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1-S5 ارزيابي سريع وضعيت بهداشت محيط در شرايط اضطرار 

 

 فرم ارزيابي سريع بهداشت محيط در شرايط اضطرار
 وقوع حادثه:ساعت              تاريخ وقوع حادثه: :           نوع حادثه  •

 دانشگاه:                 شهرستان:    شهر:       روستا:                            آدرس محل ارزيابي:  •

 ارزيابي :ساعت                              تاريخ ارزيابي:  •

 نام سرپرست گروه و ساير اعضاي تيم ارزيابي: •

 اطلاعات عمومی: � •

 جمعيت آسيب ديده:تعداد                        تعداد تقريبي كل جمعيت در منطقه:  •

 تعداد خانوار آسيب ديده::                                             تعداد كل خانوار •

 تعداد موارد فوت: •

 :بيماري هاي شايع مرتبط با عوامل محيطي در منطقه •

 ناسالم:                    م: تعداد تقريبي منازل منطقه: سال •

 :تعداد راه هاي ارتباطي باز درون منطقه اي •



 تعداد راههاي ارتباطي باز برون منطقه اي:  •

 بهداشت آب و فاضلاب: -الف

 ساير  قنات  رودخانه  چشمه  نوع و تعداد منبع تامين آب : چاه  -1

 خير  آيا به تاسيسات منبع تامين آب آسيب وارد شده و احتمال آلودگي آب خام وجود دارد؟ بله   -2

 خير  آيا به تصفيه خانه و تجهيزات آن آسيب وارد شده واحتمال آلودگي آب خام وجود دارد ؟ بله  -3

 خير  آيا به ايستگاه پمپاژ آب آسيب وارد شده است ؟ بله  -4

 خير  تگي لوله آب در شبكه توزيع وجود دارد ؟ بله آيا شكس -5

 خير  آيا در شبكه توزيع افت فشار و احتمال برگشت جريان وجود دارد ؟ بله  -6

 آيا به سيستم جمع آوري و دفع فاضلاب شهري و آبهاي سطحي آسيب وارد شده و احتمال ورود آلودگي به -7

 خير  شبكه توزيع وجود دارد ؟ بله 

 خير  آيا به سيستم گندزدايي آسيب وارد شده به نحويكه امكان تامين ميزان كلر مناسب وجود ندارد؟ بله   -8

 خير  آيا به مخازن ذخيره آسيب وارد شده است ؟ بله   -9

 مخازن ثابت  نوع و تعداد تجهيزات در دسترس جهت تأمين آب : تانكرهاي متحرك   -11

 آب بطري شده 

 خير  در كيفيت آب )كدورت، رنگ، بو، شوري و .........( تغيير ايجاد شده است؟ بله آيا  -11

 توضيح دهيد. خير  آيا منبع تامين آب جايگزين مناسب وجود دارد ؟ بله  -12

 تعداد توالت موجود : ...... چشمه  -13

 تعداد حمام موجود : ......... باب  -14

 

 غذايي: بهداشت اماكن عمومي و مواد -ب •

 ديدهآسيب             تعداد مدارس و مراكز آموزشي : موجود و سالم   -1 •

 ديدهآسيب                 مساجد و اماكن متبركه : موجود و سالم تعداد  -2 •

 درماني: موجود و سالم            آسيب ديده -تعداد واحدهاي بهداشتي  -3 •

 ديدهآسيب                            تعداد بيمارستانهاي: موجود و سالم   -4 •

 ديدهآسيب           ساير مراكز بهداشتي درماني: موجود و سالم تعداد  -5 •

 

 بهداشت مواد غذايي: -ج •

 ديدهآسيب         تعداد مراكز تهيه و طبخ غذا: موجود و سالم  -1 •

 يدهتعداد انبارها و سردخانه هاي مواد غذايي: موجود و سالم       آسيب د -2 •

 مواد زائد جامد: -د



 تعداد مكان هاي دفع پسماند: موجود و قابل بهره برداري         آسيب ديده  -1

 تعداد ايستگاههاي موقت انتقال پسماند: موجود و قابل بهره برداري      آسيب ديده  -2

 تعداد ايستگاههاي انتقال پسماند:  -3

 نامطلوب  وضعيت منطقه از نظر تلفات دامي: مطلوب   -4

 نامطلوب  وضعيت منطقه از نظر پسماند: مطلوب   -5

 نامطلوب  وضعيت منطقه از نظر پسماندهاي پزشكي: مطلوب  -6

 وضعيت دستگاه هاي بي خطر ساز پسماندهاي پزشكي: تعداد دستگاه سالم تعداد دستگاه ناسالم  -7

 نامناسب وضعيت منطقه از نظر فضولات دامي: مناسب   -8

 ناقلين بيماري ها: -ه

-5............ -4................. -3.............. -2............ -1نام بيماري هاي منتقله از حشرات، جوندگان و ناقلين در منطقه:  -1

........... 

 :پرتوها بهداشت -و

 از منابع ثابت(                        آسيب ديده:وضعيت منطقه از نظر مراكز كار با اشعه پرتو پزشكي )داراي چشمه هسته اي ناشي   -1

 وضعيت منطقه از نظر مراكز كار با اشعه پرتو صنعتي )داراي چشمه هسته اي ناشي از منابع ثابت(                         آسيب ديده: -2

 نوترون  گاما دهنده  بتا دهنده  نوع چشمه هسته اي آسيب ديده: آلفا دهنده  -3

 مايع  جامد  خاصيت فيزيكي چشمه هسته اي آسيب ديده : گاز   -4

 خير چشمه هسته اي آسيب ديد تحديد شده؟ بله  -5

 منظور اين است كه در مكان چشمه هسته اي آسيب ديده، اقدامات رفع آلودگي انجام و به اصطلاح چشمه هسته اي محدود شود.

 «o  خارجي محدودة آلوده به سمت داخل با حركتهاي يك طرفه به سمت درون و يا حركت بر  از طريق رفع آلودگي از لبه هاي« تحديد

 روي دايره هاي هم مركز كه شعاع آنها به تدريج كم مي شود انجام مي گردد.

 

 وضعیت منطقه از نظرآلودگی هوا و منابع آلوده کننده: -ی

 ساير �ريزگرد  �طبيعي:  -الف •

 ناشي از بروز حوادث در منطقه �پتروشيمي �صنايع�ثابت �مصنوعي:  -ب •

 :برآورد نيازهاي فوري و ضروري منطقه از نظر بهداشت محيط*

 تعداد چادرهاي مورد نياز: ............ تخته چادر برپا شده: ...............تخته -1 •

 تعداد توالتهاي صحرايي مورد نياز: ............ چشمه -2 •

 مورد نياز: .............. بابتعداد حمام هاي صحرايي  -3 •

 تعداد تانكرهاي مورد نياز حجم: .............. متر مكعب -4 •

 ميزان آب آشاميدني مورد نياز: ............... ليتر/روز  -5 •



 ميزان آب مورد نياز براي مصارف بهداشتي: ............... ليتر/روز -6 •

 لوگرمميزان كلر مورد نياز: ................ كي  -7 •

 تعداد دستگاه هاي بي خطر ساز: ................ دستگاه  -8 •

 وسايل و تجهيزات لازم جهت بررسي دستگاههاي بي خطر ساز پسماند: ................................................  -9 •

 آزمايشگاه سيار عوامل محيطي )آب آشاميدني، غذا، فاضلاب، هوا(: ......................... دستگاه  -11  •

 تجهيزات لازم جهت بازرسي و كنترل عوامل محيطي: -11 •

 كيت كلر سنج: ..................... عدد •

 معرفهاي كيت كلر سنج.................عدد •

 قرص كلر:.................عدد •

 كدورت سنج:..........دستگاه •

• PH متر:..............دستگاه 

 ترمومتر:.............دستگاه •

 رطوبت سنج:...........دستگاه •

 دوزيمتر پرتو هاي ا يكي، گاما، آلفا و نوترون .......... دستگاه •

 دزيمتر پرسنلي پرتو هاي يونيزان ..........دستگاه •

 ........دستگاهآشكارسازهاي پرتو هاي يونيزان فردي.. •

 ( ............ دست ( PPEتجهيزات حفاظت فردي در حوادث پرتوئي  •

 وسائل، ابزار و مواد مورد نياز جهت سمپاشي و ضد عفوني شامل: -12 •

 سم جونده كش .................... كيلوگرم •

 سموم حشره كش .................. ليتر •

 ............ ليتر / كيلوگرم )مار، عقرب و ....(سموم مقابله با حشرات و خزندگان گزنده  •

 ............................-4..........................  -3.........................  -2آهك............  -1مواد ضد عفوني كننده و گندزدا:  •

 دستگاه سمپاش ......... دستگاه •

 دستگاه مه پاش ......... دستگاه •

ت فردي اقدامات سم پاشي و طعمه گذاري ................ دست (به تعداد پرسنل بهداشت محيط وسايل حفاظ •

 اعزامي موظف در امر مبارزه با ناقلين

 دستگاه هاي سريع سنجش آلاينده هاي هواي محيطي: ..............  -13 •

 شوينده و پاك كننده: ........ عددوسايل مورد نياز جهت بهداشت فردي: صابون.............. عدد مواد  -14 •

 تعداد تيم هاي مورد نياز: .......................... تيم )با تجهيزات زيستي و ادوات تخصصي كامل(  -15 •

کارکرد اختصاصی  در در مدیریت بلایا كارشناس بهداشت محيط  وظايف شرح *

 اضطرار شرايط در محيط بهداشت كارشناسان روزانه عملكرد S5-2پیوست

  ...................:تاریخ            جمعیت تحت پوشش خدمات بهداشت محیط : .................نفر 

    خانوار  خانوار تحت پوشش خدمات بهداشت محیط : ..................



 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ................... معاونت بهداشتی 

 تعداد روستاهای تحت پوشش خدمات بهداشت محیط: ................ روستا 

 تعداد شهرهای تحت پوشش خدمات بهداشت محیط: .................. شهر 

 ...................روستا.............شهر............. شهرستان .................استان

ت پیوسکارکرد اختصاصی  در در مدیریت بلایا كارشناس بهداشت محيط  وظايف شرح *

3- S5 : نظارت بهداشتی بر سرپناه 

 کنترل و نظارت بهداشتی بر آب آشامیدنی � (1

 نظارت بر بهداشت مواد غذایی � (2

 سمپاشی � (3

 ضدعفونی و گندزدایی � (4

 آموزش � (5

 هماهنگی � (6

 کمك در احداث سرپناه � (7

 کمك در انتخاب محل سرپناه و نصب چادرها � (8

 کمك در جهت تامین نور مناسب چادرها � (9

 همكاری در جهت اسكان آسیب دیدگان در محل های موقت � (11

 کمك به محل استقرار شیرهای برداشت � (11

 همكاری درخصوص تجهیز اردوگاه آسیب دیدگان � (12

 کمك در انتخاب محل تامین آب � (13

 رفشوئی هاکمك به انتخاب محل نصب ظ � (14

 کمك به کلرزنی منابع آب آشامیدنی � (15

 کمك به انتخاب محل و نصب مخازن سیار و ثابت � (16



 کمك به پیدا کردن منابع آلوده کننده آب � (17

 نظارت در توزیع غذا � (18

 نظارت در جابجایی غذا � (19

 کمك به ساخت توالت های صحرایی � (21

 کمك به ساخت حمام های صحرایی � (21

 آوری موقت زباله کمك به انتخاب محل جمع � (22

 کمك به انتخاب محل دفن زباله � (23

 کمك به انتخاب محل های ساخت توالت � (24

 کمك به انتخاب محل های ساخت حمام � (25

 کمك به حمل اجساد � (26

 کمك و نظارت در دفن صحیح اجساد � (27

 

ت پیوسکارکرد اختصاصی  در در مدیریت بلایا كارشناس بهداشت محيط  وظايف شرح *

4-  S5 -  بهداشتی بر آب آشامیدنی و دفع فاضلابنظارت 

 کنترل و نظارت بهداشتی بر آب آشامیدنی � (1

 کمك به محل استقرار شیرهای برداشت � (2

 کمك در انتخاب محل تامین آب � (3

 کمك به انتخاب محل نصب ظرفشوئیها � (4

 کمك به کلرزنی منابع آب آشامیدنی � (5

 کمك به انتخاب محل و نصب مخازن سیار و ثابت � (6

 به پیدا کردن منابع آلوده کننده آب کمك � (7

 کنترل بر کلر باقیمانده آب کلر سنجی مداوم در منابع ثابت و سیار � (8

 نمونه برداری از آب و حصول اطمینان از سالم بودن آب آشامیدنی � (9



 تهیه کلر مادر )کلر یك درصد( � (11

 توزیع کلر مادر )توزیع کلر کی درصد(در منابع ثابت و سیار موقت � (11

 نظارت بر بهداشت یخ � (12

 نمونه برداری از فاضلاب � (13

 نظارت بر دفع مناسب و بهداشتی مدفوع � (14

 نظارت بر دفع مناسب فاضلاب حاصل از مصارف بهداشتی آب � (15

 انتخاب محل استقرار شیرهای برداشت� (16

 نتخاب محل تامین آبا� (17

 انتخاب محل نصب ظرفشوئیها� (18

 کلرزنی منابع آب آشامیدنی� (19

 نصب مخازن سیار و ثابتنتخاب محل و ا� (21

 پیدا کردن منابع آلوده کننده آب� (21

 تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی� (22

 

کارکرد اختصاصی  در در مدیریت بلایا كارشناس بهداشت محيط  وظايف شرح *

 نظارت بهداشتی بر مواد غذایی : S5 -5پیوست 

 

 در توزیع غذاکمك � (1

 نظارت بر بهداشت مواد غذایی� (2

 موارد مشاهده بیماریهای مرتبط با غذاهای آلودهگزارش � (3

 آموزش نگهداری صحیح مواد غذایی به گروه های هدف� (4



 فیکیتعامل در خصوص طراحی سبد غذایی از نظر کمی و � (5

 نظارت بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی� (6

 نظارت بر کارخانجات توزیع یخ� (7

 نظارت بر سردخانه های مواد غذایی� (8

 نظارت بر مراکز طبخ مواد غذایی� (9

 کنترل بیماریهای مرتبط با غذا� (11

 نمونه برداری از مواد غذایی و آزمایش� (11

 تهیه دستورالعملهای مشترک جهت کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا� (12

 آزمایش و غذایی مواد از برداری نمونه� (13

 غذا و آب از منتقله بیماریهای کنترل جهت مشترک دستورالعملهای تهیه� (14

 هدف های گروه به غذایی مواد صحیح نگهداری آموزش� (15

 یكفی و کمی نظر از غذایی سبد طراحی خصوص در تعامل� (16

 غذا توزیع در کمك� (17

 غذا با مرتبط بیماریهای کنترل� (18

 

کارکرد اختصاصی  در در مدیریت بلایا كارشناس بهداشت محيط  وظايف شرح *

 بر سمپاشی، ضد عفونی و گندزدایی نظارت بهداشتی : S5  -6پیوست 

 سمپاشي          

علت بهم زدن اكوسيستم، وضعيت عادي موجودات ه هنگام كيه بلايا حادث مي شوند ب •

و محل زندگي موجودات وضع غير عادي به وجود  بهم خورده و با تخريب زيستگاه ها

شرات و ساير آنها مي آيد. در اين شرايط موجودات موذي از قبيل گزندگان، جوندگان،ح

به آسيب ديدگان حمله برده و موجب گزش و آسيب رساني به ساكنين مي شوند و تا 



وضعيت اكوسيستم به حالت طبيعي برنگردد اين شرايط ادامه دارد. لذا در  زمان كه

از آسيب هاي احتمالي جلوگيري بعمل  چنين وضعيتي ضروريست با اقدامات حفاظتي

 .آيد

بنابراين پيشنهاد مي شود قبل از هر گونه بلاياي احتمالي وسائل مورد نياز شامل   •

وسائل حفاظتي، سموم مختلف و نيز ابزارهاي سمپاشي خريداري و در انبارهاي 

ذخيره نگهداري شود تا درهنگام با مورد استفاده قرار گيرند و كاركنان اجرايي 

زه با اين موجودات اقدامات لازم را بهداشت محيط با آشنايي كافي نسبت به مبار

 :نمايند سمپاشيبعمل آورده و محل هاي زير را 

 گودال ها، برکه ها و مانند این ها � (1

 توالت ها و چاهك های توالت و اطراف چادرها � (2

 آشپزخانه ها � (3

 محل های دفن اجساد � (4

 محل دفن زباله � (5

 وسائل حمل زباله � (6

 محل های آلوده به حشرات � (7

 

 ضدعفوني و گندزدايي            

از طرف ديگر، تعفن و آلودگي هاي ناشي از فساد اجساد انسان ها، حيوانات و  •

است كه معمولًا چند روز پس از بلايا و  مواد غذايي فاسد شدني كيي از معضلاتي

 شديد و بسته به نوع آب و هواي منطقه بوجود آمده كه عاوه بر انتشار بو و تعفن

نده زمينه را براي افزايش بيماري ها فراهم نموده و موجب رنجش و مشمئز كن

لذا در چنين مواقعي بايد با مواد گندزدا و ضد  شكايت آسيب ديدگان مي شود،

ده و نمو عفوني كننده كه از قبل پيش بيني شده با اين معضل احتمالي مقابله

يل براي تحو همچنين با گندزدايي بايد به دو قسمت تقسيم شود: قسمت كثيف

پاك براي توزيع اشياء گندزدائي شده، تنها راه  گرفتن اشياء آلوده و قسمت

و  پوشاك ارتباطي بين دو قسمت بايد از طريق اتاق گندزدائي شده و شستشوي

يا از طريق حمام (براي اشخاص) باشد. در قسمت كثيف بايد تر كيبات لازم براي 

ده را حمل كرده، قرار داده شوند. كارمنداني گندزدائي وسيله نقليه اي كه مواد آلو

محافظت شوند. در  كه با مواد آلوده تماس دارند بايد به نحو مناسب عليه عفونتها



قسمت پاك بايد فضاي لازم براي نگهداري اشياء گندزدائي شده ايجاد شود. عمده 

 به شرح زير است: ضدعفوني و گندزدائي ترين موارد

 اجساد انسانی � (1

 وسائل حمل و نقل، آمبولانس، برانكارد � (2

 وسائل و ظروف بیماران � (3

 بیمارستانهای صحرایی و محلهای بیماران � (4

 اطراف چادرها � (5

 توالتها و حمام ها � (6

 مواد غذایی � (7

 محل قرنطینه � (8

 محل جمع آوری موقت زباله � (9

 محل دفن زباله � (11

 وسائل حمل و نقل زباله � (11

 سردخانه مخصوص جنازه ها � (12

 های دفن اجساد محل � (13

 

 

کارکرد اختصاصی  در در مدیریت بلایا كارشناس بهداشت محيط  وظايف شرح*

 آموزش بهداشت محیط : S5 7پیوست 
 آموزش نگهداری صحیح مواد غذایی � (1

 آموزش عمومی و تخصصی کنترل عوامل محیطی � (2

 آموزش استفاده از کلر و سایر مواد گندزدا � (3

 تهیه و مصرف کلر مادرآموزش  � (4

 آموزش در جهت خطرات ناشی از استفاده آب و غذای آلوده � (5

 آموزش جوشاندن آب در مواقع لزوم � (6

 آموزش استفاده صحیح از کلر � (7

 آموزش خودداری از مصرف غذاهای فساد پذیر � (8



 آموزش استفاده صحیح از توالت و حمامهای صحرایی � (9

 اجسادآموزش در جهت اهمیت ضد عفونی  � (11

 آموزش در جهت استفاده از مواد پاک کننده، ضد عفونی کننده و سموم � (11

 آموزش در جهت جمع آوری و دفع صحیح زباله و فضولات � (12

 آموزش در جهت ایمنی در مقابل انبارهای شیمیایی � (13

 آموزش در جهت حفاظت از مواد زائد رادیو اکتیو � (14

 ناشی از سوختهای ناقصآموزش جلوگیری از گاز گرفتگی و مسمومیتهای  � (15

 آموزش درخصوص خطرات ناشی از برق گرفتگی � (16

 آموزش در جهت نظافت اردوگاهها و سرپناهها � (17

 آموزش در جهت رعایت بهداشت فردی � (18

 آموزش در جهت شیوه های حفاظت از آب و غذا � (19

 آموزش تكثیر و توزیع اطلاعیه ها، اعلامیه ها، پوستر و بسته های آموزشی � (21

 

 

در کارکرد اختصاصی   در مدیریت بلایا كارشناس بهداشت محيط  وظايف شرح*

 نظارت بهداشت محيط در حوادث شيميايي : S5 8پيوست  پیوست

 

 

 

 آموزش گروه های هدف � (1

 سنجش محیط ازنظرآلودگی حوادث شیمیایی� (2

 لازم تامین تدارکات حفاظتی � (3

 همكاری در تحدید مناطق آلوده � (4

 حذف منابع آلودگیهمكاری در � (5

 



کارکرد اختصاصی   در در مدیریت بلایا كارشناس بهداشت محيط  وظايف شرح*

 پرتودهيدر حوادث نظارت بهداشت محیط  : S5  9پیوست 

 

 

 

  هدف های گروه آموزش� (1

 شیمیایی حوادث ازنظرآلودگی محیط سنجش� (2

 لازم حفاظتی تدارکات تامین � (3

 آلوده مناطق تحدید در همكاری � (4

 آلودگی منابع حذف در همكاری� (5

 

 

کارکرد اختصاصی   در در مدیریت بلایا كارشناس بهداشت محيط  وظايف شرح*

 نظارت بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی : S5  11پیوست 

 

 

 نظارت بر تامین ، ذخیره، کنترل، و توزیع بهداشتی مواد غذایی بیمارستان در شرایط بحران � (1

نمونه برداری، آلودگی زدائی، گندزدائی و ضدعفونی بخش های مختلف بیمارستان در شرایط  � (2

 بحران

 آلودگی زدائی و استریلیزاسیون ابزار و تجهیزات در شرایط بحران � (3

شناسایی، اطلاع رسانی سریع، گزارش دهی و آموزش در زمینه مراقبت از بیماری های واگیر در  � (4

 شرایط بحران

کشف، ثبت، گزارش دهی ، اقدامات پیشگیرانه اصلاحی در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی  � (5

د)اعمال از محیط بیمارستان به مجروحین و از مجروحین به بیمارستان بعدی که ارجاع می شو

 دقیق موازین بهداشت محیطی در این ارتباط(

 پیشگیری، کنترل و مبارزه با حشرات ناقل در شرایط بحران � (6

 

نظارت بر تفكیك، جمع آوری ، کم خطر سازی، نگهداری و دفع بهداشتی پسماندها در شرایط   (7

بحرانی )مدیریت صحیح زباله های عفونی و خطرناک بادر اختیار گذاشتن امكانات و تجهیزات 

 لازم(

 نظارت بر بهسازی محیط های درمانی و گندزدایی و ضد عفونی آن  (8

 م سازی ، انتقال و نگهداری کمی و کیفی آب در شرایط بحرانینظارت بر تامین، تصفیه، سال  (9



استقرار نیروی بهداشت محیطی در بیمارستان ها و کنترل عوامل محیطی و مواد غذایی در   (11

 نگهداری و تهیه وعرضه آن با تعبیه مكان فیزیكی مناسب جهت استقرار نیرو

درمواقع بحران ونظارت بهداشت محیط  نظارت بر رعایت ضوابط آئین نامه مربوط به دفن اجساد  (11

 برنگهداری ودفن اجساد

 نظارت بر جمع آوری، انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب در شرایط بحرانی  (12

تامین آب سالم از نظر کمی و کیفی بیمارستان ها و مراکز درمانی با نظارت و پیگیری بهداشت  (13

 محیط

 دفع بهداشتی فاضلاب مراکز درمانی    (14

ناسب زباله های عفونی و خطرناک و زباله های عادی )مدیریت صحیح زباله های عفونی دفع م  (15

 و خطرناک وعادی با در اختیار گذاشتن امكانات و تجهیزات لازم(

 

 

 


