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  بهگرچك ليست بازديذ از ايستگاٌ 

 :مشخصات عمًمي( الف 

 :تعداد كبرگزاى    :ًبم كبرگبُ      :ًبم بْگز

 :تعداد جلسبت ببسآهَسي شزكت كزدُ   :سبل آهَسش    :تبريخ ببسديد

 

 :يضعيت يسايل ي تجهيسات مًجًد در ايستگاٌ امذاد ( ب 

 هَجَد ًيست  خيز  بلي   بزاًكبرد تبشَ در هحل هٌبسب قزار دارد؟ -1

 هَجَد ًيست ًبهٌبسب  هٌبسب  ٍضعيت قفسِ ًگْداري ٍسبيل كوك ّبي اٍليِ -2

 هَجَد ًيست ًبهٌبسب  هٌبسب    ٍضعيت كيت كوكْبي اٍليِ  -3

 هَجَد ًيست  خيز  بلي    آتل دست ٍ پب در هحل هَجَد است -4

 خيز            بلي ايستگبُ اهداد هَجَد هي ببشد ؟ٍسبيل پبًسوبى ٍ هَاد ضدعفًَي كٌٌدُ بِ هقدار السم در  -5

 

 :يضعيت فعاليت بهگر ( ج 

  خيز  بلي     آيب آهبر حَادث هطببق فزم ارسبل هي گزدد؟ -1

  خيز  بلي آيب دفتز ثبت حَادث ٍ كوك بِ هصدٍهيي هَجَد ٍ اطالعبت در آى ثبت هي گزدد؟ -2

 حفبظت فزدي ببسديد ًوَدُ ٍ گشارشْب را بِ هسئَل ببالتز هٌعكس هي ًوبيد ؟ايب بْگز اس ٍضعيت ٍ ًحَُ استفبدُ ٍسبيل  -3

  خيز  بلي

  خيز  بلي  آيب بْگز اس آشپشخبًِ ، ًحَُ طبخ ٍ سزٍ غذا بِ طَر هٌظن ببسديد هي ًوبيد؟ -4

  خيز  بلي   آيب بْگز اس تبسيسبت ٍ تسْيالت بْداشتي ببسديد هي ًوبيد؟ -5

  خيز  بلي سشي بزگشار شدُ در هزكش بْداشت شزكت هي ًوبيد؟آيب بْگز در جلسبت آهَ -6

  خيز  بلي  آيب بْگز در جلسبت آهَسشي تشكيل شدُ در كبرگبُ ّب هشبركت دارد؟ -7

  خيز  بلي آيب بْگز هَارد ارجبعي اس كويتِ حفبظت فٌي ٍ بْداشت كبر را پيگيزي هي ًوبيد؟ -8

 بيوبرستبًْبي ًشديك بِ هحل كبرخبًِ را جْت اعشام هصدٍهيي احتوبلي تْيِ ًوَدُ است؟ايب بْگز اسن، شوبرُ تلفي ٍ آدرس  -9

  خيز  بلي

  خيز  بلي آيب بْگز كبرگزاى را جْت هعبيٌبت پششكي هْيب ًوَدُ ٍ بزاي آًْب پزًٍدُ پششكي تشكيل دادُ است ؟  -11
 

ي وظر كارشىاسي مًارد جهت ارتقاء فعاليت ي بهيىٍ شذن ايستگاٌ امذاد  بهگردر ايه قسمت بىا بٍ يضعيت ايستگاٌ ( د 

 : ركر مي گردد 


