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 لٌپرسش  تَسشظ  هشی ثبیسش    هشکوَر  يیثش  ،ر ثخشص دًذّبی ضیویبیی ٍ دارٍیی پسوب ظَهخص يیث حجن چْبرم سِ ضذى پر از پس .1

پسشوبًذ ضشیویبیی ٍ    ی هَقش  گْشذار ً ظَهخصش  ًگْذاری پسوبًذ ضیویبیی ٍ دارٍیی هٌتقل ٍ در ثیي ّشبی هَق   لهحثِ  ذهبتخ

 .گردد ِتخلی ،دارٍیی

 ثیوبرستبى هی ثبیس  ثب ضرو  پیوبًکبر ثی خغرسبزی پسوبًذّبی ضیویبیی ٍ دارٍیی قرارداد هٌعقذ ًوبیذ .2

ی ثبیس  ثبتَجِ ثِ ّوبٌّگی ّبی ثِ عول آهذُ ًسشج  ثشِ جوش     خَدرٍی حول پسوبًذّبی ضیویبیی ٍدارٍیی ضرو  پیوبًکبر ه  . .3

 آٍری ، اًتقبل، تَزیي ٍ ثی خغر سبزی پسوبًذّبی ضیویبیی ٍ دارٍیی اقذام ًوبیذ.

ثب تَجِ ثِ دستَرالعول دف  ثْذاضتی پسوبًذّبی ضیویبیی ٍ دارٍیی ٍ ثب تَجِ ثِ ضرایظ ثیوبرستبى ایي هروشس ثعشذ از جوش  آٍری ٍ    

سوبًذّبی هکوَر عی ّوبٌّگی ثب ضرو  عصر صٌع  سجس وبسپیي ایراًیشبى پسشوبًذّبی جوش  آٍری ضشذُ را تشَزیي ٍ      ًگِ داری پ

 تحَیل هی ًوبیٌذ.

ّشذ   . آة/16% وبىیس/16آّک%/56% ییدارٍ یهَاد :پسوبًذّب گریٍ د وبىیاثتذا هخلَط وردى پسوبًذ ثب س ،یسبز یخٌث اول:گام 

 یشی دارٍ یّب ٌذُیاز اًتقبل آال یریجلَگ ٍ دفي ضذُ یپسوبًذّب  یهَاد، وبّص دادى سو گریٍ د وبىیاز هخلَط وردى پسوبًذ ثب س

 غلظش  ی وِ حبٍ ییدارٍ یاز سَزاًذى پسوبًذّب یًبض یخبوسترّب یرٍش خصَصب ثرا يیثبضذ.ا یه یٍ سغح یٌیرزهیز یثِ آة ّب

 یسشبز  یخٌثش  یضشَدثرا  یگفتشِ هش   ّشن ی سشبز   یش تثج ٌذیفرآ يیهَرد ثِ ا يیثبضذ وِ در ا یهٌبست ه بریاز فلسات اس  ثس ییثبال

 .هخلَط ضَد وبىیآّک ٍ س آة،اعرا  دارٍّب حک  ضَد ٍ سپس ثب یثستِ ثٌذ ذیاثتذا ثب ییدارٍ یپسوبًذّب

وشن   ریهقشبد  یدفشي ثْذاضشت   یثشرا . ضشَد  یهش  اسشتفبدُ  یشی دارٍ یوشن پسشوبًذّب   ریهقبد یرٍش ثرا يیاز ا ،دفي ثْذاضتیگام دوم:

 .ورد پراوٌذُ ٍ دفي یضْر یاز پسوبًذّب یبدیز ریّب را در هقبد ذآىیثب یذیتَل ییدارٍ یپسوبًذّب

 یرٍش ًَع يیا ذ.ٌو یه یریجلَگ ییبیویضهَاد  یاس  وِ از ًط  سر یٌذیدر ٍاق  فرآ ی،هحصَرسبز بیوپسَلِ وردى  گام سوم:

 یتشَاى پسشوبًذّب   یرٍش اس  وشِ هش   يیثبضذ ٍ تٌْب ثب ا یه یدرهبً ٍ یثْذاضت یّب  یاز فعبل یًبض یپسوبًذّب یثرا ِیتصف صیپ

جبهشذ،   یپسشوبًذّب  .دفشي وشرد   یثْذاضت دفي یّب  یدر سب یضْر یرا ّوراُ ثب پسوبًذّب یٍ درهبً یثْذاضت یّب  یفعبل از یًبض

 یپسشوبًذّب  بدیش ز ریدفشي هقشبد   .ورد یهحصَرسبز بیوپسَلِ metal  drums )  )یفلس یتَاى در درام ّب یجبهذ را ه وِیٍ ً  یهب

 یآة ّشب  یآلشَدگ حبلش  خغر  يیش وِ در ا ردیضَد ٍ سپس دفي صَرت گ یهحصَرسبز بیضَد هگر اثتذا وپسَلِ  یًو ِیتَص ییدارٍ

ضشذُ   ِیتَصش  ٍ ثرًشذُ  سیش ًشَ  ت  یپسوبًذّب ويیدفي ا یثرا یتکٌَلَش يیرٍش آسبًتر يیا وپسَلِ وردى.بثذی یوبّص ه یٌیرزهیز

ِ یزهبً .اسشتفبدُ وشرد   سیش ًشَ  ت  یپسشوبًذّب  ّوشراُ ثشب   ییٍ دارٍ ییبیویض یپسوبًذّب یتَاى ثرا یرٍش ه يیاز ا يیّوچٌ .اس   کش

وشِ   ییپسشوبًذّب  .ضشًَذ   یریرٍش هشذ  يیش تَسظ ا ذیثب ییدارٍ یپسوبًذّبًطَد، ِیثِ فبضالثرٍ تَص ِیًجبضذ ٍ تخل یسَزاًذى عول

 آلشَدُ  وپسَلِ وردى دفي ضًَذ چَى ثبعشث  بی یثذٍى هحصَرسبز ذیضَد ًجب یهی ٍ سو یثخبرات فلس یسَزاًذى آًْب ثبعث آزادسبز

 .ضًَذ یه یٌیرزهیز یوردى آثْب

 پسشوبًذ  تَسظ آى از هتر1.6 – 1حذٍد  ،   يیهتر در زه2ثِ عوق   ییحفر گَدال ّب ،وبرستبىیدفي هغوئي در هحل ث :چهارمگام 

ثعشذ از   ذیش گشَدال حفشر ضشذُ ثب    پسشوبًذ  دادى پَضشص  یهتر خب  ثرا یسبًت16 – 10از  ثعذ از ّر ثبر دفي پسوبًذاستفبدُ  .ضَد پر

ثشبراى   از یهَجشَد ًجبضشذ ٍ از جوش  ضشذى آة ًبضش      يیدر سشغ  زهش   یفرٍرفتگ چگًَِیّتب ،خب  ثغَر وبهل پر ضَد ییپَضص ًْب

در  .پسشوبًذ اسشتفبدُ وشرد    سشغ   ذىیپَضش  یتَاى از آّک ثشرا  یدر دسترس ًجبضذ ه یوبف ساىیاگر خب  ثِ ه. ذیثعول آ یریجلَگ

  از خب  ٍ آّک ثِ عَر ّوسهبى ثِ عٌشَاى  ذیضذُ ثبضذ ثب  یضب(( (Ebolavirusاثَال رٍسیاز ٍ یخبظ)ًبض یوِ عفًَ  ّب یهَارد

هحشذٍد ضشَد ٍ    یَاریبدیتَسظ حصبر  وبرستبىیدفي پسوبًذ در هحل ث یثِ گَدال ّب یدسترس .پسوبًذّب استفبدُ ورد یپَضط ِیال
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هتشر  60اعشرا     یهحل تب هٌبث  آة ٍ سبختوبى ّشب  يیثبضذحذاقل فبصلِ ا یدسترس در دفي پسوبًذ قبثل ریفقظ تَسظ پرسٌل درگ

 .ًجبضذی ٍ سغح یٌیرزهیثبضذ وِ ثِ سو  هٌبث  آة ز یآى ثِ صَرت تیض جْ  ثبضذ ٍ

 نکته:

 .ردیخغرًب  هَرد استفبدُ قرار گ یپسوبًذّب یثرا فقظرٍش استفبدُ ورد ٍ يیاز ا یوبرستبًیث یّوِ پسوبًذّب یتَاى ثرا یًو (1

چٌشذ   یدر عش  ذیش دفي ورد ٍ دفي آى ّب ثب کجبیٍ  کذفعِی صَرت ثِ ذی( را ًجبلَگرمیو کیاز  صی)ثییبیویض یپسوبًذّب بدیز ریهقبد (2

 .ردیگ صَرترٍز

از خب  سشغ  آى   ِیال کیتَسظ  ذیوردى پسوبًذ، ثب دفيضًَذ ٍ ثعذ از  یریهذ یدفي ثْذاضت  یسب کیّوبًٌذ  ذیگَدال ّب ثب يیا (3

 .ضَد یریجًَذگبى ٍ حطرات جلَگ یّب یثَ ٍ آلَدگ ذیتَل ازرا پَضبًذ تب

ِ یٍ ً  یهشب  فیٍ خف نیهال یاز دارٍّب یهتَسغ ریهقبد یفقظ ثرا ایي رٍش  ی،فالضالثرٍ ضْر ستنیثِ س ِیتخل :پنجمگام    یهشب  وش

 .عٌَاى ورد20-11ٍ  11-9تَاى   یثِ فبضالثرٍ را ه ِیتخل یسبعبت ثرا يیثْتر هی ثبضذ.

از  ٌشبى یحصشَل اعو  یثرا ٍآًْب یپسوبًذّب ّوراُ ثب ثستِ ثٌذ ذیثب ییدارٍ یسَزاًذى پسوبًذّب یثرا،ایي رٍش زثبلِ سَز :ششمگام 

 .ضًَذ یسَزاًذُ ه یعفًَ یسَزاًذى ٍ پسوبًذّب قبثلهَاد گریاحتوبال ّوراُ ثب د ٌِیسَزاًذى ثْ

 یثراًشِ تٌْشب   کٌشذ یه لیتجشذ ی رسشو یغ جشبت یرا ثشِ ترو  کیتَتَوسش یسب ییدارٍ جبتیرٍش وِ ترو يیااز،ییبیویض ِیتجس گام هفتم:

 .ضَد یاستفبدُ هسیٍ... ً یحفبظت یادرار ٍ لجبس ّب ظرٍ ی طَد ثلکِ ثرایاستفبدُ ه ییدارٍ یپسوبًذّب

 ، امکاوات ي کارکىان مرتبط:مىابع
 : هرتجظ اهکبًبت ٍ هٌبث  الف(

 ثیي هخصَظ ًگْذاری هَق  پسوبًذّبی ضیویبیی ٍ دارٍیی

 :هرتجظ وبروٌبى ة(

 سرپرستبر ثخص ، ولیِ پرسٌل خذهبتی

 مىابع:
 رفش   ٍ ضَاثظ ٍ رٍش ّبی اجرایی پسوبًذّبی پسضکی ٍ پسشوبًذّبی ٍاثسشتِ، دسشتَرالعول یکسشبى سشبزی      قبًَى هذیری  پسوبًذ،

 ٍاثستِ پسوبًذّبی ٍ پسضکی پسوبًذّبی اجرایی هذیری  رٍضْبی ٍ ضَاثظ اجرای اثْبهبت

 هذیری  پسوبًذّبی دارٍیی ٍ ضیویبیی در هراوس ثْذاضتی درهبًی  راٌّوبی 

 
 تْیِ وٌٌذُ/ تْیِ وٌٌذگبى

 هٌْذس الْبم تقَایی

 ثْذاض  هحیظ( هسئَل ٍاحذ)

 حذیثِ هحوذیهٌْذس 

 ثْذاض  هحیظ( وبرضٌبس)
 

 اثالغ وٌٌذُ تصَیت وٌٌذُ تأییذ وٌٌذُ

 هٌْذس الْبم تقَایی

 ثْذاض  هحیظ( هسئَل ٍاحذ)
 اعضبی وویتِ ثْذاض  هحیظ ثیوبرستبى

 سیذ هحوذ جوبلیبى دوتر 

 )ریبس  ثیوبرستبى(

 

 


