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حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم اقدامات

بسيج سالمت« جهت اجراي برنامه پزشكي لرستان 

 1393در سال»نوروزي

:مقدمه
و ایام تعطي�ت نوروزی فعاليت برخی از مراکز ھر ساله با نزدیک شدن فصل بھار

و فروش مواد غذایی  و، شـيريني هـاي روشـگاهفجملـهازتھيه، توزیع، عرضه آجيـل

و سوپر ماركت خشكبار،  و تره بار ، اماكن همچنينو....، ميوه و اقـامتي پـذيرايي ، تـاريخي

ها: نظيرتفريحي و مدارس محل اسكان مسافران نوروزي-مهمانپذيرها-هتل مسـاجد–پاركها

و جنگلي پاركهايد–اماكن تاريخي–راهيان نور كاروانهاي محل استقرار   زيارتگاه-رون شهري

و اغذيه فروشيها،ها رستوران-تفرجگاهها-ها هـا نمازخانـه– اماكن بين راهـي-ساندويچ

سوپر ماركتها–گوشت فروشيها–كارگاههاي قنادي–جايگاههاي سوخت هاي بهداشتي سرويسو

يخ– ايـن فعاليتھـا در كنـار. افـزایش مـی یابـد نحـو چشـمگيري به ....و كارخانجات

 موضوع

و مؤثر نظارت آب تاسيسات آب شرببر قاطعانه و نمونـه(و كنترل كيفي مانند كلرسـنجي

و شيميايي آب از)برداري ميكروبي و مسـافرين نيز نيازهاي اساسي براي حفظ سـالمت مـردم

و معاونت بر اين اساس. نوروزي ميباشد  و کار ھـای بھداشـتی مرکز س�مت محيط

از جملـه حـوزه معاونـت بھداشـتي(سراسـر كشـور نشگاه ھـای علـوم پزشـکی دا
مسئوليت، در راستای انجام رسالت ذاتی خود،)دانشگاه علوم پزشكي لرستان 



و ارتقاء وضعيت بھداشتي اماكن حفظ س�مت مذكور را بمنظورو تاسيسات حفظ
و پيشگيری از بروز بيماری ھا و مسافران نوروزی و غذا بر شھروندان ی منتقله از آب

و ضرورت افزایش نظارت ھای بھداشتی،. عھده دارند لذا با توجه به اھميت موضوع
ھـر ســاله برنامـه بســيج سـ�مت نــوروزی از ابتـدای اســفند مـاه تــا پایـان پــانزدھم 

وشب8صبح لغايت8ساعتاز روزانه فروردین سال بعد بصورت  در کليه روزھـای اداری

و ھمكاري شايسته کارشناسان بھداشت محيط فعاليتبا ایام تعطيل و حرفه اي

و واحدھاي دانشگاه و معاونـت–از جمله معاونت پشتيباني(ساير بخشھا معاونت درمان

و ساير واحدهاي حوزه معاونت بهداشتي  و دارو گـروه آمـوزش–گروه مبارزه با بيماريها: غذا

و دندان بهداش–گروه گسترش شبكه–سالمت  –واحدهاي نقليـه–بهداشت خانواده–ت دهان

و تداركات را) امورمالي اعمـالو مراکـز حسـاس، تاسيسـات بـر امـاکن، نظارت الزم

. مينمايند 

و واحدهاي بهداشتي بهداشت محيط بسيج سالمت نوروزي اقدامات برنامه

93و فروردين92در اسفند دانشگاه

و نظارت هاي تيم تشكيل-1 بويژه شهرستانهاي استان در كليه ايام نوروزي سراسردر بهداشت محيط بازرسي

و نيرونفر 232با مشاركت روزهاي تعطيل ملبس به يونيفرم ستاد فوريت نفر راننده26ي بهداشت محيط

و كار با)ميباشندنفر3هر تيم(روزانه تيم سيار25گشتهاي ضربت در قالب–الف( هاي سالمت محيط

هر مركز بهداشتي انجام گشتهاي انفرادي در حوزه هاي تحت پوشش-ب استفاده از خودروهاي دولتي 

) درماني

و بازديد از مراكز بهداشتي، تشكيل تيمهاي نظارت استاني-2 جهت نظارت بر تيمهاي بهداشت محيط شهرستانها

ودرماني   ....و آزمايشگاههاي كشيك

، درماني منتخب در سراسر استانم36ايجاد كشيك در-3 و- ارائه خدمات بهداشتيوركز بهداشتي درماني

و مسافران نوروزيدندانپزشكي  از(به مردم بهداشت–پرستار–پزشك: با حضور تيم سالمت متشكل

و–خانواده   .......) مبارزه با بيماريها



 سراسر استان نهاي شهرستادرمنتخبتشخيص طبي آزمايشگاه10ايجاد كشيك در-4

و چمران بروجرد3(درمان بيماري هاري، پيشگيري مركز10درايجاد كشيك-5 و بيمارستان شهداي خرم آباد

 ساير شهرستانهاي استان در)مركز بهداشتي، درماني7و هفت تير دورود

، همزمان با اجراي برنامه هاي بر-6 مسالمت نوروزيپايي ايستگاههاي آموزش سالمت در سطح ناطق پر تردد در

. استان 

و فاضالب ايجاد كشيك در-7 و تعيين كارشناساستان شهرستانهاي سراسر آزمايشگاههاي بهداشت آب

و شيميايي آزمايشگاه كشيك به صورت آنكال جهت تحويل نمونه هاي آب و انجام آزمايشات ميكروبي

با-8 وور انجام نظارتهاي مشتركبه منظ ادارات ذيربط تشكيل اكيپهاي بازرسي مشترك در مركز استان

و آبفار( شهرستانها  و اتاق اصناف-آبفا و معدن شركت–تعزيرات حكومتي–شهرداري–دامپزشكي-صنعت

، در حال انجام ميباشد–) ميراث فرهنگي–نفت  هم اكنون در مركز استان

و نظارت-9 و فروش مواد غذايي در هماهنگي با سازمانهاي مربوطه به منظور كنترل بيشتر بر فروشگاههاي توزيع

و و سايري مانند بهار مالگه در مركز استانينمايشگاههابازارهاي موقت مانند بازارهاي هفتگي، فصلي

 انجام شده است .......شهرستانها

با- 10 آزمايشات مواد غذايي به منظور انجام استان آزمايشگاه كنترل مواد غذايي هماهنگي

 در حوزه معاونت بهداشتي. بازرسين بهداشت محيطو مسئولكارشناسان جلسه توجيهي براي گزاريبر-11

و بهداشت محيط استان تماس مردمي هاي تلفن-12 و از طريق شبكه ها رسانه هاي پمفلت نوروزي

و در ساعات غيراداري  و شهرستاني جهت پاسخگويي در ساعات اداري ع رسانيو اطالبه زودي اعالم استاني

. خواهد شد

و دارويي مشاركت مردمي بمنظور كنترل انجام جهت- 13 ، درماني ، بدينوسيله تخلفات بهداشتي

. بحضور مردم اعالم ميگردد1490 سامانه ملي



*** ، ذاتي كاركنان براساس شرح وظايف اقدامات تعيين شده براي اجرا در طول برنامه

و حرفه اي شركت كننده در  و سيار بهداشت محيط  مبتني بر نيزوگشتهاي نوروزي ثابت

:، به شرح زير خواهند بود وزارتي مدون انتظارات

: آموزشو اطالع رساني عمومي **

و نصب بنرهاي اطالع رساني در خصوص اجراي مانور بسيج سالمت نوروزي*  تهيه

 وهاي الكترونيكياستفاده از تابل*

و كاربري در محلهاي عمومي* و نصب بنرهاي آموزشي با مطالب مناسب ،( تهيه مراكز پر جمعيت

و اماكن بين راهي و مركزي شهرها و نقاط ورودي ؛) گردشگري، توريستي

)sms( پيام هاي آموزشياحتمالي ارسال*

و مجله هاي علمي*  چاپ مطالب در روزنامه ها

، تكثير* ؛ چاپ و پمفلت آموزشي و توزيع پوستر

 بارگذاري مطالب آموزشي در وب سايت دانشگاه*

و تلويزيوني استاني* .اطالع رساني عمومي از طريق رسانه هاي عمومي بويژه شبكه هاي راديويي

و بازرسيها  نظارت

 نظارت مستمر بر اجراي برنامه در سطح شهرستانهاي تابعه توسط كارشناسان استاني-1

 نظارت بر اماكن حساس-2

و تشديد بازرسي از كليه اماكن عمومي تحت پوشش با در نظر گرفتن اولويت.2.1 ازاماكن حساسنظارت

و بين راهي سرويسهاي بهداشتي جايگاههاي سوخت(قبيل سرويسهاي بهداشتي عمومي داخل شهري

و اقامتگاهها، مساج)رساني د، زيارتگاهها، پاركها، جايگاههاي، مهمانسراها، هتل، متل، مسافرخانه، زائرسرا

و  و تجهيزات و اماكن مشابه با تأكيد بر رعايت بهداشت فردي، ابزار اسكان مسافران نوروزي، آرايشگاهها

؛  و عدم استعمال دخانيات و فاضالب، نظافت عمومي و دفع صحيح پسماند  بهداشت ساختمان، آب مصرفي



ا.2.2 و بازرسي ترمينالهاي مسافربري، و قطارهاي مسافربري نظارت .... يستگاههاي راه آهن، فرودگاهها، اتوبوسها

و توزيع  تأكيد بر عرضه موادغذايي سالم، دقت در حفظ ايمني موادغذايي، بهداشت افراد مرتبط با تهيه

و يخ مورد تاييد ترجيحاً استفاده از آب بسته بندي شده در  موادغذايي، استفاده از آب شرب مورد تاييد

و بهداشت موادغذايي عرضه وسايط نقليه عمومي مسافربري، نظافت عمومي، نظافت سرويسهاي بهداشتي

و تجهيزات و ليوان مورد استفاده در قطارها(شده، بهداشت ابزار و استكان ؛) پتو، ملحفه

آب.2.3 و نمونه برداري ميكروبي از و كلرسنجي و اعالم نواقص بهداشتي و بازرسي از استخرهاي شنا  نظارت

 استخرها

 نظارت بر مراكز حساس-3

و فروش موادغذايي با اولويت.3.1 و بازرسي بهداشتي از كليه مراكز تهيه، توزيع، عرضه مراكز حساسنظارت

و در ايام مذكور از جمله اماكن بين راهي، رستورانها، چلوكبابيها، اغذيه فروشيها، فروشگاههاي بزرگ

و فروشگ و تره بار، فروشگاههاي مواد غذايي در بازارهاي زنجيره اي، عمده فروشيها، ميادين اههاي ميوه

و غرفه هاي ثابت عرضه مواد غذايي، آجيل، خشكبار،  و روزبازارها موقت مانند بازارهاي هفتگي، فصلي

و  و نانوائي ها، مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي، كانكس هاي سيار عرضه مواد غذايي با .... قناديها

و بهداشت ساختمان، آب مصرفي، تأكيد بر رعاي و ايمني موادغذايي ت بهداشت فردي، ابزار كار، بهداشت

؛ و ممنوعيت استعمال دخانيات و فاضالب، نظافت عمومي محل  دفع صحيح پسماند

و نقل موادغذايي بويژه وسايط حامل مواد غذايي بالقوه خطرناك.3.2 و نظارت بهداشتي وسايط حمل كنترل

؛درخصوص رعايت مواز و حفظ ايمني موادغذايي  ين بهداشتي

و كنترل بهداشت مواد غذايي با اولويت مواد غذايي حساس-4  نظارت

و مواد غذايي.4.1 و جلوگيري از فروش مواد غذايي بالقوه خطرناك ساماندهي فعاليت دستفروشان موادغذايي

و تاريخ مصرف معتبر بصورت دستفر و انجام هماهنگي هاي الزم فاقد بسته بندي، فاقد مجوز بهداشتي وشي

؛  بين بخشي با سازمانهاي مربوطه



و اغذيه فروشي ها به طوريكه.4.2 و تهيه موادغذايي و سبزي خام در كليه مراكز طبخ نظارت بر توزيع ساالد

و ترجيحا از سبزيجات بسته بندي داراي پروانه ساخت استفاده  مراحل سالمسازي بطور كامل رعايت شود

؛  گردد

و توزيع شيريني سنتي از نظر استفاده از مواد اوليه سالم از جمله خامه پاستوريزه، تخم مرغ نظا.4.3 رت بر تهيه

و استفاده از جعبه  شناسنامه دار يا تخم مرغ مايع پاستوريزه بسته بندي شده، شير پاستوريزه يا استريليزه

و پروانه ساخت(هاي شيريني مجاز بهداشتي ؛) داراي مهر استاندارد

و ارسال.4.4 و فروشگاههاي توزيع شيريني در طول طرح نمونه برداري هدفمند از كليه كارگاههاي شيريني پزي

گزارش تحليل انجام گرفته بر نتايج نمونه برداري ها پس از پايان طرح

از: تذكر و عرضه كننده مواد10انتظار داريم در طول اجراي برنامه حداقل درصد مراكز صنفي تهيه

 يي حساس نمونه برداري انجام گرددغذا

به استفاده از ظروف يكبار مصرف بر پايه گياهي براي مواد غذايي با دماي(نظارت بر ظروف يكبار مصرف.4.5

و توجه شود60باالي  ؛) درجه تأكيد

ي غذا بويژه استفاده از تجهيزات.4.6 و عرضه و طبخ و تجهيزات مناسب در تهيه نظارت بر استفاده از ظروف

)با گريد غذايي( food gradeاز نوع پخت

به.4.7 و مخاطرات احتمالي و اعالم نواقص بهداشتي بازرسي از سيستم هاي تامين آب آشاميدني

و آبفار( سازمانهاي متولي تامين آب .و پيگيري الزم تا رفع خطر) شركت آبفا

، در صورت وجود مشكالتي از قبيل نا.٤.٨ مطلوب بودن كنترل كيفي آب آشاميدني بصورت فعال

و مشاهده آلودگي ميكروبي مراتب فورا سازمانهاي متولي تامينبه"ميزان كلر آزاد باقيمانده

و آبفار( آب الز) شركت آبفا .م تا رفع مشكل صورت گيرد- گزارشو پيگيري

و حرفه اي  استان لرستان گروه مهندسي بهداشت محيط–مديريت بهداشت محيط


