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   علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان دانشگاه                                                                  
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 11برنامه عملياتي بسيج همگاني پاكسازي روستا در 
 اسفند روز ملي بهداشت محيط

 

 

 

اس بهداشت محيطكارشن - زهره رجبي: تهيه و تنظيم   

  معاون بهداشتي دانشگاه –دكتر حسن الماسي : زير نظر 

  1390سال 
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  :مقدمه 

نظر به اينكه بهسازي محيط روستا اغلب توسط مردم به فراموشي سپرده مي شود و هرساله در اسفندماه مردم 

مواد غيرقابل مصرف خود را  باتوجه به آداب و رسوم گذشته خود اقدام به خانه تكاني نموده و شايد هم بسياري از

اسفند به نام روز بهداشت محيط نامگذاري شده ، اما  11به كوچه ها و معابر بريزند همانطوركه استحضار داريد روز 

هرساله با تمام تالشي كه توسط همكاران بهداشت محيط انجام مي شود ، هنوز مردم با اين روز مأنوس نيستند و 

رزان مناطق روستايي نيز مي شود زيرا نظافت بهداشت محيط خانه هاي بهداشت و همچنين اين موضوع شامل بهو

نمي شود و به نظر ميرسد نياز به اقدامي ... مركز بهداشتي درماني نيز حتي سالي يكبار پاكسازي و نظافت كلي و 

شايد در آينده سمبليك و حركتي نوين براي اطالع رساني و فرهنگ سازي در زمينه بهداشت محيط مي باشد تا 

  .هرساله مردم عالوه بر خانه تكاني به پاكسازي محيط روستا و محل زندگي و كار خود نيز بپردازند

  :مشكالت وضعيت موجود و 

 نبود نگرش ويژه در مردم نسبت به پاكسازي محيط روستا -1

 بهداشت محيط ملي اسفند بعنوان روز 11عدم اطالع مردم از مناسبت روز  -2

 و شهرها ساختماني در سطح و حاشيه روستا و نخاله هاي پراكندگي زباله -3

 كودهاي حيواني در كوچه ها و معابراركردن انب -4

 وجود مخروبه ها و تلنبارنمودن زباله در آنها -5

 وجود مدارس و اماكن عمومي غيربهداشتي در روستا -6

 ي اطراف روستاها و شهرهازباله هاي زياد در كوهها و جاده ها پراكندگي -7

 و كثيف و نامرتب بودن جوي ها اله ها در جوي ها و اطراف آنزب ريختن -8

 زباله در اطراف و محلهاي نگهداري موقت زباله ريختن -9

 غيربهداشتي بودن اماكن عمومي -10

 ...نامرتب بودن درب ها و پنجره هاي منازل ، ديوارها و و كثيف  -11
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ها در محلهاي دفن زباله و آلوده شدن كوهها رهاشدن زباله  و عدم دفن صحيح زباله در محلهاي دفن زباله - 13     

 و زمين هاي اطراف

  و شهر روستا محيط ارتقاء وضعيت سالمت :هدف كلي 

  اسفند  11پاكسازي محيط روستا در روز  :هدف اختصاصي 

  روز ملي بهداشت محيط اسفند 11زمينه روز  اطالع رساني به مردم در) : 1(استراتژي 

مشاركت مردمي  جلب و ايجاد نگرشي عميق در مردم جهت حمايت از برنامه هاي فرهنگ سازي) : 2(ستراتژي ا

  درخصوص پاكسازي محيط

  جلب مشاركت مردم با شورا ، سازمانهاي وابسته و معاونت بهداشتي) : 3(استراتژي 

 شناسايي گروههاي هدف برنامه -1

 دانش آموزان و پرسنل مدارسمديران ، آموزش  -2

 ، رابطين ، روحاني درانآموزش بسيج خواهران و برا -3

 توجيه دهيار و اعضاي شورا -4

 پمفلت ، پوستر ، كارتهاي تبليغاتيتوزيع  -5

 نصب پوسترهاي آموزشي و تبليغاتي در اماكن و معابر عمومي -6

 اسفند و آماده سازي آنان 11بل از روزهاي قبين مردم از  تبليغات وسيع اطالع رساني و -7

 اسفند 11روز اطالع رساني به مردم در مورد مناسبت  -8

 تشكيل مسابقات ورزشي ، فرهنگي -9

 ...و ، بهورز كميته اطالع رساني متشكل از پزشك ، كاردانها  تشكيل -10

 11تشكيل گروه تبليغ از نيروهاي بسيج جهت تشويق مردم به پاكسازي روزهاي قبل و روز  -11

 اسفند
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  اسفند به مدت يك هفته  11از روز براي اجراي بهتر برنامه ها برنامه ريزي   -12

 ثبت گزارش ها و مستندات و ارسال آن به معاونت بهداشتي  -12

 حضور فعال پرسنل مركز و خانه بهداشت در پاكسازي روستا -13

 برآورد هزينه و وسايل موردنياز -14      

  ثبت گزارش ها و مستندات و ارسال گزارشات به معاونت بهداشتي -15

ي جهت ايام ديگر هفته بهداشت محيط جهت پاكسازي اماكن عمومي و مغازه ها ، خانه برنامه ريز -16

 بهداشت و مركز بهداشتي درماني

 پرسنل مركز در خانه بهداشت در پاكسازي روستاحضور فعال  -17         

 تشكيل جلسه شوراي بهداشتي و بيان اهميت موضوع در پاكسازي روستا - 18       

 تعدد با مردم ، روحانيون در مساجد و تصميم گيري در مورد نحوه برنامه ريزيل جلسات ميتشك  -19

 برنامه ريزي جهت نحوه مشاركت مردم در اين روز  -20

 جذب كمكهاي نقدي مردمي -21

 تدارك برنامه هاي مسابقه و تهيه جايزه براي شركت كنندگان -22

خانم ها ،كاركنان ،كارگران ،كشاورزان ،  ( ختلفم هدف جهت مشاركت گروههاي ريزي برنامه  و تقسيم كار  - 23     

 ... )رنگ كار، بسيج و 

 تهيه و تدارك ماشين جهت جمع آوري زباله ها به صورت مردمي  -24

  با كمك دهيار و مردم... ، ماسك و  تهيه و تدارك پاكت زباله ، دستكش يكبار مصرف -25

 و استخرهااليروبي جوي هاي آب  -26

 خاب سرگروهتعيين گروههاي پاكسازي و انت -27

 تخريب مخروبه ها و جمع آوري نخاله هاي ساختماني از سطح روستا -28
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 تأمين وسيله نقليه جهت جمع آوري زباله ها و نخاله ها از كمكهاي مردمي -29

  اسفند و تعيين گروههاي پاكسازي 11تعيين ايستگاه بهداشتي جهت روز   -30

  آب و جارو كردن محل ها و جلوي درب خانه ها -31

 تشويق اهالي جهت رنگ آميزي درب ها و پنجره ها و اماكن عمومي روستا با رنگ هاي شاد و مناسب -32      

 هماهنگي با مديران مدارس براي نواختن زنگ سالمت در مدارس قبل از شروع عمليات پاكسازي روستا -33

 تعيين گروههاي تخريب در خرابه ها -34

 ... ران مدارس ، بسيج ، بخشدار و تشكيل جلسه هماهنگي با شورا ، دهيار ، مدي  -35

 برنامه ريزي و تقسيم وظايف در عمليات  -36

 جهت جمع آوري نخاله ها و زباله ها از سطح روستاها وسيله نقليه ،پيگيري تأمين وسايل موردنياز  -37

 زي روستاتأمين بودجه موردنياز اجراي طرح پاكساجلب حمايت دهيار در   -38

 ها در اطراف روستا نظارت بر نحوه دفن زباله و نخاله -39

  معاونت بهداشتي هاي يتفعال

 تعيين هفته بهداشت محيط جهت اجراي برنامه ها -40

 اطالع رساني به مركز بهداشتي درماني جهت اجراي برنامه و ارسال برنامه عملياتي -41

 توجيه پزشكان مسئول مركز و كارشناسان بهداشت محيط  -42

 توسط معاونت بهداشتي نانتشكيل جلسه با دهياران در فرمانداري و توجيه آ -43

 تصويربرداري و تهيه گزارش مستند واعزام گروههاي سمعي بصري  -44

 بازديد از روستاها  -42

 تكميل چك ليست روستاي نمونه -43
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 عيين روستاي نمونه در پايان هفته بهداشت محيطت -44

 تأمين تراكت و پرده هاي موردنياز -45

                 ازي اماكن عمومي و مغازه ها ، برنامه ريزي جهت ايام ديگر هفته بهداشت محيط جهت پاكس  -46

  ...و بهداشت و مركز بهداشتي درماني خانه 

تشكيل مراسم گراميداشت روز ملي بهداشت محيط در پايان هفته به منظور قدرداني از دست اندركاران   -47

  داخلي و خارجي 

 

 

 
  

  

  

  

 
 


