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 شرایط و ضوابط خانه بهداشت کارگری و بهداشتیار کار

گصضاًسُ ٍ سبػت تئَضی ٍ ػولي  450زٍضُ آهَظضي ثطاثط سطفػل ّبی هَجَز ثِ هست ثْساضتيبض كبض كسي است كِ  .1

 زاضای گَاّي ًبهِ هي ثبضس. افطاز زيگط غالحيت الظم ضا ًساضًس ٍ تجؼبت هسئَليت قبًًَي آى ًيع ثؼْسُ آًْب هي ثبضس.

 ًػت گَاّيٌبهِ زٍضُ ثْساضتيبضی زض ذبًِ ثْساضت العاهي است . .2

ّط ثْساضتيبض هَظف است آهبض ػولكطز ذَز ضا هغبثق فطم پيَست ثغَض فػلي ثِ هطكع ثْساضت هطثَعِ اضسبل ًوبيس  .3

 تْيِ ٍ اضائِ گطزز ( 89.) هغبثق فطم هصكَض آهبض ػولكطز فػل ثْبض ٍ تبثستبى سبل

ثبيستي ثب هؼطفي ًبهِ جْت زضيبفت اقالم تٌظين ذبًَازُ ثِ هطكع ثْساضت استبى هطاجؼِ ًوبيٌس . ٍ  كليِ ثْساضتيبضاى كبض .4

ثِ هطكع ثْساضت استبى ٍاحس تٌظين ذبًَازُ اضائِ  گعاضش تٌظين ذبًَازُ 108فطم  گعاضش ػولكطز ذَز ضا هغبثق 

 ًوبيٌس.

 گطزز.اجطای بز آى هفٍ ًػت  ذبًِ ثْساضتزض قبة ٍ ضطح ٍظبيف ثْساضتيبضاى كبض  .5

 ٍجَز زفبتط شيل زض ذبًِ ثْساضت العاهي است .6

 زفتط ثجت گعاضش ثبظزيس ضٍظاًِ ٍ تٌظين گعاضش ثِ عَض هطتت زض زفتط -

 ٍ تكويل غحيح ٍ هطتت آى ثطای زضيبفت زاضٍ يب كوك ّبی اٍليِ زفتط ثجت هطاجؼيي -

 زفتط ثجت گعاضش ثبظزيس كٌٌسگبى ٍ ثجت كليِ گعاضضبت ثبظزيس زض زفتط هصكَض  -

 زفتط ثجت ًظطات ثبظزيس كٌٌسگبى -

هغبثق زاضٍ ًبهِ پيَست تْيِ زض كوس هرػَظ زاضٍ قطاض زازُ ٍ ثِ تبضيد ذبًِ ثْساضت اقسام هػطفي  ّب ٍزاضٍ  .7

 هػطف آًْب زقت ضَز.

 تسٍيي ٍ اجطای ثطًبهِ ّبی آهَظضي جْت كبضگطاىّوكبضی ثب هسئَل ثْساضت حطفِ ای زض  .8

  .زَضهي ثطگعاض كِ اظ عطف ضَضای ّوبٌّگي يب هطكع ثْساضت ضطكت زض ثطًبهِ ّبی ثبظآهَظی  .9

 .تْيِ ًوَزاض ستًَي اظ تؼساز ضبغليي ثِ تفكيك سبلي يب قسوت ٍ  ظى ٍ هطز ٍ ًػت زض تبثلَ زاذل ذبًِ ثْساضت  .10

ٍ ًتبيج اًساظُ گيطی ٍ اضظيبثي ػَاهل ظيبى  گعاضش  زّي ثِ آهبضی، ذالغِ ًتبيج هؼبيٌبتضجظ ٍ ًگِ زاضی فطم ّبی  .11

 آٍض زض هحيظ كبض

 .ذبًِ ثْساضت  ًظبفت هطتت ٍ ضػبيت ًظن ٍ اًظجبط ٍ تطتيت زض .12

 اعالػبت جْت استفبزُ اظ آًْبٍ ثِ ضٍظ ًوَزى سبلن ثَزى تجْيعات كوكْبی اٍليِ پعضكي ضا ثِ هٌظَض اعويٌبى اظ .13

 هطتت چك ًوبييس.
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 تسٍيي ثطًبهِ ظهبًي ازٍاضی هطتت جْت چك ٍسبيل هَجَز ٍ ضفغ هؼبيت احتوبلي .14

ٍسبيل كوك ّبی اٍليِ پطًٍسُ ٍ زاضٍ ًگِ زاضی  يب كوس سطم، قفسِ ّبسبلن ثَزى ترت، ثطاًكبضز، پبضٍاى، سِ پبيِ  .15

 ّبی هيعّب ٍ غٌسلي ّبی كبض ٍ هٌظن ًگِ زاضتي آًْب.

 ذبًِ ثْساضت هغبثق ضطايظ شيل ثبظًگطی ضَز.ٍضؼيت سبذتوبًي  .16

 ضطايظ ثْساضتي زض ذبًِ ثْساضت ثب ٍجَز ضيطآة ٍ زستطَيي -

 سبلن ٍ غبف ٍ ضًگ آهيعی ضسُ ثِ ضًگ ضٍضي سقف، زيَاض ّب ٍ -

 قبثل ضستطَ ٍ زاضای كفطَكف  -

 لَكس( ٍ تَْيِ هٌبست 300تبهيي ضٍضٌبيي)حساقل ثِ هيعاى كويٌِ   -

 ٍسبيل گطم كٌٌسُ ٍ ذٌك كٌٌسُ ثب تَجِ ثِ فػلهجْع ثِ  -

 ضيطِ ّب، زضة ّب، پٌجطُ ّب ٍ سبلن ثَزى تَضی ّبی ّط كسامهطتت تٌظيف  -

 پسوبًسّبثطاثط آئيي ًبهِ هطثَط ثِ زفغ ظثبلِ ّبی ٍ پسوبًسّبی ذبًِ ثْساضت  .17

 ضسيسُ اظ اضگبى ّبی هطثَعِثجت ًگِ زاضی ٍ پيگيطی جْت اجطای كليِ ضطح ًَاقع ّب، ًبهِ ّب ٍ هكبتجبت  .18

ثطاثط زستَضالؼول ّبی ثرص زضهبى زض ٌّگبم حضَض زض هحل ذبًِ ثْساضت  ) ثِ ضًگ ضٍضي (استفبزُ اظ ضٍپَش كبض .19

 ٍ يب اضائِ ذسهبت كوك ّبی اٍليِ زض سبيط ًقبط كبضگبُ

 ّبی هٌبست قسيوي اظ زيَاض ذبًِ ثْساضت ٍ ًػت پَستط ّبی جسيس زض هحلپَستطّبی آهَظضي جوغ آٍضی  .20

 جْت هجبضظُ ثب حططات ٍ جًَسگبى زاضتي ثطًبهِ هطتت ٍ هٌظن .21

) ًوَ.ًِ ٍجَز كلطسٌج سبلن ٍ هٌبست ثب زاضٍّبی هَضزًيبظ ٍ اًجبم كلطسٌجي ثِ عَض هٌظن ٍ ثجت زض فطم هطثَعِ .22

 ضْطستبىٍ گعاضش هبّبًِ آى ثِ هطكع ثْساضت  پيَست (

 لَغيكي ٍ ثجت آى زض پطًٍسُ ضطايظ ثْساضتي آة كبضگبُفيعيكَضيويبيي ٍ ثيَسٌجص كيفيت آة اظ ًظط  .23

 هرتلف كبضگبُ ييضسُ جْت ضبغلثجت ٍ ًگِ زاضی يك ًسرِ اظ كليِ زستَضالؼول ّبی ايوٌي ٍ ثْساضت تسٍيي  .24

 قبًَى ٍ ثجت ًگْساضی سَاثق آى 91اًجبم هطاقجت ّبی الظم جْت استفبزُ اظ اهكبًبت تْيِ ضسُ هٌغجق ثط هبزُ  .25

هسيط كل هطكع سالهت هحيظ ٍ كبض اًجبم ّط ًَع ذسهبت زضهبًي    27/12/84هَضخ13135ثط اسبس ثرطٌبهِ ضوبضُ   .26

ٍ پعضكي اٍليِ اظ قجيل تعضيقبت ٍ ثريِ ثسٍى حضَض ٍ ًظبضت پعضك هوٌَع هي ثبضس. ضوٌبً تبسيس زًساًپعضكي ، 

 اظ هؼبًٍت هحتطم زضهبى هوٌَع هي ثبضس .آظهبيطگبُ ٍ ضازيَلَغی زض كبضذبًجبت ثسٍى اذص هجَظّبی الظم 


