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سطل ( کلیِ پسموبًذّب را مومآ رٍرو ٍ   پزسٌل خذهبت هی ثبیست رٍساًِ ٍ در صَرت لشٍم چٌذ ثبر در رٍس ) پزضذى سِ چْبرم  .1

 ثِ ثیي هخصَظ ًگْذارو هَقت پسوبًذ در ثخص اًتقبل دٌّذ.

 وثمزا  یپالسمتی   واس کیسِ ّمب  ٍضَد وًگْذار ٍ وموآ رٍر(Safety Boxتیش ٍ ثزًذُ ثبیذ در ظزٍف ایوي ) وکلیِ پسوبًذّب .2

 .ًطَد تیش ٍ ثزًذُ استفبدُ وپسوبًذّب وٍ ًگْذار وموآ رٍر

ِ (  سمطل  چْمبرم  سِ پزضذى)  رٍس در ثبر چٌذ لشٍم صَرت در ٍ رٍساًِ ثبیست هی خذهبت پزسٌل .3 ِ  ٍ رٍرو مومآ  را SB کلیم  ثم

 .دٌّذ اًتقبل پسوبًذ هَقت ًگْذارو هخصَظ هحل

 .گزدد یه ٍ تف یک وقطآ ضذُ ثذى ٍ مٌیي هزدُ طجق اح بم ضزع موآ رٍر واعضب ٍ اًذام ّب .4

 ضًَذ ٍ ثستي رى ّب ثب هٌگٌِ ٍ یب سبیز اثشار سَراخ کٌٌذُ هوٌَع است. کیسِ ّبو پسوبًذ هی ثبیست گزُ سدُ .5

 کیسِ ّبو پسوبًذ ثِ ّیچ عٌَاى ًوی ثبیست فطزدُ ٍ هتزاکن گزدًذ. .6

 موآ رٍرو پسوبًذّب ثبیذ ثِ گًَِ او صَرت گیزد کِ اه بى ّیچگًَِ ًطت ٍ سَراخ ٍ پبرُ ضذى ٍمَد ًذاضتِ ثبضذ.   .7

 .دٌّذ قزاردادُ اس ّوبى ًَع یکیسِ ّب ٍ ظزٍف هصزف ضذُ ثالفبصلِ کیسِ ّب ٍ ظزٍف ومب پزسٌل خذاهت هی ثبیست .8

اطویٌبى  ًطت ٍ کٌتزل ضَد تب اس تویش ثَدى، سبلن ثَدى ٍ عذم یثبیذ پس اس ّز ثبر استفبدُ ثزرس ظزٍف موآ رٍرو ًٍگِ دارو  .9

 .حبصل ضَد

 .هَرد استفبدُ هجذد قزار گیزًذ یظزٍف هعیَة ًجبیست .10

 سوبًذّبو پشض ی ٍیژُ هی ثبیست تَسط پزسٌل خذهبت ثزچست گذارو ٍ اطالعبت هَرد ًیبس درج گزددکلیِ پ .11

 .ثزچست گذارو ثبیذ ثِ ًحَو صَرت گیزد کِ ثِ رسبًی قبثل مذا ضذى ٍ یب پبک ضذى ًجبضذ .12

 ًوبیٌذ وخَددار فبقذ ثز چست وهسئَالى حول ٍ ًقل پسوبًذ، هَظفٌذ اس تحَیل گزفتي پسوبًذّب .13

 .ًوبیٌذ یگٌذسدایٍ  ثالفبصلِ ضستطَ پزسٌل خذهبت هی ثبیست سطل ّبو پسوبًذ را در پبیبى ّز ضیفت،  .14

 مىابع ، امکاوات ي کارکىان مرتبط:
 : هزتجط اه بًبت ٍ هٌبثآ الف(

ثیي هخصَظ ًگْذارو هَقت پسوبًذ عبدو ، ثیي هخصَظ ًگْذارو هَقت پسوبًذّبو عفًَی ٍ تیشٍثزًذُ ، ثیي هخصَظ ًگْذارو 

 Safety Boxهَقت پسوبًذّبو ضیویبیی ٍ دارٍیی ، کیسِ هط ی ، کیسِ سرد، کیسِ سفیذ ، 

 :هزتجط کبرکٌبى ة(

 سزپزستبر ثخص ، کلیِ پزسٌل خذهبتی

 مىابع:
 رفآ ٍ ضَاثط ٍ رٍش ّبو امزایی پسوبًذّبو پشض ی ٍ پسوبًذّبو ٍاثستِ، دستَرالعول ی سبى سبسو ًَى هذیزیت پسوبًذ،قب

 ٍاثستِ پسوبًذّبو ٍ پشض ی پسوبًذّبو امزایی هذیزیت رٍضْبو ٍ ضَاثط امزاو اثْبهبت

 راٌّوبو هذیزیت پسوبًذّبو دارٍیی ٍ ضیویبیی در هزاکش ثْذاضتی درهبًی
 تْیِ کٌٌذُ/ تْیِ کٌٌذگبى

 هٌْذس الْبم تقَایی

 ثْذاضت هحیط( هسئَل ٍاحذ)

 حذیثِ هحوذوهٌْذس 

 ثْذاضت هحیط( کبرضٌبس)

 هحوذ تقی مَدکی

 (سَپزٍایشر کٌتزل عفًَت)

 اثالغ کٌٌذُ تصَیت کٌٌذُ تأییذ کٌٌذُ

 هٌْذس الْبم تقَایی

 ثْذاضت هحیط( هسئَل ٍاحذ)
 اعضبو کویتِ ثْذاضت هحیط ثیوبرستبى

 سیذ هحوذ موبلیبى دکتز 

 )ریبست ثیوبرستبى(
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