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 برنامه بهداشت قالیبافان

 اص مِ است مطَسي دًيب، قبلي هْذ ايشاى ٍ ثَدُ ايشاى سٍستبّبي اؿلت دس دستي غٌبيغ هْوتشيي اص يني قذين اص قبليجبكي ٌّش

 اقالم تشيي اسصش ثب ٍ هْوتشيي اص يني قبلي ٍ است داضتِ خْبًي ضْشت صيجب ٍ اي اكسبًِ ّبي كشش سشصهيي ًبم ثِ صهبى ديش

 ثِ هطـَل مبسي ٍ هحيغي ًبهٌبست ثسيبس ضشايظ دس ػوَهب حشكِ ايي مبسگشاى صيبد، سَددّي ػليشؿن مِ است مطَس غبدساتي

 سٍستبئي ًقبط دس سي سبل 10 اص ثبالتش صًبى اص ًلش هيليَى 5/2 ثش ثبلؾ خوؼيتي آهبسي، ثشسسي اسبس ثش. ّستٌذ كؼبليت

 اهشاس ثِ مول ٍ دسآهذ مست دس عشيق ايي اص ٍ داسًذ اضتـبل ثبكي گلين ٍ قبليجبكي مبس ثِ خٌجي يب كػلي ٍ دائوي ثػَست

 .ًوبيٌذ هي كؼبليت خَد خبًَادُ هؼبش

 ػٌَاى ثِ سا قبليجبكي مِ است اي گًَِ ثِ آى دس مبس ضشايظ قبليجبكي، غٌؼت حيبتي ٍ اّويت پش ثسيبس ًقص ٍخَد ثب هتبسلبًِ ٍ

 هحيظ ًبهغلَة ضشايظ عَالًي، مبس سبػبت دستوضدّب، ثَدى پبييي. است مشدُ قلوذاد آٍس صيبى ٍ كشسب عبقت ٍ سخت مبس يل

 هطنالت هْوتشيي خولِ اص مبس، اثضاس ٍ ثذى ًبهٌبست اسگًََهيني ٍضؼيت ٍ ًبهغلَة تَْيِ سٍضٌبيي، ًظش اص قبليجبكي مبسگبُ

 .است مطَس دس ضبؿالى اص گشٍُ ايي سٍي پيص ثْذاضتي

 ثْذاضت، ٍصاست تطنيالت عشيق اص خبهؼِ ثْذاضت تأهيي ثشاي ايشاى اسالهي خوَْسي دٍلت الضام ٍ اسبسي قبًَى ثبستٌبد

 كارگاَُای بُسازی ي قاليبافان سالمت ي بُداشت تأميه هطتشك ّونبسي تفاَمىامٍ پضضني آهَصش ٍ دسهبى

 ثْذاضتي هؼبًٍت كيوبثيي مطَس صحوتنص ٍ ضشيق قبليجبكبى ثْذاضت ٍ سالهت استقبء ٍ حلظ هٌظَسِ ث خاوگي قاليبافي

 . هٌؼقذ گشديذ 1/9/89ثبصسگبًي دس تبسيخ  ٍصاست كشش هلي هشمض سئيس ٍ پضضني آهَصش ٍ دسهبى ثْذاضت، ٍصاست

 :بروامٍ اختصاری شرح

 خبًگي مبسگبّْبي دس ضبؿل قبليجبكبى: ّذف خوؼيت

 مبسگبّْب ايي دس ضبؿليي سالهتي سغح استقبء ٍ تأهيي ٍ ضْشي ٍ سٍستبئي قبليجبكي مبسگبّْبي ثْسبصي: ثشًبهِ ملي ّذف

 :اختػبغي اّذاف

 .گشدد تْيِ هشثَعِ آهبسّبي ٍ ضٌبسبييقبليجبكي  داس داساي مبسگبّْبي %100 1-

 ثب استجبط دس سا الصم آهَصضْبي كشش هلي هشمض ٍ مطَس ّبي داًطنذُ/داًطگبُ اًذسمبس دست مبسضٌبسبى ٍ هذيشاى %100 2-

 .ثبضٌذ ًوَدُ دسيبكت سا ًبهِ تلبّن اخشايي ّبي ثشًبهِ

 ّذف خوؼيت قبليجبكي ثْجبكي هَاصيي ٍآهَصش مبس ثْذاضتي آگبّي سغح استقبء 3-

 ثْذاضتي خذهبت اسائِ ٍ مبس هحيظ ثْسبصي ثِ ًيبص مِ هَاسدي تؼييي ٍ قبليجبكي مبسگبّْبي ثْذاضتي ٍضؼيت ثشسسي 4-

 .داسًذ دسهبًي

 .گشدد ثْسبصي قبليجبكي مبسگبّْبي اص دسغذ....  5-

 ّب ثبكٌذُ دسغذ..  ثشاي سايگبى ثػَست خبًَادُ پضضل عشيق اص دسهبًي ثْذاضتي خذهبت اسائِ ٍ پضضني پشًٍذُ تطنيل 6-

  قبليجبكي مبسگبّْبي

 سٍستبيي قبليجبكبى دسغذ...  اختوبػي ثيوِ تأهيي 7-
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 :وامٍ تفاَم اجرای وحًٌ

 ٍ ثْذاضت تأهيي ثش هجٌي پضضني آهَصش ٍ دسهبى ثْذاضت، هؼبًٍت ٍ ايشاى كشش هلي هشمض هطتشك ًبهِ تلبّن استٌبد ثِ

 قبليجبى ثْذاضت ٍ سالهت استقبء ٍ حلظ هٌظَس ثِ دستَسالؼول ايي خبًگي، قبليجبكي مبسگبّْبي ثْسبصي ٍ قبليجبكبى سالهت

 سشاسش دس خَد هَخَد اخشائي ًيشٍّبي ثب( ايشاى كشش هلي هشمض) ثبصسگبًي ٍصاست ٍ ثْذاضت ٍصاست .هيگشدد تذٍيي مطَس

 خبهؼِ مٌٌذُ تَليذ ٍ تالضگش قطش ايي ًيبص هَسد ٍ اسصًذُ خذهبت ريل تطنيالتي چبست عجق هستقين ٍ كؼبل حضَس ثب ٍ مطَس

 .دٌّذ هي اسائِ ايطبى صًذگي ٍ مبس هحل دس سا

 :بروامٍ اجرای مراحل

 :قهختل سغَح دس پشسٌل آهَصش 1-

 ضْشستبًي ٍ استبًي ستبدي مبسضٌبسبى هسٍَليي، ٍ هذيشاى: ايشاى كشش هلي هشمض دس

 اي، حشكِ ثْذاضت مبسداًْبي اي، حشكِ ثْذاضت مبسضٌبسبى ضْشستبًْب، ٍ استبًْب ثْذاضتي هؼبًٍيي: ثْذاضت ٍصاست دس

 سٍستبيي ٍ ضْشي دسهبًي ثْذاضتي هشامض ّبي مبسداىُ، خبًَاد پضضنبى ثَْسصاى، ثَْسصي، آهَصضگبّْبي هشثيبى ٍ هسئَليي

 هحيظ ثْذاضت ضشايظ ثشسسي ّذف ثب ثَْسصاى ٍ دسهبًي ثْذاضتي هشامض مبسداًْبي تَسظ قبليجبكي مبسگبّْبي اص ثبصديذ2- 

 هَسد هػبلح ٍ ّضيٌِ تخويي گضاسش ٍ هشثَعِ كشهْبي تنويل ضوي قبليجبكبى سالهت مٌتشل، ثْذاضتي آگبّيْبي هيضاى مبس،

 ضْشستبى ثْذاضت هشمض ثِ ثْسبصي پيطٌْبدات ٍ هَخَد ًَاقع ثِ تَخِ ثب ًيبص

 ثْذاضت هؼبًٍت ٍ كشش هلي هشمض تَسظ مبس هحيظ مشدى ثْذاضتي ٍ ثْسبصي هٌظَس ثِ الصم اػتجبس تأهيي3- 

 هشامض اصسَي مبسگبّْب ثْسبصي تبئيذيِ ثذٍى ريشثظ سبصهبًْبي سبيش يب كشش هلي هشمض سَي اص تسْيالت اسائِ ػذم 4-

 ضْشستبًْب ثْذاضت

 تَغيِ اخشاي دس ّونبسي تؼْذ اخز خْت الصم توْيذات اتخبر ٍ تسْيالت دسيبكت ًيبصهٌذ اكشاد ٍ مبسگبّْب ضٌبسبيي 5-

 ثْسبصي ّبي

 هؼبيٌبت ثوٌظَس سٍستبئي خبًَادُ پضضل ثِ اسخبع ٍ ثَْسصاى تَسظ قبليجبكبى دسهبًي ثْذاضتي هشاقجتْبي سايگبى اًدبم 6-

 سبليبًِ ادٍاسي هؼبيٌبت اًدبم ٍ ثْذاضتي پشًٍذُ تطنيل ضوي ثيوبسيْب ثوَقغ دسهبى ٍ تطخيع

 ثْذاضتي مبسداًْبي ٍ ثَْسصاى تَسظ قبليجبكبى اي حشكِ ثْذاضت ٍ ايوٌي اغَل آهَصش 7-

 ٍ ثْذاضتي كؼبليتْبي ًتبيح اسصيبثي هٌظَسِ ث ...( ٍ هػبلح ٍام،) تسْيالت اػغبي اص پس قبليجبكي مبسگبّْبي هدذد ثبصديذ 8-

 (است ثْتش ضَد دادُ هػبلح ثػَست تسْيالت اگش) هطوَل مبسگبّْبي ثْسبصي

 ثػَست قبليجبكي مبسگبّْبي ثْسبصي خْت ثالػَؼ ّبي مول ٍ ثْشُ من ثبًني تسْيالت اػتجبسات تخػيع ٍ تأهيي 9-

 ٍ قبليجبكبى هطبسمت خلت ضوي ثْذاضت ٍصاست ثْذاضتي هؼبًٍت ٍ (كشش هلي هشمض) ثبصسگبًي ٍصاست تَسظ ّوبٌّگ

 اػغبيي تسْيالت غحيح هػشف ثش ًظبست

 سبل ّش اثتذاي دس كشش هلي هشمض ثْشُ من ثبًني تسْيالت اػتجبسات ٍ ثْذاضتي هؼبًٍت ثالػَؼ ّبي مول هيضاى 10-

 هؼبًٍت تَسظ استبى ّش تخػيػي اػتجبسات هيضاى هتؼبقجأ ٍ تؼييي مٌٌذُ تبهيي اسگبى تَسظ آى ّضيٌِ ًحَُ ٍ اػالم

 هيگشدد اثالؽ ثْذاضتي

 اسگبى دٍ تَسظ الصم هبلي هٌبثغ تبهيي ٍ آًْب دسهبى ٍ مبس اص ًبضي ثيوبسيْبي پيگيشي 11-
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 ٍ اسگًََهيل قبلي داس عشاحي خْت دس كشش هلي هشمض ٍ مبس ٍ هحيظ سالهت هشمض هطتشك ّوبٌّگي ٍ سيضي ثشًبهِ 12-

 هطخع ثٌذي صهبى ثشًبهِ يل عي آى خبيگضيٌي ٍ اًجَُ تَليذ هٌظَس ثِ كشش هلي هشمض عشف اص الصم حوبيت

  :بروامٍ يری بُرٌ ي ارزش

 هقشسات ٍ قَاًيي سبيش ٍ خبًگي هطبؿل اص حوبيت ٍ سبهبًذّي قبًَى اخشايي دستَسالؼول ٍ اسبسي قبًَى هلبد استٌبد ثِ 1-

 اضتـبلي خَد يب كشهبئي خَيص خٌجِ مِ ؿيشخبًگي ٍ خبًگي مَچل مبسگبّْبي دادى قشاس پَضص تحت اختوبػي تأهيي

 .داسد ضشٍست هبّش ٍ هَلذ اًسبًي ًيشٍي غيبًت ًظش اص داسًذ

 آى اص ًبضي پيبهذّبي ٍ سٍيِ ثي هْبخشتْبي اص سٍستبئيبى تثجيت ثب ٍ ثَدُ هؤثش سٍستب دس پبيذاس اضتـبل تَسؼِ دس 2-

 .ًوبيذ هي پيطگيشي

 .داسد سا ثبالئي اكضٍدُ اسصش اًذك، گشدش دس ٍ ثبثت گزاسي سشهبيِ ثب 3-

 هخبسج تأهيي ثِ صيبدي مول ٍ ضذُ خبًَاس دسآهذ اكضايص هَخت سٍستبئيبى كػلي ٍ سٍصاًِ ثينبسي اٍقبت مشدى پش ضوي 4-

 .هيگشدد آًبى صًذگي

 .ًوبيذ هي كشاّن مبس هحيظ ثْسبصي خْت دس سا هشدهي هطبسمت ثبًني تسْيالت اسائِ ثب 5-

 ّبي ّضيٌِ اص هحذٍد اي ّضيٌِ ثب قبليجبكبى مثيش خوؼيت سالهت تأهيي ٍ مٌتشل ٍ ثْذاضتي ّبي آگبّي اكضايص ثب 6-

 هثل هختلق ثيوبسيْبي ثِ آًبى اثتالء اص ٍ ضذُ مبستِ چطوگيش ثغَس مص صحوت قطش ايي ٍ دٍلت ثؼْذُ دسهبى سٌگيي

 .گشدد هي پيطگيشي سضاسيي خشاحي ػول ثب تَأم سخت صايوبًْبي ٍ چطوي ػَاسؼ ساضيتيسن، اسنليَص،

 ايي اسصي دسآهذّبي سْن ٍ ؿيشًلتي غبدسات دس ايشاًي قبلي ثخػَظ دستي غٌبيغ ٍ تَليذات ٍيژُ خبيگبُ ثِ تَخِ ثب 7-

 .است تَخيِ قبثل اقتػبدي ًظش اص آى ميلي ٍ موي اػتالي ٍ تَسؼِ دس گزاسي سشهبيِ ٍ سيضي ثشًبهِ ّشگًَِ مبال

 مطَس تبسيخي ٍ اسالهي ٍ هلي كشٌّگ پبيذاس پطتَاًِ ثؼٌَاى كشضجبكي اغيل ٌّش اػتالي ٍ حلظ 8-

 سٍستبئي ثيوِ ٍ ثْذاضتي خذهبت ثيوِ تأهيي مٌبس دس قبليجبكبى ثِ ٍيژُ تسْيالت ٍ هسبػذتْب اػغبي گستشش غَست دس 9-

 هسٍَليي اص خبهؼِ اص ػظيوي قطش سضبيتوٌذي اختوبػي، ػذالت تأهيي ٍ صدايي هحشٍهيت سيبستْبي تحقق ضوي دسهبًي

 . ذض خَاّذ سٍستبّب اقتػبدي ضنَكبئي ٍ اكضًٍتش تالش هَخت ٍ گشديذُ كشاّن پيص اص ثيص مطَسي

 


