
در اردوھای دانش آموزی بھداشتی مھم  نکات  

رعایت نکات و مسایل ایمنی و بھداشتی اردو ، از ضروریات برگزاری یک اردوی سالم و بدون دغدغه است. ھیچ گاه نباید به 

ایمنی و بھانه کاھش ھزینه ھا ، توجیه کوتاه بودن مدت اردو و یا مراقبت توسط اعضای کادر، از رعایت ضوابط و مقرارات 

بھداشتی اردو غفلت نمود. به یاد داشته باشید مربیان و مسووالن برگزاری اردو ، باید بیش از ھمه ، مقررات و ضوابط را 

 رعایت کنند تا الگویی برای شرکت کنندگان باشند.

  و اما برخی از ضوابط و نکات بھداشتی اردو :

Ø بیمه نمودن کلیه شرکت کنندگان و عوامل اجرایی  

Ø ن وسیله نقلیه سالم و مناسب و کنترل و بازدید از وسیله نقلیه قبل از اردوگرفت 

Ø  راننده دارای توانایی جسمی و شرایط اخالقی و روحی مناسب باشد و شئونات اسالمی را رعایت کند ھمچنین

 متعھد به رعایت قوانین راھنمایی و رانندگی و سرعت مچاز برای حرکت باشد.

Ø  ھای اولیهھمراه داشتن جعبه کمک 

Ø پرھیز از ھرگونه شوخی و بازی پرخطر و حادثه ساز 

 دفع بھداشتی مدفوع و فاضالب

ترين مسائل بھداشتى است که در ھر اردوگاه بايد زير نظر قرار گیرد. زيرا  دفع مدفوع و فاضالب اردوگاه، يکى از مھم

شود. لذا انتخاب ھر نوع روش  ن افراد اردوگاه مىمختلفى در بی  انگارى در اين مورد، سبب شیوع بیمارى ترين سھل کوچک

 دفع مدفوع و فاضالب بايد با توجه به اصول زير انجام گیرد:

ھا را آلوده نکند. ه سارھا و يا چا ھاى زيرزمینى نظیر چشمه آب -  

 مدفوع و فاضالب بايد با توجه به اصول زير انجام گیرد:

ھا را آلوده نکند. ه چاسارھا و يا  ھاى زيرزمینى نظیر چشمه آب-  

ھاى سطحى و خاک نگردد.  موجب آلودگى آب -  

باعث جلب پشه و مگس و ساير حشرات نشود.  -  

باعث ايجاد بوى تعفن و مزاحمت براى ساکنین اردوگاه نگردد. -  

 تامین آب آشامیدنی سالم

شود، بايد آبى سالم  در اردوگاه مصرف مىسئله آب آشامیدنى اردوگاه، از مسائل مھم و اساسى ھر اردوگاه است. آبى که 

و بھداشتى باشد. آب سالم، آبى است بدون بو، طعم و رنگ که از نظر شیمیائى داراى امالح حبیعى در حد قابل قبول و 

باشد. زا مى عارى از ھر گونه میکروب بیمارى  

عمل آورد و وضع بھداشتى  ، شناسائى کاملى بهبراى تأمین آب بايد از کلیه منابعى که در فاصله معقولى از اردو قرار دارد

االمکان منبعى را انتخاب کرد که کمتر در معرض آلودگى باشد. در صورت امکان براى تأمین  آنھا را مورد بررسى قرار داد و حتى

بکه آب ترين شبکه آب آشامیدنى شھر و يا روستاى نزديکى که داراى ش آشامیدنى در ارودگاه، بھتر است از نزديک آب 

کشى بر اساس اصول فنى و بھداشتى و نصب شیرھاى برداشت آب، اقدام کرد. گاھى آب  وسیله لوله کشى است، به لوله

شود، بايستى قبل از توزيع،  وسیله تانکر حمل مى شود. بديھى است آبى که به وسیله تانکر به اردوگاه رسانده مى به

ھاى چوبى و در  ھاى آب روى پايه نکات بھداشتى را نمود. بھتر است مخزن سازى اين آب، رعايت ضدعفونى شود و در ذخیره

چیز در ظرف آب، فرو برده نشود.  ارتفاع مناسب قرار داده شود و ھیچ  

 



 

دفع صحیح فضوالت مايع و جامد   

ھاى غذاخوري سالن مبارزه با حشرات و جوندگان در انبارھا، آشپزخانه و. -  

فردى کارکنان مواد غذائى از طريق معاينات بھداشتى و آموزش آنان.نظارت و توجه به بھداشت  -  

ھاى عفونى واگیردار مثل سل، ھپاتیت، حصبه و  کار در اردو، بايد از نظر بیمارى کارکنان آشپزخانه قبل از اشتغال به

ل انجام وظیفه گردند.ھاى انگلى مورد معاينه قرار گیرند و در صورت احراز تندرستى و گواھى صحت مزاج، مشغو بیمارى  

 دفع بھداشتی زباله  

طور کلى زباله از دو قسمت مواد فسادپذير و فسادناپذير تشکیل شده است که عمده مسائل بھداشت محیطى زباله  به

دفع   گردد که خطرات ناشى از عدم تر مى مربوط به قسمت فسادپذير آن است. اھمیت دفع بھداشتى زباله موقعى مشخص

شدن آب، خاک  نمايند، بلکه باعث آلوده ھا نه فقط ايجاد بیمارى و محیط غیرسالم مى غیربھداشتى آن را بدانیم. زبالهو يا دفع 

شوند. و ھوا نیز مى  

دار به تعداد کافى در اختیار افراد ساکن در اردوگاه قرار داده شود تا  ھاى درب دان براى تسريع در امر دفع زباله، بھتر است زباله

ھاى اصلى اردوگاه نصب شده، تخلیه گردد.  ھاى مخصوص زباله که در خیابان آورى شده به داخل بشکه ھاى جمع زبالهکلیه 

چنین بايد باالتر از  راحتى میسر باشد. ھم دار بوده و دسترسى به آن به ھا بايد قابل شستشو، غیرقابل نفوذ و درب اين بشکه

آورى شده و در خارج از اردوگاه به روش بھداشتى دفع  ھا ھر روز بايد جمع باله بشکهھاى چوبى قرار گیرند. ز زمین و روى پايه

 گردد

 بھداشت مواد غذایی

ھاى دستگاه تنفسى ھستند، تا بھبودى کامل، از دست  افرادى که داراى جوش، زخم، جراحات عفوني، گلو دارد يا عفونت

بند، کاله و  پختن و توزيع غذا، لباس کار تمیز به تن کنند و پیشزدن به مواد غذائى بايستى خوددارى کنند. در ھنگام 

ھاى خود را کامًال پاکیزه نگاه دارند و روزانه پس از فراغت از کار استحمام نمايند. دستکش  

مرغ که مصارف فراوانى دارند، مواد غذائى  عالوه بر رعايت بھداشت مواد غذائى حیوانى نظیر شیر، پنیر، گوشت، و تخم

ھا حايز اھمیت است. لذا جا دارد که نسبت به رعايت اصول  یاھى از قبیل میوه و سبزيجات نیز در تغذيه ساکنین اردوگاهگ

ويژه ضدعفونى کردن اين مواد دقت نظر الزم اعمال گردد.  بھداشتى به  
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