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  خیر  بلی  عنوان فعالیت  ردیف
در مدرسه  A(H1N1)آیا راهنماي کنترل محیطی مقابله با انفلوانزاي با منشا خوکی    1

  صحیح ان نظارت میکند به اجرايو مدیر  وجود دارد
    

در مدارس نصب شده    Aپیشگیري از انتقال ویروس انفلوانزاي نوع آموزشی تابلوهاي آیا   2
  است

    

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

    

براي دانش آموزان و    Aآیا جلسات آموزشی پیشگیري از انتقال ویروس انفلوانزاي نوع   4
  اولیاء و مربیان برگزار شده است

    

هدایت آنها به نزدیکترین  آیا یک اتاق مناسب جهت جداسازي افراد مشکوك به آنفلوانزا و  5
  مرکز بهداشتی درمانی محل فراهم شده است

    

و تجهیزات نظافت به مقدار کافی و الزم تهیه شده و در ، امکانات آیا مواد شوینده ، گند زدا   6
  مدرسه وجود دارد

    

با توجه به نوع فعالیت و فضاي فیزیکی استفاده می  از هواکش و سیستم تهویه مناسبآیا   7
  شود

    

      ممانعت می شود   Aانفلوانزاي نوع به بیماري مشکوك  پرسنل بیمار وآیا از ادامه فعالیت   8
و چکمه  - دستکش - در هنگام نظافت از ماسک  دارد و مسئول نظافتیک نفر مدرسه  آیا  9

   .داینممی لباس کاراستفاده 
    

      رعایت می شود محیطهاي مدرسه گندزدایینحوه نظافت و آیا دستورالعمل   10
سرویسهاي بهداشتی قبل از هر زنگ تفریح  و دستگیره هاي در، نرده هاي  پله ها و آیا   11

نظافت و در پایان هر شیفت .....اتر وئسایر سطوح مانند کف اتاقها، راهروها، سالنهاي آمفی ت
  گندزدایی میشود

    

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

    

دستمال کاغذي هاي استفاده شده و همچنین ادوات یک بار مصرف نظافت در کیسه  آیا  13
سطلهاي دردار پدالی در آخر هر شیفت توسط مسئول نظافت و هاي پالستیکی محکم 

  جمع آوري و دفع میشودهمان شیفت 

    

تامین تهویه مناسب کالسها و محل تجمع دانش آموزان بین زنگهاي تفریح پنجره آیا براي   14
  گذاشته می شود و در هاي کالس باز 

    

      .می شود شخصی استفاده و چادر نماز خانه ها از مهر و سجادهآیا در   15
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      میشودنظافت  حیاط مدرسه پس از پایان هر شیفتآیا   16
      دارند سرویس هاي بهداشتی تهویه مناسب 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
  شده است نصبسرویسهاي بهداشتی 

    

      میشودمستمر شستشو و گندردایی  کلیه قسمتهاي بوفه ایا    20
      توزیع می شود  پوشش دار تکی "هاينی  "آیا براي استفاده شیر  21
      میداند پیشگیري از انتقال ویروس را برايشستن دستها  آیا مسئول بوفه نحوه  22
ترجیحا در بسته بندي هاي یکبار در بوفه  ، سماق و آب خوردن ، فلفل سرو نمکآیا   23

   . شودمیگند زدایی  مناسبمصرف انجام گیرد در غیر اینصورت ظروف حاوي آنها به روش 
    

  با لوازم مناسب در مدرسه وجود داردجعبه کمکهاي اولیه آیا   24
  

    

  
  
  
   

  نام و نام خانوادگی  مدیر مدرسه  نام و نام خانوادگی  بازرس بهداشت
  امضاء  امضاء

  


