
 

 

  

 
  ت محترم شرکتیمدیر

  با سالم
  از روز اول تا هفتم هفته سالمتدر روز هشتم اردیبهشت و  بهداشت حرفه ايروز جهانی احتراماً، بمنظور گرامیداشت 

براي کارشناسان محترم بهداشت حرفه اي ، مقتضی است دستور فرمائید  26/1/96و با توجه به جلسه هماهنگی مورخ اردیبهشت ، 
داشت حرفه اي آن شرکت نسبت به برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي الزم در این راستا با توجه به مراتب ذیل اقدام مسئول به

به مرکز  31/2/96انتظار دارد اجراي این برنامه ها با هماهنگی این مرکز بنحو شایسته اجرایی و گزارش نتیجه تا مورخ .نمایند
  .بهداشت آبیک ارسال دارند

  :هانی بهداشت حرفه اي شعار روز ج
  محیط کار ایمن و سالم در گرو بهینه سازي اطالعات ایمنی و سالمت کار 

  : شعار هفته سالمت  
  "زندگی سالم با نشاط و امید  " 

 
 هاي اجراییسیاست

 ها و تقسیم کارهماهنگی کامل درون سازمانی در اجراي فعالیت - 1
 .هاجلب مشارکت در اجراي مناسب برنامه  - 2
 قاي سطح آگاهی پرسنلهاي اثربخش در ارتي برنامهاجرا - 3
 .  رسانی مناسبهاي یکدیگر و اطالعها و برنامهها، ایدهایجاد زمینه مناسب براي به اشتراك گذاشتن طرح - 4
  

  :شعار روزهاي هفته سالمت
    تحرك بدنی، تفریحات سالم، فعالیت گروهی     : 96اردیبهشت   1جمعه  
   غذاي سالم، جامعه سالم     :96اردیبهشت   2 شنبه 

    سفیران سالمت، نهادهاي اجتماعی  : 96اردیبهشت   3یک شنبه 
   طرح تحول سالمت، ارتقاء کیفیت زندگی     :96اردیبهشت   4 دوشنبه 

   سالمت روان، نیاز همه و همیشه      :96اردیبهشت   5شنبه  سه
   سواد سالمتهنر و رسانه،         :96اردیبهشت   6چهارشنبه 

   نهاد خانواده و مسئولیت اجتماعی           96اردیبهشت   7 شنبه  پنج
  روز جهانی بهداشت حرفه اي         :96اردیبهشت 8جمعه        

  
 :برنامه هاي مورد انتظار در شرکتها 

مت و گران و هفته سالاهمیت سالمت محیط کار و کارو تبیین  پرسنلبراي ... ر و تراکت و اطالع رسانی و نصب بن - 1
 روز جهانی بهداشت حرفه اي 

29/01/1396 

50523/49/28 

 _ندارد_

 



 

 

  
  
  
 

نیروي کار در خصوص نوع خطرات شغلی ، نوع مواجهات  ء سطح آگاهیآموزشی در زمینه ارتقا هاي اجراي برنامه - 2
بهداشت حرفه اي  یت زایی و پر رنگ نمودن اهمیت شغلی ، عوارض و بیماریهاي شغلی و اطالع رسانی و حساس

 ام برنامه هاي اثربخش اي مختلف با جلب مشارکت کارگران و انج،اجراي فعالیته
ن و الزم اجراي برنامه هاي مربوطه بر اساس نامگذاري ایام هفته سالمت و روز در جلسه مدیراطرح برنامه ها  - 3

 بهداشت حرفه اي 
 ....و کارگران و  اجراي فعالیتهاي نمادین در خصوص تحرك بدنی ، تغذیه سالم ، سالمت روان ، سالمت محیط کار - 4
 تهاي نمادین فعالیاجراي برنامه هاي با نشاط براي کارگران در راستاي تحقق شعار زندگی سالم با نشاط و  - 5
برنامه هاي ارتقاء سالمت پرسنل اعم از فعالیتهاي ورزشی ، اجراي فعالیتهاي آموزشی  : موارد قابل اجرا از جمله  - 6

، آموزش  ،لبینات کم چربسالم ،استفاده از میوه و سبزیجات الب تغذیهقند ، چربی در ق عدم استفاده از نمک ،
قلبی و عروقی ، فشارخون باال، : سالمت روان ، آموزش برنامه پیشگیري از بیماریهاي غیر واگیر شایع همچون 

 ... دیابت ، چاقی ،دخانیات، پوکی استخوان و 
 پخش فیلم هاي آموزشی در زمینه هاي مختلف بهداشتی  - 7
تندسازي کلیه فعالیتها و اقدامات در قالب تهیه گزارش مکتوب فعالیتها و تهیه عکس و ارسال آن به مرکز مس - 8

 بهداشت
محترم بهداشت حرفه اي با جدیت و برنامه ریزي اصولی بر اساس  آن مدیریت محترم و مسئولانتظار جدي دارد  - 9

ی به پرسنل شرکت در زمینه اهمیت سالمت و توان و ظرفیت آن شرکت ، اقدامات نمادین موثري در آگاهی بخش
 .ضرورت توجه به آن با عنایت به مولفه هاي مختلف تهدید کننده بردارند

  
  


