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   A(H1N1)براي مقابله با انفلوانزاي با منشا خوکی   عمومیاماکن ازچک لیست بازرسی 

  ...... ................بازرسی  تاریخ                                                 : امکنهنام 
  خیر  بلی  عنوان فعالیت  ردیف

وجود  محلدر  A(H1N1)آیا راهنماي کنترل محیطی مقابله با انفلوانزاي با منشا خوکی    1
  می شودنظارت  آنبه اجراي صحیح و مدیر  دارد

    

محل در  به تعداد کافی   Aپیشگیري از انتقال ویروس انفلوانزاي نوع آموزشی تابلوهاي آیا   2
  نصب شده است

    

به تعداد   Aآیا دستورالعمل شستن دستها براي پیشگیري از انتقال ویروس انفلوانزاي نوع   3
  در محل سرویس هاي بهداشتی نصب شده است  کافی

    

شاغلین پرسنل، و براي    Aآیا جلسات آموزشی پیشگیري از انتقال ویروس انفلوانزاي نوع   4
  برگزار شده است

    

و تجهیزات نظافت به مقدار کافی و الزم تهیه شده و در ، امکانات آیا مواد شوینده ، گند زدا   5
  وجود دارد محل

    

      .در سرویسهاي بهداشتی و عمومی استفاده می شود از هواکش و سیستم تهویه مناسبآیا   6
در صحن ها و  با توجه به نوع فعالیت و فضاي فیزیکی از هواکش و سیستم تهویه مناسبآیا   7

  استفاده می شود سالن هاي محیط 
    

      ممانعت می شود   Aانفلوانزاي نوع به بیماري مشکوك  پرسنل بیمار وآیا از ادامه فعالیت   8
در هنگام  این افراد و استفاده می کند مسئول نظافت از پرسنل مخصوص بعنوان محل آیا  9

   .دناینممی و لباس کاراستفاده چکمه  -دستکش - نظافت از ماسک 
    

      رعایت می شود محلمحیطهاي  گندزدایینحوه نظافت و آیا دستورالعمل   10
و سایر   بصورت مستمردستگیره هاي در، نرده هاي  پله ها و سرویسهاي بهداشتی آیا   11

نظافت و گندزدایی  روزانهدر .....اتر وئسطوح مانند کف اتاقها، راهروها، سالنهاي آمفی ت
  میشود

    

سرویسهاي بهداشتی از وسایلی که براي  گند زداییوسائل نظافت و  ،دستمال ها  ،سطل آیا   12
  .استمجزا  استفاده میشود اتاق هامکانهاي دیگر از جمله آبخوري و 

    

یک بار مصرف نظافت در کیسه  وسایلدستمال کاغذي هاي استفاده شده و همچنین  آیا  13
توسط مسئول نظافت  نوبت کاريسطلهاي دردار پدالی در آخر هر و هاي پالستیکی محکم 

  جمع آوري میشودهمان شیفت 

    

      مجزا استکلیه لوازم مورد استفاده بهداشتی براي هر فرد مقیم و پرسنل آیا   14
در این امکنه افراد از وسایل شخصی ازقبیل حوله ، چادر نماز و عباء نماز استفاده می آیا   15

   کنند
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      میشودنظافت نوبت کاري پرسنل پس از پایان هر  امکنهحیاط آیا   16
       .بطور مستمر شستشو و نظافت و گندزدایی می شوند سرویس هاي بهداشتی آیا   17

شستشو و  ،بعد از هر شیفت بطور مرتب نظافت ي بهداشتی تمام سطوح سرویس ها  آیا  18

  .شودمی گندزدائی

    

در محل همراه با  مایع دستشوئی   ظرفسیستم لوله کشی صابون مایع و یا حداقل آیا   19
  وجود داردسرویسهاي بهداشتی 

    

      دنمیشومستمر شستشو و گندردایی  آبدار خانه ها و یا محل هاي جانبیکلیه قسمتهاي ایا    20
      ندآیا پرسنل آبدارخانه و یا آشپزخانه ي امکنه آموزش الزم را دیده ا  21
 پیشگیري از انتقال ویروس را برايشستن دستها  نحوه ،پرسنل آبدارخانه و یا آشپزخانه آیا   22

  دنمیدان
    

،  آبدارخانه ،  یا آشپزخانه و سالن در بوفه  ، سماق و آب خوردن ، فلفل سرو نمکآیا   23
ترجیحا در بسته بندي هاي یکبار مصرف انجام گیرد در غیر اینصورت ظروف پذیرایی 

   . شودمیگند زدایی  مناسبحاوي آنها به روش 

    

  وجود دارد محلدر  و قابل دسترس با لوازم مناسبجعبه کمکهاي اولیه آیا   24
  

    

  
  
  
   

  مرکزنام و نام خانوادگی  مدیر   نام و نام خانوادگی  بازرس بهداشت
  امضاء  امضاء

  


