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ٍ سیاى آٍر  ػفًَیپغواًذّای ولیِ پغواًذّای پششىی بِ 

ًاشی اس بیوارعتاًْا، هزاوش بْذاشتی، درهاًی، آسهایشگاّی ٍ 

خَاص یىی اس  عایز هزاوش هشابِ وِ بِ دلیل باال بَدى حذالل

اًفجار یا  لابلیت بیواری سایی،  عویت،خطزًان اس لبیل 

وِ بِ هزالبت ٍیضُ یا هذیزیت اشتؼال، خَرًذگی ٍ هشابِ آى 

 خاص ًیاس دارًذ گفتِ هی شَد.

 چْار دعتِ اطلی پغواًذّای پششىی : 

 پغواًذ ػفًَی  -1

 پغواًذ تیش ٍ بزًذُ  -2

 ٍ دارٍیی پغواًذ شیویایی  -3

 پغواًذ ػادی  -4

 : اًَاع پغواًذّای بیوارعتاًی

  ٍردُ فزآ ٍ پغواًذّای آلَدُ بِ خَى : پسماندهای عفونی

آسهایشْای تشخیض ّای خًَی، پغواًذّای هزبَط بِ 

ػفًَی، وشتْای طبی پاتَلَصی، تزشحات بیواراى 

ّای وشت ، پغواًذ ّای بخش دیالیش بیَلَصیه ٍ هحیط 

 ٍ پغواًذّای اتاق ایشٍلِ

 ارُ،  ،تیغ بیغتَری ٍعزعَسى :  دنرب و سی   ون پسماند   

 .، الًغت ٍ .....لاعىالپ
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 هظزف دارٍّای تاریخ گذشتِ : ییوراد ییایمیش پسماند  

 ٍ  ّای ًیوِ پز ٍیال،  واًذُ دارٍّای خطزًان، بالی ًشذُ

 دارٍییپز 

 واروزدّای َر ولی اس بِ ط: ی نا    ش ای یداع پسماند  

 ،ٍ ػوَهی شاهل پغواًذّای آشپشخاًِخذهات اداری 

 باغباًی تَلیذ هی شَد. ی هالی، لغوت ادار

   فکیک پسماندها :       

هماٍم سرد رًگ در ویغِ سبالِ : ینوفع یاهدنامسپ   

ٍ در عطل سرد دارای ػالهت هخظَص، لابل  جوغ آٍری

)ولیِ سبالِ ّای ٍ ضذػفًَی، ًگْذاری شًَذ. شغتشَ 

درٍى ػفًَی بخشْای درهاًی در بیوارعتاى دوتز هیز 

سرد وِ هتظل بِ تزالی پاًغواى عطل حاٍی پالعتیه 

 هی باشذ ریختِ هی شَد(
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 طزف ًظز اس ایٌىِ آلَدگی :  دنرب و سی   ون یاهدنامسپ

  Safetyهحفظِ هماٍم )یا ًذاشتِ باشذ در جؼبِ یا داشتِ 

Box ) .هخظَص جوغ آٍری گزدد 

 

 

 

 

 

 

 بایغتی در ویغِ : ی نا    ش ای یداع یاهدنامسپ 

آبی رًگ جوغ آٍری ٍ در هخشى آبی رًگ سبالِ هماٍم 

 ٍ ضذ ػفًَی ًگْذاری شَد. لابل شغتشَ 

        در دعتۀ پغواًذّای تزهَهتزّا بِ دلیل داشتي جیَُ     

 خطزًان شیویایی لزار هی گیزد.    

 

 

 

 

 : یروآ  م     

 پغواًذّای تَلیذ شذُ در عِ ًَبت ٍ لبل اس پز شذى     

4 

 حذاوثز دٍ عَم پالعتیه، یا گزُ سدى در آى جوغ آٍری     

 شذُ ٍ هشخظات السم شاهل :    

 بز رٍی آى ثبت ، ًَع پغواًذ  ، شیفت ، تاریخ ًام بخش  

     گزدد. هی

در اتَوالٍ در پغواًذّای ػفًَی بِ دلیل بی خطز شذى 

 اتَوالٍ لزار هی گیزًذ. پالعتیىْای هخظَص 

حذاوثز ًیش جذاگاًِ لبل اس پز شذى پغواًذّای تیش ٍ بزًذُ 

یا اتوام تاریخ یه ّفتِ ای ( Safety  Boxعِ چْارم حجن )

ٍ هطابك پغواًذّای بِ طَر جذاگاًِ در پالعتیه ّای سرد 

 با درج هشخظات جوغ آٍری هی گزدًذ. ػفًَی 

 :   ن و  م 

بِ تفىیه ػفًَی، تیش ٍ بزًذُ ٍ پغواًذّای جوغ آٍری شذُ 

ٍ  شیویایی دارٍیی در گاری حول پغواًذّای ػفًَی

  ػفًَی ػفًَی در گاری حول پغواًذّای غیز پغواًذّای غیز 

 ذ. پغواًذّا اًتمال هی یابهی گیزًذ ٍ بِ جایگاُ هَلت لزار 

 : یراده ن

تَسیي شذُ ٍ در دفتز هزبَطِ بِ  ًَع آى پغواًذّا بز اعاط

تفىیه در ولیِ شیفت ّا ثبت هی گزدد. پغواًذّای غیز 

ػفًَی، تیش ٍ بزًذُ ٍ  ًذّایٍ پغواػفًَی در لغت هجشا 

 در اتاق هجشا با گاری ّای تفىیه شذُ شیویایی دارٍیی 

 هی شًَذ. ًگْذاری   
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    فالذ عزدخاًِ سبالِ هی باشذ حذاوثز  اس آًجایی وِ ایي هزوش  

عاػت هی باشذ ٍ ولیِ  24سهاى ًگْذاری پغواًذّا 

 پغواًذّا بِ طَرت رٍساًِ اًتمال هی یابٌذ. 

  طر سازی پسماندها :بی 

پغواًذّای ػفًَی ٍ تیش ٍ بزًذُ تَعط دعتگاُ اتَوالٍ بی  

هی گزدًذ. عیىل اهحاء  3لیتزی رٍساًِ در  333خطز عاس 

لغوتْای عاس در بیوارعتاى تَعط ػولىزد دعتگاُ بی خطز 

در ّز عیىل ٍ تغتْای بٍَیذیه  6والطاًذیىاتَر شیویایی 

تغت بیَلَصیه بِ طَرت ّفتگی  ٍ ّوچٌیي بِ طَرت رٍساًِ

وٌتزل هی گزدًذ. عاسهاى هحیط سیغت ًیش بِ طَرت هاّاًِ 

غبت بِ طذٍر ٍ تظادفی آسهایشات السم را اًجام دادُ ٍ ً

 تأییذیِ ػولىزد دعتگاُ الذام هی ًوایذ.  

 

 

 

 

      

 :  ور  ییادز دنگ

بؼذ اس تخلیِ تَعط هحلَل  ولیِ ظزٍف حول پغواًذ

 گٌذسدایی هی گزدًذ.  %1ك شذُ رلی ٍایتىظ
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