
 

 دستورالعمل

 بهداشت کارکنان خدماتی

 W-__-1-1-08 :مدرک کد

 00 ویرایش:شماره

 2از  1 شماره صفحه:
 

 11/11/1111 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 11/10/1032 تاریخ اولین صدور :

 

 : هدف -1

ای در محیط کار توسط کارکنان خدماتی درسطح رعایت نکات بهداشت فردی و حرفهدستورالعمل این هدف از تدوین 

 شهرداری منطقه است.

 دامنه کاربرد : -2

 گیرد.دربرمیهرداری منطقه را زیرمجموعه اداره اموراداری شکلیه کارکنان خدماتی دستورالعمل دامنه این 

 طالحات :تعاریف و اص -3

 ندارد.

 : مراجع -4

 (.P-__-1-1-02« )سازمانیارائه خدمات پشتیبانی دروناجرایی روش»

 : دستورکارشرح  -5

 باشند. دارای تاریخ و مهر اعتبار خدمات بایستی دارای کارت تندرستی کارکنانکلیه  -1

شده و به ترتیبی های کاری انجامر نوبتجارو کردن و نظافت کردن تا جایی که امکان دارد باید در اوایل یا اواخ -2

 صورت  گیرد که از انتشار گردوغبار جلوگیری شود.

تخلیه و  ینوبت کارهردر پایان باید  ،و زباله )کاغذ، پالستیک و غیره( آوری ضایعاتجمع هایو سطل فکلیه ظرو -3

 ضایعات و زباله منتقل شود. روزانه آوریجمع به محلزباله و ضایعات 

نیاز از وسایل حفاظت و بهداشت و درصورت دستکش، زمان نظافت از ماسکدر خدمات موظف هستند  کارکنان -4

 .استفاده نمایند فردی

 خدمات بایستی دارای لباس کار مخصوص باشند. کارکنان -5

 های تنفسی از ماسک استفاده نمایند.ند درصورت ابتال به بیماریهست خدمات موظف کارکنان -6



 

 دستورالعمل

 بهداشت کارکنان خدماتی

 W-__-1-1-08 :مدرک کد

 00 ویرایش:شماره

 2از  2 شماره صفحه:
 

 11/11/1111 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 11/10/1032 تاریخ اولین صدور :

 

 ند هنگام شستشو از دستکش و زیرپایی )کفپوش الستیکی( استفاده نمایند.هست خدمات موظف کنانکار -7

از اطمینان از ه اتصاالت گاز را کنترل و پسکلی در آبدارخانه، از شروع کارند قبلهست خدمات موظف کارکنان -8

 صحت و سالمت آنان کار را شروع نمایند.

 ند بهداشت فردی را رعایت نمایند.هست خدمات موظف کارکنان -9

-بسته اتصاالت لوله گاز،بودن بسته سماور، و بودن گازان کار از خاموشاز پایند پسهست خدمات موظف کارکنان -11

 محل کار مطمئن شوند. در روشنایی و وسایل گرمایش و سرمایش ، خاموش بودنآب بودن شیرهای

فاضالب، برق، آسانسور،  و تأسیسات آب و وز هرگونه نقص در اتصاالت گازند درصورت براموظف یخدمات کارکنان -11

به واحد بالفاصله ازطریق تلفن داخلی ها خودداری نموده و موارد را از هرگونه اقدامی برای تعمیر آن و غیره، شوفاژخانه

 سیسات اطالع دهند.أت

 : اتندتسم -6
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 نوع سابقه مشخصات فرم / سابقه
 محل بایگانی نیمسؤول بایگا

 مدت بایگانی
 کاغذی الکترونیکی کد عنوان )سال(

1  F-1-1-2-??  √    

2  F-1-1-2-??  √    

0  F-1-1-2-??  √    

 


