ف شک کردن،     انتقال  ،فرآیندهای جمع آوری از بخ شو ، خ ست ش شی ،   اطو،  ک

 تمیز رختانبارش و توزیع 

 ها استفاده شده از بخش رخت : جمع آوری 8ماده 

سه  -8-1 سی به منظور ممانعت از تولید آئرو ست با کمترین   می رخت ها ،هاها و پراکندگی میکروارگانی  دادنکانتبای
 .شوند و جابجا آوريجمعزدگی خوردگی و بدون شتاببهیو  

 ممنوو است.  ها(اند )مانند بخشدر محلی که آلوده شده رخت ها و یا آبکشی بنديدسته -8-2

ست در  می )عفونی( آلوده رخت هاي -8-3 ستیکی    بخشبای سه پال شت    زردرنگ داخه کی فته و رقرار گغیر قابه ن
  ممنوو است. گذاريو برچسببدون قراردادن در کیسه پالستیکی  بخشآلوده از  رخت. خروج گره زده شود

 بایست پر گرددهاي پالستیکی میهچهارم  ظرفیت کیسسهحداکثر  -8-4

 ممنوو است. رخت  هاي پالستیکی حاويبه منظور ممانعت از مواجهات شغلی فشردن کیسه -8-5

بایسددت بطور واضدد   آلوده )عفونی( قبه از خروج از محه تولید می رخت هايبه منظور حفظ ایمنی کارکنان،  -8-6
 نام بخش، تاریخ، شیفت و عالمت یا عبارت خطر زیستی باشند.و برچسب ]شامه  داراي کدبندي رنگی

ار با در هنگام ک مطابق کتاب راهنماي کشوري نظام مراقبت عفونت هاي بیمارستانی   رعایت اقدامات احتیاطی -8-7
 باشد، الزامی است. هاي ایزوله بیمارستان میهایی که منشاء آن، بخشرخت 

تواند به دو صورت شوتینگ )با طراحی، نگهداري می رختشویخانه احدهاي استفاده شده به ورخت نحوه انتقال  -8-8
به منظور ممانعت از پراکندگی رخت و اسددتفاده مناسددب( و اسددتفاده از ترالی باشددد. سددیسددتی شددوتینگ       

 بایست داراي فشار منفی باشد.ها میمیکروارگانیسی

 نیستند باید در اتاق کثیف نگهداري شوند.در زمانی که مورد استفاده استفاده شده  رختهاي انتقال  بین -8-9

و یو نسخه   ( درج شده باشد   1مستندات جمع آوري به تفکیو هر بخش بر اساس دفتر جمع آوري )پیوست     -8-10
 از آن در بخش و نسخه دیگر در رختشویخانه موجود باشد.

ها  رخت  ر داخه  برجاي نماندن وسدددایه نوک تیز و برنده د      د از ی اها کارکنان ب    رخت  هنگام جمع آوري   در -8-11
 اطمینان یابند.

 

 ها به رختشویخانهرخت : انتقال  9ماده 

هاحداقه در پایان هر نوبت کاري به رختشددویخانه ها و بیندر ترالی ي آلوده )عفونی( و کثیف )چرک(هارخت   -9-1
 .منتقه گردد

 در ساعاتی صورت پذیرد که کمترین میزان تردد در بخش وجود دارد. ها حتی المقدوررخت انتقال  -2-9 -9-2

 باشد.هاي کثیف و آلوده میرخت بخش کثیف،محه دریافت و کنترل  -3-9 -9-3

 .دگرد خودداري باید رختشویخانه به بیماران شخصی لباس فرستادن از -4-9 -9-4
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 ها در رختشویخانهرخت : شستشوی 10ماده 

ها آغشته به خون باشند براي زدودن رخت در صورتی که د )سر  آب با شستشو   -1 :از عبارتست  شستشو    مراحه -10-1

 -4 سفیدکننده  افزودن -3غ دا باآب اصلی  شستشوي    -2 خون آنها باید دو مرحله با آب سرد شستشو شوند(     

  آبکشی
 هیپوکلریت) . اسددتفاده از مایع سددفیدکنندهشددسددتشددو گردنددقیقه  25حداقه به مدت  داغبا آب  باید ها رخت  -10-2

شو می          سدیی(،  ست ش شیه ایمنی  ستورالعمه موجب افزایش حا میزان  که کلر باقیمانده در  شود. مطابق با د
سترس در محلول   سیدن دماي آب به     می 150ppm-50د صورت عدم امکان ر شد. در  سانتی  71با گراد، درجه 

هاي مربوطه دارو مطابق دستورالعمه  از سازمان غذا و پروانه ساخت  هاي گندزداي مناسب داراي  از محلول باید

 .استفاده کرد
 جداگانه شستشو گردند. لباسشویی کثیف باید با ماشین هايرخت آلوده و  رخت  -10-3
ها در ماشددین رخت هاي مرطوب نباید در طول شددب در ماشددین لباسددشددویی رها شددوند. )قرار دادن   رخت  -10-4

 لباسشویی بدون عملیات شستشو ممنوو است.(

خیو از ماشددین رخت ماتیو حداقه دو ترالی مخصددوص جهت حمه واتدر صددورت اسددتفاده ازدسددتگاه غیر  -10-5
سشویی به آبگیر و بعد از آن به خشو کن )ترالی      شده به   رخت خیو( و حمه  رخت لبا الی ها )تراطوخشو 

 خشو( باشد. رخت
ستگاه     -10-6 ستفاده از د صورت ا سشویی با توجه به  ماتواتهاي  در  مت آلوده یا کثیف و میزان مقاو رخت یو براي لبا

 .ها براي شستشو استفاده شود ها به حرارت از برنامه هاي دستگاهرخت 
 بایست در محه مناسب نگهداري گردد.مستندات دماي شستشو می -10-7

 گردد.شستشو  باید مجدد شود اي که دوخت و دوز یا تعمیرالبسههر  -10-8
ضا    هايهاي اتاق عمه و بخشرخت کلیه  -10-9 سوختگی و پیوند اع ش     باید با خطر باال مانند بخش  ست ش و، بعد از 

 کالو شوند.وات

سه  -10-10 شو      از قبه باید زخی سیاه  یا آنتراکو به آلوده الب ست ست براي بیماران مبتال به  .شوند  کالووتا ش )بهترا
سیاه زخی از   صرف        رختآنتراکو یا  شود و پو از م ستفاده  صرف ا سماندهاي  آلوده همانند  رخت یکبار م پ
 عفونی مدیریت گردد(

 .شددود شددسددته  سددانتیگراد درجه 85 از باالتر داغ آب با جداگانه طور به باید تیفوئید و ایدز به آلوده البسدده -10-11

ست .) صرف  یکبار رخت از تیفوئید و ایدز به مبتال بیماران براي بهترا ستفاده  م صرف  از پو و شود  ا  رخت م

 (گردد مدیریت عفونی پسماندهاي همانند آلوده

 گند زدا و سفید کننده : کاربرد مواد شوینده ،11ماده 

 مراکز در مصددرفی يها ودترجنته ها سددفیدکنند مواد گندزداها، کلیه گند زدایی فعالیت از اطمینان منظور به -11-1
 بهداشت باشد. داراي پروانه ساخت از وزارت بایستمی  درمانی

بایسددت در واحد رختشددویخانه نصددب و در معرض دید کارکنان میدسددتورالعمه کاربرد مواد شددوینده و گندزدا  -11-2
 باشد.
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ستگاه هاي       -11-3 ستفاده از د صورت ا صورت       واتدر  شوینده و گند زدا که به  شود از منابع مواد  صیه می  ماتیو تو
 خودکار این مواد را به دستگاه اضافه می نمایند استفاده گردد.

ستفاده فاقد        -11-4 شوینده مورد ا شود مواد  صیه می  سفاته تو  Aو به جاي آن داراي موادي مانند زئولیت  ترکیبات ف
 باشد.

 و کشیو اط: خشک کردن  12ماده 

 درجه سانتی گراد باشد. 60بیش از  خشو کندستگاه هاي براي کمو به گند زدایی البسه دماي  -12-1

رخت  بارگیري خشددو کن ها مناسددب بوده تا موجب کاهش اتالف انروي و جلوگیري از چروک خوردگی زیاد -12-2
 گردد. ها

ضایت مندي بیماران و کارکنان   -12-3 س      رخت به منظور ر شدن باید تو س  اطوغلتو یا  اطوها پو از خشو  ی پر
 و فاقد هرگونه چروک یا تا خوردگی باشند. کشی شونداطو

 تمیز رخت : انبارش و توزیع 13ماده 

سه تمیز در بخش  -13-1 شویخانه  رخت ها و انبار محه نگهداري الب سه ت  باید به گونه تمیز در رخت شد که الب میز اي با

 .از گرد و خاک و آلودگی حفاظت گردد

ست در ترالی هاي تمیز میرخت  -13-2 سه  هاي دربای سفیدرنگ    دار و یا کی ستیکی  سته بندي  هاي پال ده حمه ش ب
 گردند.

سمت رخت  -13-3 ستند ) هاي تمیز نباید در ق صندلی هایی که داراي آلودگی محیطی ه رار مطبوو( قتهویه و هامانند 
 .گیرند

ست  هاي تمیز میرخت  -13-4 ستیکی قرارداده    بای سه هاي پال سته به گونهشده   در کی ه و بندي، بارگیري، حماي ب
 غبار و آلودگی  اطمینان حاصه شود. و ها از گردنگهداري و تخلیه گردد که از پاکیزگی و حفاظت آن

 تحویه بخش شوند. رختشویخانهها مستقیما توس  کارکنان واحد رخت توصیه می گردد که  -13-5

 فصل چهارم : ابزار و تجهیزات مورد نیاز و بهداشت آنها

  رخت ها و توزین  : تجهیزات انتقال14ماده 

بندي یا برچسددب از طریق رنگ کامال از یکدیگر مجزا و سددتبایهاي تمیز و کثیف میرخت حمه  هايترالی -14-1
 .جداگانه استفاده شوندصورت ه وده و بقابه تشخیص ب مخصوص از یکدیگر

ست   رخت هاي نگهداري بینجنو   -14-2 ستفاده از بین          بهتر ا صورت ا شند. در  شو با شست هاي پالستیکی و قابه 
 اي، بصورت مداوم شستشو و گندزدایی گردند.پارچه

 کثیف حداقه در پایان هر نوبت کاري شستشو و گندزدایی گردند. رخت هاي حمهترالی -14-3

ستگاه ترازو در بخش پذیرش  وجود  -14-4 شد  الزامی رختیو د شو و      می با شست و حداقه در پایان هر نوبت کاري 
 گندزدایی می گردد.
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 : تجهیزات شستشو 15ماده 

 صب گردد.ن رختشویخانه بایست در بخش کثیفهاي لباسشویی، پتوشور و آبگیر )سانتریفیوو( میماشین -15-1

 اسدداس بر بایسددتمی رختشددویخانه احدوت آالماشددینوت اتجهیز تاسددیسددات، اندازي و نگهداريراه نصددب، -15-2

 .باشد سازنده کارخانه هايتوصیه

 .گرددفاده تهاي رختشویی صنعتی اساز ماشینالزم است  رخت يجهت شستشو -15-3

شین  -15-4 شویی می   ظرفیت ما س سب با برآورد حجی کار و تعداد تخت   هاي لبا ست متنا س   بای ستان محا به هاي بیمار
 گردد.

شویخانه می واحد  -15-5 شویی تمام        رخت س شین لبا ستگاه ما ست داراي حداقه دو د  ماتیو بوده که حداقه یوواتبای
 عفونی اختصاص یافته باشد. رخت دستگاه جهت 

مطابق ها، متناسدب با جنو، نوو رخت  بایسدت  میهاي لباسدشدویی   توسد  ماشدین   درجه حرارت شدسدتشدو    -15-6
 دستورالعمه کارخانه سازنده باشد.

شین     کنترل درجه ح -15-7 شوي ما شست شویخانه و تحت        رارت آب و زمان  سئول واحد رخت س  م سشویی تو هاي لبا
 نظارت کارشناس بهداشت محی  بیمارستان انجام شود.

 .استفاده گردد( مجزا)در ورودي کثیف و در خروجی تمیز  هاي لباسشویی دو درماشیناز  بهتر است  -15-8

ماهانه حداقه یکبار مطابق دستورالعمه کارخانه سازنده و یا در صورت عدم     بایست داخه ماشین لباسشویی می    -15-9
 وجود دستورالعمه توس  آب گرم و دترجنت با دستمال بدون پرز شستشو گردد.

 

 هااطو: دستگاه های خشک کن و 16ماده 

 نصب گردند. رختشویخانه بایست در بخش تمیزها میاطوکن  و خشو -16-1

 هاي غلطکی و پرسی باشد.اطومجهز به  بایسترختشویخانه می -16-2

 بایست مجهز به سوئیچ خودکار قطع جریان برق باشند.ها میاطو -16-3
 

 : جعبه کمک های اولیه 17ماده 

 .دباش مشخصات برچسب داراي و شود نگهداري مناسب یامحفظه مخصوص جعبه دریو اولیه کمکهاي لوازم -17-1

 :باشد می ذیه شرح به اولیه کمکهاي جعبه در موردنیاز اقالم حداقه -17-2

  دستکش جفت یوحداقه 

 چهارعددگازاستریه 

 باند رول یو 

 سوختگی پماد یو 

 قیچی عدد یو 

 زخی چسب عدد ده 

 (تتراسایکلین یا جنتامایسین) بیوتیکی آنتی پماد یو 
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 (ساده استامینوفن یا آسپرین) مسکن قرص (عدد 10) ورق یو 

 (یاساولن بتادین) کننده ضدعفونی ماده شیشه یو 

 (مایع ترجیحاصابون) دست کننده تمیز هرماده یا صابون یکعدد 

 پنبه مقداري 

 قفلی سنجاق عدد چند 

 از رقو یو میتوانند میکنند اسددتفاده پزشددو نظر تحت خاصددی داروي از مرتب بطور کارکنان که درصددورتی -17-3
 .بگذارند اولیه کمکهاي جعبه در را خود مصرفی داروهاي

 فصل پنجم : بهداشت ساختمان

 نقشه ساختمان :  18ماده 

شه   -18-1 سازي  یا ساخت  هاي نق شتی  موازین با انطباق منظور به مراکز در باز ستور  مطابق باید بهدا  ايه عمهالد
 .برسد معاونت هاي بهداشتیبه تایید مرکز سالمت محی  و کار  توس  ابالغی

 

 : بهداشت آب 19ماده 

ایید مرکز سالمت محی  و کار و به ت  ابالغی هاي عمهالدستور  مطابق بایدکلیه تاسیسات آبرسانی و توزیع آب     -19-1
 .برسددانشگاه /دانشکده  معاونت هاي بهداشتی

 شددماره ملی اسددتاندارد مطابق آب، بیولوویکی و شددیمیایی فیزیکی، وکیفیت سددالی باید اسددتفاده مورد آب -19-2
 .باشد1011و1053

 .اشدب دسترسدر  ازآب کننده استفاده تجهیزات وت اتاسیس تمام در موردنیاز حرارت درجه و کافی فشار با آب -19-3

 

 : فاضالب 20ماده 

 .برسد تائید به معاونت هاي بهداشتی توس شبکه جمع آوري، تصفیه و دفع  فاضالب  -20-1

 

 ساختمانی عمومی : مشخصات21ماده 

ستان   -21-1 شویخانه بیمار صلی  بخش 2بایست از  می رخت شتیبان  بخش، ( بخش تمیز، بخش کثیف) ا  پذیرش هاي پ
ستراحت )  محهرختکن،  ، رخت شیمیایی     Restroomا شویی، توالت، حمام، دفتر مدیریت، انبار مواد  ست  (، د

تشکیه   انهخیشو محه شستشوي ترالی، تی    کثیف، خیاط خانه، رخت تمیز، انبار رخت انبار  ،)شوینده و گندزدا( 
 .شود

 باشد.هاي کثیف و آلوده میبخش کثیف،محه دریافت و کنترل رخت  -21-2

 باشد.هاي شسته شده میرخت بخش تمیز، محه پردازش  -21-3

 بایست توس  دیوار از هی جدا شوند.بخش تمیز و کثیف می -21-4

 خروجی بخش تمیز باشد. مستقه از در و  رخت بعد از بخش پذیرش  بایستورودي به بخش کثیف می بدر -21-5
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پوشش  )وجود داشته باشد.   پاییبه همراه تعداد کافی دم بایست جاکفشی  هاي کثیف و تمیز میدر ابتداي بخش -21-6
 کامه توضی  داده شود(

شامه محوطه ورودي، محوطه خروجی( می      -21-7 شویخانه ) سیرهاي کثیف و تمیز محی  رخت س  خ     م ست تو بای
 قرمز جدا گردد. 

متر مربع به ازاي هر تخت  0.5- 0.6ت متناسب با حجی کار بیمارستان وحداقه   س بایمی رختشویخانه مساحت   -21-8
 (متر مربع فضا الزم است 38 فضاي مورد نیاز حداقهکمتر  تخت با تعداد )براي بیمارستانهاي  باشد.بیمارستان 

ستان مواردي از قبیه عدم ایجاد مزاحمت       -21-9 شویخانه و ارتباط آن با بخشهاي مختلف بیمار ستقرار رخت در محه ا
 براي بیماران و مردم لحاظ شده است.

 

 : مشخصات کف 22ماده 

سالی، بادوام، قابه شستشو، غیرقابه نفوذ به آب و بدون      از سنگ یا سرامیو   بایست می رختشویخانه واحد کف  -22-1
  باشد.و مقاوم به مواد گندزدا و خورندگی  خوردگیترک

شویخانه  کثیف  واحدکف بخش -22-2 ست داراي می رخت شتر گلو  با توري رشو  کف تعداد کافی بای  ریز و مجهز به 
 باشد.ر شوبه طرف کفبندي کف بخش ببوده و شی

 

 : مشخصات دیوار23ماده 

شویخانه  -23-1 شکستگی و ترک     یبامی دیوار رخت سالی، فاقد  شو و گندزدایی     ست  شست ، خوردگی، تمیز، روشن، قابه 
 اشد.ب) سنگ ،کاشی و یا سرامیو(  از جنو مقاوم و صیقلی زیر سقفبدون منفذ و خله و فرج و از کف تا 

 

 : مشخصات سقف 24ماده 

 .باشد نظافت قابه و صاف روشن، رنگ به وشکاف، درز بدون باید محه سقف -24-1

شد  اي گونه به باید (المپ مثال براي) سقف  در شده  تعبیه لوازم -24-2  ریزش و بآ بخار تراکی کثیفی، تجمع که با
 .برسد حداقه به ذرات

شن،  رنگ به صاف،  شکاف،  و درز بدون باید ،  کاذب سقف  وجود صورت  در -24-3  قابه و رطوبت ضدحریق،  رو
 .باشد نظافت

  

 : مشخصات در و پنجره 25ماده 

 .باشد پوسیدگی و زدگی زنگ بدون و سالی مقاوم، جنو از باید ها پنجره و در -25-1
، زنن مجهز به توري سیمی زنگ  ست بایمی ي باز شو ها، تمامی پنجرهرختشویخانه در صورت وجود پنجره در   -25-2

 باشند.یض یا شستشو ومتحرک و قابه تع ،پارگی بدون 

 .ضواب  و مقررات آن سیستی عمه شوددر صورت وجود سیستی تهویه مطبوو مطابق  -25-3
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  و انبار مواد شیمیایی رخت : مشخصات انبار 26ماده 

بایست داراي دیوار از جنو کاشی، سنگ یا سرامیو مقاوم تا سقف، کف از جنو سنگ یا    تمیز می رختانبار  -26-1
 باشد. و تهویه مناسب سرامیو مقاوم، قابلیت شستشو و گندزدایی کف و دیوارها، 

 تمیز از گرد و خاک و آلودگی حفاظت رختاي باشد که باید به گونهو تمیز، ضد زنگ ،  بندي انبار رخت قفسه  -26-2
 گردد.

شتی انبارهاي    انبار مواد شیمیایی ) انبار نگهداري و ذخیره مواد شوینده و گندزدا( می   -26-3 بایست داراي شرای  بهدا
 باشد. "هاي انبارهاي مواد شیمیایی و سمومدستورالعمه شرای  و ویژگی"کوچو مطابق با 

سه  -26-4 شها  تمیز هايرخت هایی که براي نگهداري قف ستفاده می  در بخ ست عا شوند می ا ي از گرد و غبار، ربای
 حشرات ناقه و دور از محه رفت و آمد باشند.

 : تهویه27ماده 

تازه، کافی و بدون بو و سددالی  صددورت گیرد که همواره هواي داخهبایسددت به نحوي تهویه رختشددویخانه می -27-1
 باشد.

شددده توسدد  آئروسدده هاي آلوده، بخش کثیف  هاي شددسددتهرخت به منظور کاهش پتانسددیه آلودگی مجدد   -27-2
شویخانه  سبت به بخش تمیز بوده     می رخت شار منفی ن ست همواره داراي ف  ها در این بخشفنست  و اگزا بای

صب گردند.جریان هوا در   شویخانه ن شد. طراحی    همواره می رخت ست از بخش تمیز به طرف بخش کثیف با بای
 اي باشد که از اختالط هواي بخش تمیز و بخش کثیف جلوگیري شود.ه گونهباید ب رختشویخانهسیستی تهویه 

 .نماید مزاحمت ایجاد مجاور مکانهاي براي نباید هواکش و هود خروجی هواي -27-3

 .نیست مجاز خانهیرختشو هواي چرخش -27-4
 

 : دما و رطوبت 28ماده 

شویخانه می  -28-1 ست  رطوبت در رخت صب رطوبت      50-55بای شد .ن صد با شویخانه الزامی  سنج در  در محوطه رخت
 باشد.می

در محوطه  دما گراد باشددد. کنترلدرجه سددانتی 30ه زیر بایسددت هموارحداکثر دماي محی  رختشددویخانه می -28-2
 باشد.رختشویخانه الزامی می

 : صدا و نور  29ماده 

 اوز نماید.تج  db 85بایست از میزان صدا در محی  رختشویخانه نمی -29-1

 لوکو باشد. 250تا  200بایست بین رختشویخانه مینور در محی   -29-2
 لوکو می باشد. 500میزان نور براي کار دوخت و دوز در خیاط خانه حداقه  -29-3

 : اتاق استراحت و سرویس های بهداشتی کارکنان30ماده 

نفر یو دستگاه سرویو بهداشتی )توالت و دستشویی(        30بایست به ازاي هر  براي کارکنان رختشویخانه می  -30-1
 براي مردان و یو دستگاه براي زنان بصورت مجزا در نظر گرفته شود.

سالی، قابه           حمام  و توالت -30-2 شی  سرامیو یا کا سنگ،  سقف از  صورت مجزا از هی و تمیز و  از کف تا زیر  به 
 خوردگی و به رنگ روشن باشند. شستشو و بدون شکستگی و ترک



 

12 
 

 1396ها و مراکز جراحی محدودضوابط بهداشت محیط رختشویخانه بیمارستان

ست جدا و امکانات  رختکن کارکنان زن و مرد می -30-3 صی کارگران      بای شخ سایه  الزم جهت نگهداري لباس و و
 زدگی( در آن فراهی شده باشد.)کمد اختصاصی سالی و فاقد زنگ

بایسددت از لحاظ نور، تهویه، دما، رطوبت، و صدددا داراي شددرای   محه اسددتراحت کارکنان رختشددویخانه می  -30-4
 بهداشتی بوده و مجهز به تسهیالتی مانند تخت خواب، کمد، جاکفشی باشد.

 يصابون مایع و دستمال کاغذ   مجهز به شستشوي دست    بهداشتی  بایست تسهیالت   می رختشویخانه  در واحد -30-5
 وجود داشته باشد.با تعداد مناسب در دسترس کارگران  دارو سطه زباله پدال

 : محل شستشوی بینها و ترالی ها و تی شور خانه31ماده 

جهز به آب گرم و سرد، متصه به سیستی فاضالب و      بایست م محه شستشوي ترالی در واحد رختشویخانه می     -31-1
 داراي تهویه مناسب بوده و دیوارها و کف آن داراي معیارهاي بهداشتی باشد.

 تی شور خانه باید در قسمت کثیف احداث شده و داراي ضواب  و معیارهاي بهداشتی باشد. -31-2
 

 : خیاط خانه 32ماده 

 رختشویخانه احداث شده و داراي ضواب  و معیارهاي بهداشتی باشدخیاط خانه باید در مجاورت قسمت تمیز  -32-1
 

 : مدیریت پسماند 33ماده 

مدیریت پسماند در رختشویخانه مانند سایر قسمت هاي بیمارستان و برابر ضواب  و روشهاي مدیریت اجرایی          -33-1
 پسماندهاي پزشکی و پسماندهاي وابسته می باشد.

بایسدددت  می رخت ها  وري وسدددایه تیز و برنده احتمالی باقیمانده در        آبه منظور جمع  رختشدددویخانه  در واحد   -33-2

safety box  .موجود باشد 
 

 : مستند سازی اقدامات 34ماده 

توزیع شده به تفکیو هر بخش بر اساس جداول    رخت شسته شده و     رختشده ،  آوري جمع  رختدفتر ثبت  -34-1
 به صورت روزانه ثبت و حداقه براي یو سال نگهداري گردد. 1 پیوست

شین هاي               -34-2 ساس تعداد و کیلوگرم به تفکیو هر یو از ما شویخانه بر ا شوي روزانه در رخت ست ش ستندات  م
 لباسشویی ثبت و نگهداري گردد.

 شسته شده از نظر وزن و تعداد باید مطابقت داشته باشد. رختجمع آوري شده در هر روز با میزان  رختمیزان  -34-3

 موجود باشد.  2در گردش بر اساس جداول پیوست  رختذخیره شده و  رختدفتر سرجمع اموال براي تفکیو  -34-4

 در صورت الکترونیو بودن فرایندهاي بیمارستان،نگهداري مستندات در فایه هاي الکترونیو صورت گیرد.  -34-5

 


