


 

محیط واحد بهداشت  فعالیت های گسارش 

 شهرستان قممرکسبهداشت 

 در برنامه نظارتی عید سعید فطر 

ٍاحد بْداشت هحیط شْزستاى: تْیِ ٍ تٌظین   

1396تیز هاُ   





:هقدهِ   

 حضَز ٍ فطس سعید عید تعطیالت ایام ٍ زهضاى هثازک هاُ پایاى تا ّوصهاى

 هسکص هحیط تْداشت ٍاحد قن، هقدس شْس دز شائسیي ٍ هسافسیي  گستسدُ

 تیوْای استقساز تا 96  تیسهاُ 6 لغایت 4 زٍش صثح اش قن شْسسٌاى تْداشت

 هقدس هسجد  هطْس، حسم شْس، هسکصی ّستِ دز تَیژُ ٍ شْس سطح دز ًظازتی

 تْداشتی ّای کٌتسل ٍ ًظازتْا تشدید تِ اقدام  هَاصالتی هحَزّای ٍ جوکساى

 ًوَد



فطساّداف تسگصازی کشیک عید سعید   

 آب تاهیي ّای ساهاًِ  ٍ حساس اهاکي ٍ هساکص اش ّدفوٌد تاشزسی  .1

   آشاهیدًی

   صٌعتی ٍ سٌتی غرایی هَاد اش ّدفوٌد تسدازی ًوًَِ  .2

  پیشگیسی هٌظَز تِ عسضِ سطح دز غرایی هَاد ایوٌی ٍ تْداشت کٌتسل  .3

 غرا ٍ آب اش هٌتقلِ ّای تیوازی طغیاى تسٍش اش

  تْداشت علیِ تْدید هَازد یا ٍ ٍغرا آب اش ًاشی طغیاًْای هَازد پیگیسی .4

   گصازش صَزت دز عوَهی

 190 ساهاًِ شکایات هَازد پیگیسی  .5
 







بزًاهِ طزح تشدید باسدید ٍ ًظارت بز هزاکش تْیِ ٍ تَسیغ هَاد غذایی ٍ اهاکي ػوَهی 
 1396حساس در بزًاهِ کشیک ػید سؼید فطز سال  

ایام 
 هفته

 1اکیپ 
اساهی  
 زاًٌدگاى

 2اکیپ
اساهی  
 زاًٌدگاى

 3اکیپ
اساهی  
 زاًٌدگاى

 4اکیپ
اساهی  
 زاًٌدگاى

 ستاد
اساهی  
 زاًٌدگاى

 یکشٌثِ

حسیي سثحاًی 
 فسّاد اسدشادُ

 دست افکي

هحودتقی دتیسی 
 هحسي ًٍکی

 ًثی زضایی

هصطفی هحودجاًی 
 پْلَاىدُ  علی اکثس

 عثدالحسیٌی

 هجتثی هَسَی
 ًاصس ًظسی

هٌطقِ هسکص اهام  خَشسٍ اکثسی ددُ تیگی
 حسیي ع

 اهام صادق ع

 تعد اش افطاز

 هٌطقِ اًسجام

  

 تعد اش افطاز

هٌطقِ هسکص فسقاًی، 
 خاشًی ٍ یادگاز اهام

 هٌطقِ اهام زضا ع

 حضست اتَالفضل

 دٍشٌثِ

 تعطیل

 ِ عثدالسضاشَزچ
 ٍلی اکثسی

 خَشسٍ

  قلی شادُ سعید
 کسم آقاهحودی

 زخشاى

 هحسي فساّاًی
 هْدی ذٍالفقازی 

 قدیوی

  هظفسزیاضی
 ًیاهجتثی شازع 

 تاتاخاًی عثدالحسیٌی
دست 
 افکي

-جادُ ازاک
 دستجسد

 جادُ قن تْساى
 حسم

 کشیک شة
 جوکساى-حسم

سِ 
 شٌثِ

 تعطیل

 ِ عثدالسضاشَزچ
 ٍلی اکثسی

 خَشسٍ

  قلی شادُ سعید
 کسم آقاهحودی

 زخشاى

 هحسي فساّاًی
 هْدی ذٍالفقازی 

 قدیوی

  هظفسزیاضی
 هجتثی شازع ًیا

 تاتاخاًی عثدالحسیٌی
دست 
 افکي

 جوکساى-حسم

 کشیک شة

 حسم جادُ قن تْساى جادُ ازاک



باسدید اس هزاکش تْیِ ٍ تَسیغ هَاد غذایی ٍ اهاکي 
(شْزی ٍ بیي راّی)ػوَهی  



باسدید اس هزاکش تْیِ ٍ تَسیغ هَاد غذایی ٍ اهاکي 
 (شْزی ٍ بیي راّی)ػوَهی



باسدید اس هزاکش تْیِ ٍ تَسیغ هَاد غذایی ٍ اهاکي 
(شْزی ٍ بیي راّی)ػوَهی  



 ارائِ آهَسش ّای السم در خصَص بْداشت هَاد غذایی ٍ ابشار ٍ لَاسم کار



فزدی ٍ ًظافت ػوَهیآهَسش ّای السم در خصَص بْداشت ارائِ    



اداهِ فؼالیت  کارشٌاس بْداشت هحیط ػلیزغن هصدٍم شدى در 
 حیي باسدید



 کٌتزل هَاد غذایی ػزضِ شدُ در ًوایشگاُ فصلی 



 کٌتزل هَاد غذایی ٍ ًوًَِ بزداری



 استفاد اس تجْیشات پزتابل باسرسی



ًوَدى هَاد غذایی غیز کٌتزل هَاد غذایی ٍ هؼدٍم 
 بْداشتی ٍ فاسد



 آبکٌتزل هٌابغ آب هصزفی ٍ کلز سٌجی 



تجارتسازمان صنعت،معدن و برگساری کشیک مشترک با بازرسان   



 اطالع رساًی اس طزیق صدا ٍسیوا



عملکرد واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان قم  در برنامه نظارتی عید سعید  
   1396تیر ماه  -فطر 

 

 تؼداد هَارد
 394  * تعداد مزاکش تهیه عزضه و فزوش مواد غذایی حساس باسدید ضده

 91  * تعداد اماکن عمومی حساس باسدید ضده

 157  * تعداد کل اماکن و مزاکش بین راهی باسدید ضده

 8  * تعداد سامانه آبزسانی باسدید ضده

 16  * تعداد کل موارد نمونه بزداری مواد غذایی 

 9  * تعداد کل نمونه بزداری میکزوبی آب آضامیدنی

 128  * تعداد کل موارد سنجص کلز آساد باقیمانده آب آضامیدنی

 1387  * لیتز/مقدار کل مواد غذایی فاسد، کطف و ضبط و معدوم ضده به کیلوگزم

 16  * 190تعداد موارد رسیدگی به ضکایات مزدمی گشارش سامانه 

 208  * تعداد کل موارد سنجص با تجهیشات پزتابل




