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 (جناب آقای دکتر صادق نیت)رئیس محترم مرکز سالمت محیط و کار 

 در خصوص دستگاه بی خطر ساز زباله های عفوًی بیوارستاًی: هوضوع

 سالم علیکن؛

ّبی ػفًَی  در خصَظ دستگبُ ثی خطز سبس سثبلِ 24/11/94هَرخ  9374/306احتزاهبً، ػطف ثِ ًبهِ ضوبرُ      

ثیوبرستبًی ضزکت کبسپیي الجزس ، ثِ استحضبر هی رسبًذ ػلی رغن اطالع رسبًی ّبی هکزر ثِ هزاکش درهبًی، طی 

د ، /39594/664د ، /71936/664،  114639/664د ، /39593/664،  114633/664  ّبی ضوبرُ ًبهِ

ٍ ًیش ثزاسبس ضبثطِ ًگْذاضت ایي ادارُ کل هصَة ( پیَست ) د/39596/664ٍ  71938/664د ، /71940/664

در سزاسز هزاکش کویتِ فٌی تجْیشات پشضکی کطَر، هستذػی است دستَر فزهبییذ الذاهبت پیطگیزاًِ سیز 

 : اًجبم گیزدًحِ درهبًی جْت جلَ گیزی اسخزاثی دستگبُ هذکَر ٍایجبد صب

ثی خطزسبس دستگبُ  اسرػبیت اصَل تفکیک سثبلِ ّبی ثیوبرستبًی طجك لبًَى هذیزیت پسوبًذ کِ هی ثبیست -1

ٍ اس ٍرٍد سثبلِ ّبی ضیویبیی  گزدد فمط ثزای سثبلِ ّبی ػفًَی ثیوبرستبًی استفبدُسثبلِ ػفًَی ثیوبرستبًی 

 . ّوبًٌذ ثتبدیي ، فزهبلیي ، آة صاٍل ٍ سبیز سثبلِ ّبی غیزػفًَی ثِ داخل دستگبُ جلَگیزی ثِ ػول آیذ

ای خزدکي داخلی هی ثبضٌذ ٌّگبهیکِ اس هلحفِ ثیوبرستبًی، ثبًذ ٍ گبس ٍیب الجسِ رثزای دستگبُ ّبیی کِ دا-2

ثِ جش ػفًَت خطز دیگزی ًذارًذ لذا فمط اس ثزًبهِ  کِایيثِ دلیل ی ضَد ،یکجبر هصزف ثیوبرستبًی استفبدُ م

ایي ػول ّن خزاثی . گزددخبهَش اتَکالٍ دستگبُ جْت استزیل ٍ ثی خطزسبسی آى استفبدُ ٍ ثزًبهِ خزدکي 

 .ایي ًَع دستگبُ ّب را کوتز هی کٌذ ّن در ّشیٌِ خذهبت پس اس فزٍش صزفِ جَیی هی گزدد

یٌکِ آهَسش کبرثزاى دستگبُ ثی خطزسبستَسط تَلیذکٌٌذگبى دستگبُ جشٍ یکی اس اصَل اسبسی ثبتَجِ ثِ ا-3

لذا هی ثبیست اس کبرثزاى آهَسش دیذُ دارای گَاّیٌبهِ  ،ثی خطزسبسی سثبلِ ّبی ػفًَی هزاکش درهبًی هی ثبضذ

 .یط فَق را دارا ثبضذآهَسش اس تَلیذکٌٌذُ دستگبُ فَق استفبدُ گزدد ٍ ّوچٌیي کبرثز جبیگشیي ًیش ضزا

 : طجك دستَرالؼول کبرثزی ٍ ًگْذاضت دستگبُ ّب هی ثبیست سزٍیس ّبی دٍرُ ای ، ضبهل -4

 تویشکزدى ٍاضزدٍردرة ٍ ضیزwent  ِدر ّز دٍسیکل جْت جلَگیزی اس جوغ ضذى پزسّب ٍ سثبل

 .اًجبم گزددخزدضذُ در هسیز 

 ٍ صَرت گیزد درّز دٍّفتِ یکجبر ...ثبسدیذ لسوت هکبًیکی دستگبُ هثل گیزثکس ،ضفت. 

  ثبرگیزی دستگبُ اس لسوت درة ثبال طجك ظزفیت دستگبُ ثزاسبس جذٍل ارائِ ضذُ ثِ هزاکش درهبًی در

ٌّگبم ًصت صَرت گیزد ٍاس ثبرگیزی اضبفِ ثزظزفیت دستگبُ ٍ ّوچٌیي ثبرگیزی اس لسوت درة 

 .تخلیِ جلَگیزی ثؼول آیذ

خطزسبس سثبلِ ػفًَی  ثبتَجِ ثِ دستَرالؼول کبرثزی دستگبُ ّبی ثیًبظزیي ثْذاضتی هزاکش درهبًی -5

ثیوبرستبًی ٍ ّوچٌیي طجك دفتزچِ آهَسش کبرثزاى ارائِ ضذُ تَسط ضزکت تَلیذ کٌٌذُ هی ثبیست ّز سیکل 
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سهبى ضزٍع ثبرگیزی ، فطبر، دهب،هذت سهبى استزیل ، سهبى )کبری ثِ صَرت هجشا دارای هطخصبت ػولکزدی 

در چک لیست ػولکزدی دستگبُ (کل کبری ،همذار ٍسًی ٍکیفی سثبلِ استزیل ضذُ ٍ تؼذاد سیکل کبهل اتوبم سی

 .ثِ صَرت رٍساًِ ٍ هبّبًِ ثجت گزدد ٍ ثِ تبییذ هسئَل ثْذاضت هزاکش درهبًی ثزسذ

ٍیب اًؼمبد لزداد خذهبت پس اس فزٍش ٍسزٍیس ًگْذاضت ثب تَلیذ کٌٌذُ دستگبُ ثی خطز سبس سثبلِ ػفًَی -6

 ًوبیٌذگبى لبًًَی ضزکتْبی تَلیذی

ًظبرت ٍ پبیص ػولکزدی ٍاحذّبی ثْذاضتی هزثَطِ ثزای دستگبُ ّبی فَق االضبرُ السم االجزا هی ثبضذ  هؼذالک

 .ثب تَجِ ثِ اّویت هَضَع  خَاّطوٌذ است الذاهبت السم در اسزع ٍلت صَرت گیزد. 

 

 :رًٍَضت 

 هؼبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًطگبُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی ٍ درهبًی ایزاى 


