
 

 ة( ًظبفت ٍ ؽغتؾَ

پزعٌل هغئَل ؽغتؾَی در ٍاحذ لٌضری پظ اس لزاردادى 

دلیمِ ثب آة عزد 51الجغِ در هبؽیي آًْب را ثِ هذت 

 ؽغتؾَی هی دٌّذ 

پظ اس آثىؾی ثب آة عزد آة هبؽیي تخلیِ ٍ هجذدا هبؽیي 

 آثگیزی هی ؽَد

هیشاى پَدر لجبعؾَیی آًشین دار ثز حغت ًَع الجغِ ٍ 

هیشاى آلَدگی در هبؽیي ریختِ هی ؽَد )هؼوَال ثِ اسای 

گزم پَدر در هبؽیي ریختِ هی ؽَد. 51ّز ویلَگزم لجبط   

دلیمِ الجغِ راثب آة ٍ پَدر 03هغئَل ؽغتؾَی ثِ هذت 

 ؽغتؾَ هی دّذ

 

دلیمِ اس سهبى ول هحلَل ّیپَ ولزیت 03پظ اس گذؽت 

عذین جْت گٌذسدایی الجغِ اضب فِ هی ؽَد )هؼوَال ثِ 

لیتز آة یه لیتز آة صاٍل اضبفِ هی ؽَد99اسای   

 

پظ اس گذؽت سهبى ؽغتؾَی پغبة هخشى تخلیِ هی ؽَد ٍ 

 51اداهِ وبر ثِ هذت هجذدا پز ؽذُ ٍ هبیغ ًزم وٌٌذُ جْت  

 دلیمِ اضبفِ هی ؽَد .

 جزیبى وبر در لٌض :

 الف( جوغ آٍری رخت وثیف :

رٍساًِ ٍ ثؼذ اس عزٍ صجحبًِ ثیوبراى سهبى جوغ آٍری  هی 

ثبؽذ . پزعٌل هخصَؿ جوغ آٍری ثبیذ  ٌّگبم تؼَیض   

 هلحفِ احتیبط ّبی ػوَهی  رارػبیت وٌٌذ.

هلحفِ ّبی  ػفًَی در ویغِ ّبی همبٍم سرد ثغتِ ثٌذی 

گزددٍ اس ثیي هخصَؿ الجغِ ػفًَی ٍ اس هغیزّبی ون تزدد 

 ٍ یب هغیز هجشا ثِ عزف لٌض حول گزدد.

-دعتىؼ -پزعٌل لٌض در لغوت وثیف هجْش ثِ پیؼ ثٌذ 

والُ  ٍ هبعه  هی ثبؽٌذ . —چىوِ  

 

 

 

 

 

پزعٌل لٌضری در ٌّگبم تحَیل گیزی هلحفِ ٍالجغِ اسثخؼ 

 ّب تؼذاد را در دفتز هخصَؿ ثجت  هی وٌٌذ

ثِ ٌّگبم تحَیل دادى هلحفِ ثِ ٍاحذ لٌضری ثبیغتی اس ػذم 

ثبلی هبًذى ٍعبیلی هبًٌذ عَسى ،آًضیَوت ٍ...درداخل 

هلحفِ اعویٌبى حبصل ؽَد چزا وِ در غیز ایي صَرت خغز 

اًتمبل ػفًَت ّبی هٌتملِ اس راُ خَى هبًٌذ ّپبتیت ٍ ایذس 

 ثزای پزعٌل لٌضری ٍجَد خَاّذ داؽت
 

یىی دیگز اس هْوتزیي هزاوشی وِ در پیؾگیزی    

اسػفًَت ّبی ثیوبرعتبًی ًمؼ دارد رختؾَیخبًِ  

ثیوبرعتبى اعت.در اّویت ٍاحذ رختؾَیخبًِ ّویي ثظ  

اعت وِ درثغیبری اس وتت هذیزیت ثیوبرعتبًی ثِ  

ثبسرعیي ثیوبرعتبًْب تَصیِ ؽذُ وِ در ٌّگبم ثبسدیذ  

 اسثیوبرعتبى ثبیذ اثتذا اس ثخؼ اٍرصاًظ ٍ در دٍهیي 

ًٍْبیت ثِ ٍاحذّبی یگز  رختؾَیخبًِهزحلِ ثِ عزاؽ 

 جْت ثبسرعی هزاجؼِ وٌٌذ.

عجك تَصیِ عبسهبى جْبًی ثْذاؽت توبم هلحفِ ّبی 

آلَدُ ثبیذ در ّوبى هحلی وِ هَرداعتفبدُ ٍالغ ؽذُ 

 اًذ در داخل ویغِ لزار گیزًذ.

دًٍَع ویغِ ٍجَد دارد پالعتیىی  ٍپبرچِ ای ، ثزای 

هلحفِ ٍالجغِ ثیوبراى ثغتزی دراتبق ایشٍلِ تَصیِ ؽذُ 

 وِ اس ویغِ ّبی دٍالیِ اعتفبدُ ؽَد.

 

عبختبر ٍاحذ لٌض :   

فضبی لٌض اس ًظز عزاحی تجْیشات ٍ عیغتن تَْیِ 

ثِ گًَِ ی ثبؽذ وِ  اس هخلَط ؽذى َّای تویش ٍ 

 آلَدُ جلَگیزی ثِ ػول آیذ.

 ثخؼ تویش ٍ وثیف وبهال هجشا ثبؽذ.



 

هیذاى ؽْیذ سیي آلذیي . جٌت هغجذ —آدرط : لن

 اهبم حغي هجتجی )ع(

 

30106615535 -9تلفي :       

ضوابط استانداردهای بهداشتی 

 در رختشویخانه  بیمارستان    

    (Laundry ) 

 تْیِ وٌٌذُ : اػظن جَادی

ًجی سادُفاطمه   

 

پظ اس هزحلِ ؽغتؾَی آثگیزی تَعظ ج( آثگیزی  :  

 دعتگبّْبی آثگجز هَجَد صَرت هی گیزد

ثؼذ اس هزحلِ آثگیزی خؾه وزدى د(خؾه وزدى :

هلحفِ ّب ٍ گبى ٍ ؽبى تَعظ دعتگبُ ّبی خؾه وي 

 صَرت هی گیزد 

اتَ وؾی فؼال ثزای لجبط پزعٌل صَرت هی ُ(اتَ وؾی : 

 گیزد 

حول ٍ ًگْذاری هلحفِ دریبفت ٍ ًگْذاری هلحفِ ّب  :

ّبی تویش ثبیذ ثِ گًَِ ای ثبؽذ وِ اس پبن ثَدى آًْب 

اعویٌبى حبصل ؽَد ٍ دلت السم صَرت گیزد. هلحفِ ّب 

پظ اس ایٌىِ وبهال خؾه ؽذًذ تبسدُ ؽذُ ٍ در لفغِ 

ّبی هخصَؿ ّز ثخؼ ثصَرت هٌظن چیذُ هی ؽًَذ ٍ 

جْت تحَیل ثِ ثخؼ ؽوبرػ ٍدر ویغِ ّبی پالعتیىی 

 عفیذ رًگ تویش لزار گزفتِ ٍ تحَیل دادُ هی ؽًَذ .

 

الجغِ پزعٌل پظ اس اتَ وؾی آٍیشاى ؽذُ ٍ تب سهبى 

 تحَیل گیزی ًگْذاری هی ؽًَذ.

مرر  رخ   ترخرو وری   و   فرو     ترخرو وری   

 حرضرر ا   فرا طرمره   م  رورو م ه         
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