
 بهداشتياران كار تربيت شده داراي مدارك غيربهداشت حرفه اي ایفـشرح وظ

جوغ آٍزي اطالػبت ٍ آهبز هَزدًيبش اش ٍاحد صٌؼتي دز ازتجبط ثب هساقجت ّبي ثْداشتي اٍليِ ٍ تنويل فسم ّبي  .1

  استبًدازد

  ثْداشت حسفِ ايآهَشش هَاشيي ثْداشت ثِ ًيسٍي اًسبًي شبغل دز مبزگبُ ثب ّوبٌّگي مبزشٌبس  .2

اًجبم ثبشديد دٍزُ اي هٌظن اش تبسيسبت ثْداشتي ٍ زفبّي مبزگبُ اش قجيل تَالت، حوبم ، دستشَيي ، زختني ،  .3

غراخَزي، آشپصخبًِ، هْدمَدك ٍ پيگيسي الشم ثساي حل هشنالت ٍ يب تبهيي موجَدّبي ايي تبسيسبت ثب ّوبٌّگي 

 مبزشٌبس ثْداشت حسفِ اي 

يِ دز خًَسيصي ّبي خبزجي، شنستگي، خفگي، شَك ٍ ... تب زسيدى ٍاحدّبي اهدادي ّوچٌيي دز اًجبم مول ّبي اٍل .4

 هسامص ثْداشتي، دزهبًي هسثَطِ  صَزت ًيبش ٍ اهنبى اػصام هجسٍح ثِ

جلت ّونبزي مبزمٌبى ٍ هسئَالى مبزگبُ جْت پيشسفت ثسًبهِ ّبي ثْداشتي ثساسبس ثسًبهِ تدٍيي شدُ اش طسف  .5

  اشت حسفِ ايمبزشٌبس ثْد

ّونبزي ثب ػَاهل ثْداشتي دزهبًي دز مبزگبُ ٍ ّن چٌيي ّونبزي ثب ػَاهل ثْداشتي دزهبًي مِ اش مبزگبُ ثبشديد ثؼول  .6

  هي آٍزًد ثب دستَز ًظس مبزشٌبس ثْداشت حسفِ اي شسمت

ٍ تٌظين ٍ تنويل  ّونبزي ثب مبزشٌبس ثْداشت حسفِ اي دز جْت تشنيل پسًٍدُ ثْداشتي ثساي ًيسٍي اًسبًي مبزگبُ .7

 پصشني تَسط پصشل تنويل هي شَد( فسم ّبي ثْداشتي ) قسوت ّبي

  آهبدُ مسدى شبغليي ثِ هٌظَز اًجبم هؼبيٌبت پصشني تَسط پسسٌل ذيصالح ثْداشتي ٍ دزهبًي .8

ز هحيط ّونبزي ثب مبزشٌبسبى ثْداشت حسفِ اي ثب اطالع هديسيت ٍاحد صٌؼتي ثساي ثسزسي ٍ ازششيبثي ػَاهل شيبى آٍ .9

 مبز ٍ يب ًوًَِ ثسدازي ٍ مٌتسل هَاد غرائي، شيويبيي ٍ ػَاهل شيبى آٍز ديگس دز هحيط 

بًِ يب گصازش هسبئل ٍ هشنالت ثْداشتي ٍ دزهبًي دز ازتجبط ثب اًجبم ٍظبيف هحَلِ ثِ مبزشٌبس ثْداشت حسفِ اي مبزخ .11

 مويتِ حفبظت ثْداشت مبز 

ثْداشتي مِ دز مبزگبُ اًجبم هي شَد ٍ ازسبل گصازشبت هرمَز ثب ّوبٌّگي  تْيِ آهبز حَادث ٍ سَاًح ٍ فؼبليت ّبي .11

 ُ( ثِ هقبهبت ٍ سبشهبًْبي هستجط مبزشٌبس ثْداشت حسفِ اي )اش طسيق هديسيت مبزگب

مِ ثب هَادغرائي سسٍ مبز دازًد ٍ هؼسفي آًبى ثِ هسامص ثْداشتي ٍ دزهبًي جْت صدٍز  يمٌتسل مبزت ثْداشتي مبزمٌبً .12

 ديد مبزت ثْداشتي يب تو

 ِ اي اش طسف مبزشٌبس ثْداشت حسفپيگيسي الشم جْت زفغ ًَاقص ثْداشتي ازجبع شدُ  .13
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ّونبزي دز اًجبم اقداهبت سبلوسبشي هحيط مبز اش قجيل ملسشًي آة آشبهيدًي، سوپبشي ٍ طؼوِ گرازي ػليِ حشسات  .14

  ٍ جًَدگبى ، دفغ شثبلِ ٍ ...

مول ّبي اٍليِ هَزدًيبش ثِ هسمص ثْداشت شْسستبى اش طسيق هديسيت مبزخبًِ  ازسبل دزخَاست ٍسبئل ٍ دازٍّبي .15

  )هطبثق ثب ليست ٍسبئل ٍ دازٍّبيي مِ اش طسف ٍشازت ثْداشت، دزهبى ٍ آهَشش پصشني تؼييي شدُ است( .

ِ اي ًظبزت هستوس ثس استفبدُ صحيح اش ٍسبئل حفبظت فسدي مبزمٌبى دز مبزگبُ مِ تَسط مبزشٌبس ثْداشت حسف .16

 تؼييي گسديدُ است . 

 اًجبم سبيس ٍظبيف هحَلِ اش طسف هسئَالى هسثَطِ دز ازتجبط ثب ثْداشت حسفِ اي . .17

 


