
  اجراي طرح بسيج پاكسازي روستا در روز ملي بهداشت محيط

   :نويسندگان 
    مسئول بهورزي و مربي بهداشت محيطكارشناس :  زهره رجبي

  داشت محيط مسئول به: محسن فتحي مقدم 
غالمرضا شهسواري ، رسول قاري ، فاطمه رزاقي ، حسين سلطاني، جالل سيادتي ، جواد دنيا ديده ، محبوبه : دانش آموزان بهورزي 

   نصراله زاده، عاطفه اكبري علوي ،  عاطفه اكبري
  چكيده  

مردم بنا به آداب و رسوم ساليانه خود هرساله در اسفند ماه خانه تكاني مي كنند ، و اين آداب خوب در فرهنگ مار يشه دار 

شده است، اما محيط روستا را هميشه پر از زباله ، نخاله و كودهاي حيواني فرا مي گيرد و مناظر زشت و نازيبا بوجود آورده است 

ا وزارت بهداشت به عنوان روزملي بهداشت محيط ناميده اما نامي آشنا براي كاركنان است ، در حاليكه اسفند ر 11از طرفي  روز . 

بايستي به نحوي به مردم نيز اطالع رساني شده و همچنين  فرهنگ سازي درجلب مشاركت مردمي جهت حفظ سالمت جامعه 

  . خود ويك اقدام ضروري است

   :روش كار 
بسيج پاكسازي روستا و اطالع رساني به سازمانهاي مرتبط جهت همكاري، اجراي برنامه هاي پياده تهيه برنامه عملياتي براي 

و اجراي بسيج پاكسازي در اين روز ، تهيه تراكت و پوستر و برگزراي جلسات ... روي خانوادگي سمبليك، مسابقات ورزشي و 

  اين طرح  آموزشي ، تشكيل جلسات شوراي بهداشتي جهت هرچه بهتر برگزار شدن

   :نتيجه  
آزران ، يزدل ، جوشقان استرك، نشلج، حسين آباد، علوي،ويدوج برگزار شد در  يك روز ( اين طرح كه در روستاي دانش آموزي 

كاميون كود از اين روستاها جمع آوري شد و عالوه بر آن مدارس ،  36كاميون زباله ،  43كاميون نخاله ساختماني ،  32تعداد 

  . پاكسازي شد و جويها نيز اليروبي گرديد... تانها و مساجد ومعابر ، قبرس

  تقويت فرهنگ جلب مشاركت مردمي وسازمانها در روستاها وتجربه در دانش آموزان  -

  فرهنگ سازي در زمينه روزهاي بهداشت محيط و لزوم پاكسازي روستا  -
 پاكسازي روستاها -


