
   گزارش بازديد از خانه بهداشت كارگري شركت
  :آدرس شركت                                                           :نام بهداشتيار

يف
رد

  

  توضيحات  خير  بلي ليست فعاليتهاي بهداشتيار خانه بهداشت كارگري

        داشت نصب شده است؟آيا آمارگيري كلي از كارگران انجام شده و بصورت نمودار در خانه به  1
        آيا تجهيزات اداري خانه بهداشت تكميل است؟  2
        براي هر كارگاه يك پرونده بهداشتي تشكيل شده و اطالعات الزم در آن بايگاني شده است؟  3
        آيا بهداشتيار بطور مرتب دفتر گزارش روزانه را بطور كامل مي نويسد؟  4
        بهداشت ارسال و مطابق با دفتر گزارش روزانه است؟ كليه آمارها به موقع به مركز  5
        حوادث ناشي از كار در دفتر مجزا بطور كامل ثبت شده است؟  6
ماه به مركز بهداشت ارسال گرديده و يكبرگ آن در خانه بهداشت  3آيا آمار حوادث هر   7

  بايگاني شده است؟
      

        آيا دفتر ثبت داروها تكميل مي باشد؟  8
        آيا آموزش بهداشت به كارگران داده شده و در پرونده مخصوص ثبت گرديده است؟  9

        نامه و بخشنامه هاي ارسال شده به خانه بهداشت بطور مرتب بايگاني شده است؟  10
آيا بهداشتيار بطور منظم از قسمتهاي مختلف كارخانه طبق برنامه زمان بندي شده بازديد مي   11

  نمايد؟
      

ا گزارش بازديد جهت رفع نواقص به مديريت و مسئول سالنها داده شده و در پرونده كارگاه آي 12
  بايگاني شده است؟

      

بهداشتيار در جهت تامين آب آشاميدني سالم نظارت دارد و جدول كلر باقي مانده ثبت مي   13
  شود؟

      

       كنترل و نظارت بر جمع آوري و دفع صحيح زباله انجام مي شود؟ 14
       آيا بهداشتيار در كميته حفاظت و بهداشت كار شركت مي نمايد؟ 15
       آمار سرويسهاي بهداشتي قسمتهاي مختلف در خانه بهداشت موجود است؟ 16
       بهداشتيار جهت تهيه و توزيع مواد شوينده نظارت دارد؟ 17
وسايل حفاظت فردي را بهداشتيار توزيع نموده و آموزش جهت استفاده صحيح از آنها را داده  18

 است؟
      

        بهداشتيار از وسايل و تجهيزات به نحو مطلوب استفاده مي كند؟  19
       تابلو خانه بهداشت در جلو كارخانه و باالي سر در خانه بهداشت نصب شده است؟ 20
       ي و نمودار آماري در خانه بهداشت و سالنها نصب شده است؟پوستر،شعار بهداشت 21
        آيا تهيه و تحويل وسايل تنظيم خانواده انجام و آموزش جهت استفاده از آنها داده شده است؟ 22
       واكسيناسيون كزاز براي تمام كارگران در معرض خطر انجام شده است؟ 23
        بهداشتيار كار طبق شرح وظايف موجود مي باشد؟فعاليتهايبرنامه زمان بندي شده جهت  24
       عوامل زيان آور محيط كار شناسايي و اندازه گيري شده اند؟ 25
       نظم و انضباط در خانه بهداشت رعايت مي شود؟ 26
       محل استقرار خانه بهداشت كارگري در كارخانه مناسب است؟ 27
       سب است؟فضاي فيزيكي خانه بهداشت كارگري منا 28
       مناسب است؟)توالت،دستشويي و حمام(سرويسهاي بهداشتي خانه بهداشت 29
       شرايط بهداشتي خانه بهداشت مناسب است؟ 30
       وسيله نقليه جهت انتقال بيماران اورژانسي در تمامي شيفتهاي كاري فعال وجود دارد؟ 31
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