
تعالي بسمه

مورخ چهارشنبه روز جلسه موضوع21/3/93مصوبات عمومي:با اماكن و غذايي مواد توزيع و تهيه مراكز از بازرسيها و نظارت هماهنگي+تشديد

مباركرمضان ماه مشتركدر اقدامات بخشيجهت بهداشتمحيط(بين مهندسي لرستا–گروه پزشكي علوم دانشگاه بهداشتي معاونت )نحوزه

مجريموضوعرديف هماهنگادارات ادارات

كننده

اجرا كنندهزمان تأمين اداره

نقليه وسيله

اجرا مكان

شبكه1 شد استانمقرر سراسر درمان و بهداشت هاي

و نظارتها تشديد عملياتي برنامه تهيه به نسبت

وبازرسي عرضه توزيع، تهيه، مراكز از بهداشتي هاي

و غذايي مواد عموميفروش واماكن اداري غير ساعات در

تعطيل مذكورروزهاي طرح اجرايي دستورالعمل برابر ،

طي( مربوطه دستورالعمل و عملياتي برنامه تهيه نحوه

و)استشدهارسال"قبالاستانياتمكاتب نموده اقدام

ها فعاليت انجام مستلزمييجهت سايركه مشاركت

روميباشندادارات تا حداكثر از29/3/93ز، دعوت با

برنامه،ذيربطمديران به جدولنسبت تهيه و ريزي

فعاليت نسخهگانت و اقدام مشترك برنامههاي از اي

بهداشتي معاونت به را مشاركتي و ارسالاختصاصي

.نمايند

درمانشبكه و بهداشت هاي

استان سراسر

هايشبكه

و بهداشت

سراسر درمان

استان

از قبل كليه-31/3/93تا

شهرستان

استان هاي



شبكه2 شد سراسرمقرر درمان و بهداشت هاي

كنترل جامع قانون اجراي راستاي در استان

محترم نيروي آمادگي به توجه با و دخانيات

كنندگان عرضه بساط برچيدن جهت انتظامي

دخانيات-قليان عرضه تبليغاتي تشديد-تابلوهاي

آمو و فرهنگي هاي وفعاليت جلسه...زشي

ذيربط ادارات با انتظامي،(هماهنگي نيروي اماكن

شهرداري، معدن، و صنعت بازرسي و نظارت

فرهنگي روزرا،)ميراث تا مورخحداكثر شنبه

الزمنمودهبرگزار31/3/93 تمهيدات برايو

و مشترك تيم اجرايتشكيل و برنامهتدوين

،زمانبندي گردداقدامات .معمول

انتظامياما نيروي شبكه-كن

درمان و بهداشت هاي

و(شهرستانها محيط بهداشت

نظارت-)ايحرفه و بازرسي

معدن و اتحاديه-صنعت

وقهوه رستوران -خانهصنوف

فرهنگي-شهرداري ميراث

هايشبكه

و بهداشت

سراسر درمان

استان

روزازحداكثر

ابتداي(1/4/93

)سالجاريتيرماه

بهدا هاي شتشبكه

صنعت درمان، و

تجارت و معدن

كليه

شهرستان

استان هاي

و3 رمضان مبارك ماه از استقبال منظور به شد مقرر

روزه به خدمت مشتركارائه گشت گرامي، داران

و تشكيل ذيربط ادارات ونسبتبين بازديد به

اماكن مساجد، بهداشتي نواقص رفع جهت پيگيري

رنمازخانه-متبركه بين جايگاههاي و هاياهي

همچنينسوخت شهري،و بين عمومي اماكن

.نماينداقدام

اماكن و مساجد امور مسئول

خيريه امور و اوقاف -متبركه

پايانه و ونقل شركت-هاحمل

مراكز-نفت محيط بهداشت

شهرستان هابهداشت

هايشبكه

و بهداشت

سراسر درمان

استان

لغايت27 خردادماه

مبپايان اركماه

روزهايرمضان،

سه و هرشنبهيكشنبه

ساعتهفته 30/8از

صبح

دورهبه ايصورت

شبكه( اول هفته

دوم هفته بهداشت،

سومپايانه هفته ها،

هفته نفت، شركت

اوقاف )چهارم

كليه

شهرستان

استان هاي



و4 رمضان مبارك ماه از استقبال منظور به شد مقرر

روزه به خدمت گراارائه مشتركداران گشت مي،

و بازديد به مبادرت و تشكيل ذيربط ادارات بين

عمدهنظارتاعمال نذورات وتوزيع تهيه بر الزم

كارگاه-بهداشتي بر بهداشتي قنادينظارت هاي

هاي محل كليه و باميه و زولبيا توزيع و تهيه محل

حليمفرني،تهيه از....وآش، جلوگيري همچنين و

مجاز غير .نمايند،دامكشتار

و صنعت بازررسي و نظارت

دارو-معدن و -غذا

تعزيرات-دامپزشكي

مراكز محيط بهداشت حكومتي

شهرستان -هابهداشت

هايشبكه

و بهداشت

سراسر درمان

استان

تيرماه دوم دوشنبه از

ماه پايان مباركلغايت

روزهاي(رمضان

چهار و شنبهدوشنبه

هفته )هر

دورهبه ايصورت

شبكه( اول هفته

دوم هفته بهداشت،

هفته دارو، و غذا

و صنعت سوم

چهارم هفته معدن،

دامپزشكي

كليه

شهرستان

استان هاي

رمضان5 مبارك ماه رسيدن فرا به توجه شد،با مقرر

حرفه و محيط بهداشت كاركنان دركليه شاغل اي

از بازرسي تشديد به نسبت درماني بهداشتي مراكز

ورستوران شهري بين هاي فروشي اغذيه و ها

شهري جهت(درون شده ازتعيين پذيرايي

رمضانمسافران مبارك ماه نمايند)در .اقدام

معدن* و صنعت ادارات از شده تعيين مراكز ليست

گردد اخذ ، اصناف اتاق .و

وانبازرس محيط بهداشت

بهداشتيحرفه مراكز كليه اي

شهرستان هادرماني

هايشبكه

و بهداشت

سراسر درمان

استان

پايان1/4/93از تا

رمضان مبارك ماه

فهرست بادريافت

تعيين هاي رستوران

اتاق طرف از شده

اصناف

كليه-

شهرستان

استان هاي



رنگ6 گونه هر كاربرد از استفاده ممانعت و جلوگيري

در مصرف قابليت فاقد و مجوز فاقد دهنده طعم و

صنفي مشتركد(واحدهاي گشت قالب درر مندرج

رديف بازرسيهاي4مصوبه طريق از همچنين و

، محيط بهداشت بازرسان شودروتين )انجام

هايشبكه-

و بهداشت

سراسر درمان

استان

كليه--

شهرستان

استان هاي

هيأت7 با هماهنگي اماكنايجاد و مساجد امناء هاي

مشكال رفع منظور به استان سراسر تمتبركه

مساجد اساسي:ازجمله(بهداشتي تعميرات

مبارك ماه از قبل تا مساجد در الزم واصالحات

ت توريامينرمضان، نصب سالم، ورويآب درب

سرويسپنجره بهسازي بهداشتي،ها، رفعهاي

به مربوط احتمالي فاضالب،بهداشتيدفعمشكالت

صابون مرتب تأمين و مايع صابون كشي لوله نصب

و صورتمايع در و مايع صابون مخزن شستشوي

چاي عرضه از جلوگيري بر تأكيد آن، تعويض خرابي

شفاف پالستيكي ظروف در گرم مايعات ساير پليو

...)واستايرني

اماكنهيأت و مساجد امناء هاي

استان سراسر متبركه

و اوقاف كل اداره

خيريه امور

ادارات-استان

وامور اوقاف

خيريه

هاشهرستان

آغاز از قبل هفته دو

رمضان مبارك ماه

امناهيأت مساجدهاي ء

سراسر متبرکه اماکن و
استان

كليه

شهرستان

استان هاي



8، نانواييها امور در ذيربط ادارات مشترك تيم شد مقرر

زمينه در خود فعاليتهاي افزايش به آموزشنسبت

با جدي مبارزه مجاز، و استاندارد نمك از جوشاستفاده

فردي بهداشت رعايت كاله،(شيرين، بهداشت، كارت

و فردي نظافت نمايند...)روپوش، اقدام ،

و نظارت اصناف، اتاق غله، شركت

صنعت ،وبازرسي ومعدن غذا

بهداشتي معاونت و دارو

و غله شركت

بازرگاني خدمات

12منطقه

)لرستان(

سال ايام كليه در

تعطيل"خصوصا ايام

ا غير داریو

ذيربط كليهادارات

شهرستان

استان هاي

اهتمام9 و توجه استان سراسر هاي شهرداري شد مقرر

پارك بهداشت و نظافت به نسبت بهجدي هويژها

و مردم عموم استفاده مورد بهداشتي هاي سرويس

نمايند،مسافران معمول

شهرداري پاركهاي بهداشتيامور ومعاونت مستمر صورت به

ايامب خصوصدر

ساعات و تعطيل

غيراداري

كليه-

شهرستان

استان هاي

شد10 طبيعياداراتمقرر منابع و فرهنگي سراسرميراث

، سرويساستان مشكالت رفع و بهسازي به نسبت

تفرجگاه در بهداشتي پاركهاي و تاريخي اماكن هايها،

راستاي در مذكور اماكن نظافت همچنين و جنگلي

نمايندحفاظت اقدام زيست محيط .از

فرهنگي وميراث دستي صنايع

و طبيعيگردشگري منابع

شهرستانها و استان

فرهنگي، ميراث

طبيعي منابع
و مستمر صورت به

تعطيالت بخصوصدر

نوروز و تابستان

فرهنگي، ميراث

طبيعي منابع

كليه

شهرستان

استان هاي

شهر11 و استان پرورش و آموزش شد بامقرر ها ستان

شبكه محيط بهداشت بازرسين ومشاركت بهداشت هاي

سازي آماده و مدارس بهداشت كنترل به نسبت درمان

نمايندآن اقدام تابستاني مسافرين اسكان براي .ها

پرورش آموزشو استانادارات

شهرستانها و

درمانشبكه- و بهداشت هاي

استان سراسر

و آموزش ادارات

شبك و -هپرورش

و بهداشت هاي

سراسردرمان

استان

تعطيالت آغاز از قبل

تابستاني

ها و–شبكه آموزش

پرورش

كليه

شهرستان

استان هاي



شرب12 آب فراوان بسيار اهميت به توجه با شد سالممقرر

مزارع آبياري از پيشگيري اهميت فاضالبكشاورزيو با

آبفا،خام هاي شركت از مشتركي بهداشتآبفار-تيم و

نظارت تشديد به نسبت مزارع(هامحيط از بازديد

شهرها حواشي كشتزارهاي اقدام)خصوصا همچنين و

خصوص در آبمشترك باقيمانده كلر -نمونه-سنجش

آشاميدني آب شيميايي و ميكروبي از-برداري بازديد

و شهرها در شرب توزيع آّب و انتقال تأسيسات

به استان، نمايندصورتروستاهاي اقدام .مستمر

محيط-آبفار-آبفا بهداشت

نيروي– صورتضرورت در

انتظامي

هاي شبكه

و بهداشت

درمان

شنبه پنج روزهاي كليه

هفته سالهر طول در

اي دوره صورت به

آبفا و-آبفار-توسط

بهداشت هاي شبكه

درمان و

كليه

شهرستان

استان هاي


