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 بٍ صًرت زیر رعبیت گردد:تحت وظر مسئًل ياحد  CSRتًسط پرسىل  ایه دستًرالعمل ببیستی

 ريش ايل شستشًی دستی:

هٌظَر پبن ًووَدى ٍ سدٍدى ووَى،   ثِ را ل یشستشَی اٍلیِ ٍسباس تحَیل گزفتي ٍسبیل،  یسهبًفبصلِ در وَتبّتزیي  CSRپزسٌل  .1

 دٌّذ.اًجبم ت ّب اس ٍسبیل فثب ٍ هبیعبت

 ًوبیٌذ.ثزس وشی ٍسبیل را ثب دلت  CSRپزسٌل  .2

 لزار دٌّذ. هعیي ثزای ّز هحلَلثِ هذت  گٌذسداهحلَل  درجْت ضذ عفًَی پس اس آثىشی ٍ وشه شذى  ّب رااثشار CSRپزسٌل  .3

  ٍ دارد.  سبسًذُ هحلَلشزوت دستَرالعول غلظت ٍ سهبى لزار دادى ٍسبیل در هحلَل ثستگی ثِ ًَع هحلَل  

 وبروزد صحیح اثشارّب را ثزرسی ٍ وٌتزل ًوبیٌذ.شذى، وشه پس اس ٍ را اًجبم دادُ آثىشی ًْبیی ٍسبیل  CSRپزسٌل  .4

 په ًوبیٌذ. اثشارّب را طجك چه لیست ّز په، جْت استزیلیشاسیَى CSRپزسٌل  .5

  پزسٌلCSR  ،ُذ.ٌعیٌه ٍ دستىش استفبدُ وٌدر توبم هزاحل فَق اس گبى، هبسه، وال 

 :شستشًی دستی ريش ديم

ثِ هٌظَر پبن ًووَدى ٍ سدٍدى ووَى،   را شستشَی اٍلیِ ٍسبیل اس تحَیل گزفتي ٍسبیل،  یسهبًفبصلِ در وَتبّتزیي  CSRپزسٌل  .1

 .اًجبم دٌّذثبفت ّب اس ٍسبیل  ٍ هبیعبت

 ٍ سپس وشه ًوبیٌذ.ثزس وشی ٍسبیل را ثب دلت  CSRپزسٌل  .2

   لزار دٌّذ. دستگبُ اٍلتزا سًَذ جْت ضذ عفًَی ثبس ًوَدُ ٍ در ّب رااثشار CSRپزسٌل  .3

 وبرج ًوبیٌذ. ثعذ اس گذشت سهبى تٌظین شذُ ثزای دستگبُ ّب رااثشار CSRپزسٌل  .4

 شذى، وبروزد صحیح اثشارّب را ثزرسی ٍ وٌتزل ًوبیٌذ.وشه پس اس ٍ را اًجبم دادُ آثىشی ًْبیی ٍسبیل  CSRپزسٌل  .5

 اثشارّب را طجك چه لیست ّز په، جْت استزیلیشاسیَى په ًوبیٌذ. CSRپزسٌل  .6

  پزسٌلCSR  ،ُذ.ٌعیٌه ٍ دستىش استفبدُ وٌدر توبم هزاحل فَق اس گبى، هبسه، وال 

 غلظوت هحلوَل طجوك    هحیط ثیوبرستبى استفبدُ شذُاس هحلَل ضذ عفًَی وٌٌذُ هَرد تبئیذ ٍاحذ ثْذاشت  در دستگبُ اٍلتزا سًَذ ،

وٌتزل عفًَت ثیوبرستبى تْیِ  سَپزٍایشرسبسًذُ هحلَل تعییي ٍ ثب ًظبرت  شزوت ٍسًَذ سبسًذُ دستگبُ اٍلتزا  شزوت دستَرالعول

 .شذُ ٍ هَرد استفبدُ لزار گیزد

  ُاس ووبرج ووزدى    پس تٌظین شَد ٍ درجِ سبًتیگزاد 351دلیمِ ٍ 11طجك دستَرالعول ایي هزوش اٍلتزا سًَذ سهبى ٍ دهبی دستگب

 .(هجذدا لبثل استفبدُ هی ثبشذثب هٌفی ثَدى جَاة تست هحلَل اس ٍسبیل اًجبم شَد)تست پزٍتئیي ٍ وَى دٍ ًَع اثشار اس دستگبُ 

 شستشًی اتًمبتیک:

ثِ هٌظَر پبن ًووَدى ٍ سدٍدى ووَى،   را شستشَی اٍلیِ ٍسبیل اس تحَیل گزفتي ٍسبیل،  یسهبًفبصلِ در وَتبّتزیي  CSRپزسٌل  .1

 .اًجبم دٌّذثبفت ّب اس ٍسبیل  ٍ هبیعبت

گوبلی پوبت ّوب ٍ    ّوچٌویي  . دٌّوذ ٍ در تَری ّبی هخصَص دستگبُ ست شوَر لوزار    وزدُاس ًبحیِ لَال ثبس  اثشارّب را CSRپزسٌل  .2

 ٍ پس اس چیٌش صحیح ٍسبیل درة دستگبُ را ثجٌذًذ.دادُ لزار در دستگبُ ٍارًٍِ ثِ صَرت را رسیَرّب 

ُ   وزدُ ٍ اطویٌبى حبصل  ی آةٍ دهبس صحت دستگبُ ٍ هٌبست ثَدى فشبر ا CSRپزسٌل  .3  را ثْتزیي ٍ هٌبست توزیي ثزًبهوِ دسوتگب

 .ًوبیٌذ اًتخبة

ووزدُ ٍ  ثوِ آراهوی ثوبس    را درة دسوتگبُ  ٍ اتوبم هزاحل شستشَ، ضذعفًَی ٍ وشه شوذى،  دلیمِ  45ثعذ اس گذشت  CSRپزسٌل  .4

 .اثشارّب را وبرج ًوبیٌذ
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 را طجك چه لیست ّز په، جْت استزیلیشاسیَى په ًوبیٌذ.وبروزد صحیح اثشارّب را ثزرسی ٍ وٌتزل ًوَدُ ٍ آى ّب  CSRپزسٌل  .5

  پزسٌلCSR ُذ.ٌعیٌه ٍ دستىش استفبدُ وٌ، در توبم هزاحل فَق اس گبى، هبسه، وال 

 ي تسهیالت مًرد ویاس:امکاوات 
 ردستگبُ ست شَذ، دستگبُ اٍلتزا سًَظت فزدی، ، ٍسبیل حفبّبی شستشَ، هحلَل ّبی گٌذسداثزس 

 مىابع:
 ، تجزثِ ثیوبرستبىظبم هزالجت عفًَت ّبی ثیوبرستبًیراٌّوبی وشَری ًوتبة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیٍ کىىدٌ/ تهیٍ کىىدگبن

 رفیعِ وبًٍذ

 (CSR)پزسٌل 

 اوزم سبدات هَسَی ًیب

 (CSRپزسٌل )

 سّزا اثزاّین آثبدی

 )پزسٌل اتبق عول(

 اسفٌذیبر تَْری

 (CSR)هسئَل اتبق عول ٍ 

 هحوذ تمی جَدوی

 )سَپزٍایشر وٌتزل عفًَت(

 تمَاییالْبم 

 )هسئَل ٍاحذ ثْذاشت هحیط(

 ابالغ کىىدٌ تصًیب کىىدٌ تأیید کىىدٌ

 هحوذ تمی جَدوی

 )سَپزٍایشر وٌتزل عفًَت(
 ثیوبرستبى  وٌتزل عفًَت اعضبی وویتِ

 سیذ هحوذ جوبلیبىدوتز 

 )ریبست ثیوبرستبى( 


