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 عملَبی وحًٌ وظبفت، شستشً ي گىذ زدایی اختصبصی محیط َبی اتبق عىًان دستًرالعمل: 
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 :اتاق عمل باید به دو صورت روزانه و هفتگی انجام شود Washingافت و دستورالعمل نظ

Washing :ًِرٍسا 

بیَْشای   سایبتتی،  دساتهبُ   اعوبل جزاحی توبهی سطَح اعن اس چزاغ ّابی  ی ّز شیفت کبری قبل اس شزٍع در ابتذا پزسٌل اتبق عول .1

اس ببال بِ پابییي ٍ اس هحال   کٌٌذ ٍ اتکل کشی را اتکل کشی  را بب هحلَل ّبی گٌذسدا  بِ اططالح... ٍسبیل  هیکزٍسکَپ ّب  کَتز ٍ  قفسِ

 دٌّذ. تویش بِ کثیف اًجبم

 پبک ٍ گٌذسدایی کٌٌذ:تَدگی ٍ خَى آاس بزرسی ٍ  راسبکشي ّب ٍ کف اتبق عول    تخت ّب قبل ٍ بعذ اس ّز جزاحیل خذهبتی پزسٌ .2

  تویش کٌٌذسدا ٍ سپس بب تی آغشتِ بِ هحلَل گٌذابتذا بب تی ًوذار را کف اتبق عول. 

  تخلیِ کزدُ ٍ بشَیٌذدر سیٌ، جذا ٍ در هحیط هخظَص بِ ایي کبر را سبکشي ّب. 

 هزاحل کبر ًظبرت ًوبیذ.توبم  بزهسئَل اتبق عول  .3

 کاف اساتفبدُ شاذُ   تای جذاگبًاِ بازای     شَد.بزای اعوبل دیهز استفبدُ ًٍ شذُ هحسَة ق عول عفًَی در طَرت عفًَی بَدى عول  اتب  

  تَسط دستهبُ ًَکَاسپزی ضذ عفًَی شَد.سبعت  2بِ هذت ٍ  درة اتبق عول بستِ شذُسپس   شذُسدایی توبهی سطَح ٍ ٍسبیل گٌذ

Washing :ّفتهی 

 شیفت ٍ تب اتوبماًجبم شَد  در طَل ّز پٌج شٌبِ بح در شیفت ط Washing ً شَد ههز عول اٍرصاًسی.ّیچ عولی اًجبم 

توبهی ٍسبیل ٍ سطَح اتبق عول اعن اس قفسِ ّب  چزاغ ّب  دساتهبُ ّابی بیَْشای  هیکزٍساکَپ ٍ ... را باب      اتبق عول ٍ ل خذهبتی پزسٌ .4

 دٌّذ. پبییي ٍ اس هحل تویش بِ کثیف اًجبماس ببال بِ اتکل کشی را  .ذکٌٌضذعفًَی کٌٌذُ ٍ گٌذسدا  ضذ عفًَی هحلَل ّبی 

 ارسبل کٌٌذ. CSRپزسٌل اتبق عول تبریخ ٍسبیل ت، پیچ را چ، کزدُ ٍ اگز تبریخ استزیل آًْب گذشتِ ببشذ  بزای استزیل هجذد بِ  .1

 ِاعتببر استزیل دارًذ.فتِ ّ 2 )پبرچِ ای(ٍ ٍسبیلی کِ بب اتَکالٍ استزیل شذُ اًذ هبُ 2بب دستهبُ پالسوب استزیل شذُ اًذ  ٍسبیلی ک 

 .کٌٌذ کٌتزلرا ٍ بیَْشی   درى ّب ٍ دیهز ٍسبیل جزاحی ّب تبریخ اًقضبء ًخ ّب  سزًگٍ بیَْشی پزسٌل اتبق عول  .2

 کف اتبق عول را بب هبشیي ّبی شستشَ  شستِ ٍ دیَارّب را ًیش بب تی هخظَص بشَیٌذ.ل خذهبتی پزسٌ .3

 آى ّب را  تعَیض ًوبیٌذ.ٍ رٍکش  کزدُ ضذعفًَیرا  جزاحیتخت ّبی ل خذهبتی پزسٌ .4

دستهبُ ّبی سبکشي را ضذ عفًَی کزدُ  ببتل سبکشي ّب را شستِ ٍ پزسٌل اتبق عول در طاَرت ًیابس لیلتاز آى ّاب را     ل خذهبتی پزسٌ .5

 تعَیض کٌٌذ.

 ی کٌٌذ.اسپزی  اتبق ّب را در سطح ببال ضذ عفًَتَسط دستهبُ ًَکَ پزسٌل اتبق عول بعذ اس اتوبم هزاحل لَق  .6

 هسئَل اتبق عول دیَارّب  درة ّب ٍ کف اتبق عول را بزرسی کزدُ ٍ در طَرت ًیبس بِ تعویز  پیهیزی ٍ ّوبٌّهی السم را اًجبم دّذ. .7

 .در طَرت ًقض بِ هسئَل اتبق عول جْت پیهیزی اطالع دٌّذٍ کزدُ اس ًظز کبرکزد چ،  را ٍسبیلپزسٌل اتبق عول  .8

 .را کٌتزل ًوبیذٍسبیل  ّبی استزیل کٌٌذُتبریخ هحلَل هسئَل اتبق عول  .9

 Washing  سَپزٍایشر اتبق عول اًجبم شَد. بْذاشت هحیط کبرشٌبس  کٌتزل عفًَت سَپزٍایشرّفتهی بب ًظبرت ٍ 

 .ًظبرت ًوبیذدر طَرت ًیبس گبى ٍ کالُ اس هبس،  دستکش   Washingکبرکٌبى حیي  استفبدُبز هسئَل اتبق عول  .11

ٍ  تَجاِ کازدُ  سًذُ در هَرد هحلَل ّبی ضاذعفًَی کٌٌاذُ   دستَراتعول ابالغی اس طزف شزکت سبًکبت ٍ بِ  Washingکبرکٌبى حیي  .11

 .را رعبیت کٌٌذًکبت 
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 ي تسُیالت مًرد ویبز:امکبوبت 
 هبشیي ّبی شستشَتی ٍ ٍسبیل شستشَ  سبیل حفبظت لزدی  سپزی  ٍدستهبُ ًَکَاّبی گٌذسدا  هحلَل 

 مىببع:
 بِ بیوبرستبى  دستَراتعول ّبی کٌتزل عفًَت  تجز95ی ّبی اعتببربخشسٌجِ 

 

 تهیه کننده/ تهیه کنندگان

 اسفٌذیبر تَْری

 )سزپزستبر اتبق عول(

 اشزف هجًٌَی

 )کبرداى اتبق عول(

 سّزا ابزاّین آببدی

 (اتبق عول)کبرشٌبس 

 جَدکیهحوذ تقی 

 (سَپزٍایشر کٌتزل عفًَت)

 اتْبم تقَایی

 )هسئَل بْذاشت هحیط(

 ایوبى لزاّبًی

 )هسئَل خذهبت(

 ابالغ کننده تصویب کننده تأیید کننده

 اکبز هحسٌی

 )هتزٍى بیوبرستبى(
 کویتِ کٌتزل عفًَت بیوبرستبى

 دکتز سیذ هحوذ جوبتیبى

 )ریبست بیوبرستبى(


