
 بطىر جداگانه و پشت و رو تکمیل گردد. NS-1 , NS-2های  برای هر واحد بهداشتی ائم از مرکس/ پایگاه/ خانه بهداشت  فرم

 صفحه اول

 ای عمومی          : ارزیابی ایمنی عوامل غیرسازهNS-1فرم  کد شهرستان: نام شهرستان: 

 2باال=               1متوسط=           0کم=             -وجود ندارد= کد مرکس: نام مرکس :

  سوبٍس، کتشی ٍ ... 32  هیض 1 کد پایگاه/خانه بهداشت نام پایگاه/ خانه بهداشت

 ایغیرسازه جسء تعریف

ّستٌذ صیش هَاسد ضبهل ٍ گَیٌذ هی ای سبصُ غیش خضء ستَى، ٍ سقف دیَاس، اص غیش ثِ اخضا توبم ثِ سبختوبى، یک دس: 

oتدْیضات ٍ لَاصم 
oدکَسی ٍسبیل 
oسشهبیطی ٍ گشهبیطی ٍسبیل 
Oگبص ٍ ثشق آة،( تبسیسبت( 
oغیشُ ٍ دیَاس ضوبین ّب، دسة چبسچَة هبًٌذ سبختوبى ضوبین 

 ایغیرسازه عوامل از ناشی هایآسیب

ضًَذ ػولکشدی ٍ هبلی خبًی، آسیت ثِ هٌدش تَاًٌذ هی ای غیشسبصُ ػَاهل اص ًبضی ّبی آسیت. 

ثطکٌذ یب ضَد پشت ثیفتذ، صهیي ثِ کشدُ، حشکت خَد خبی اص فیضیکی فطبس گًَِ ّش یب لشصش اثش دس ضی یک کِ هؼٌبست ثذیي تدْیضات ٍ لَصام خصَظ دس. 

ضَد اًفدبس ٍ سَصی آتص ثِ هٌدش تَاًذ هی گبص ٍ ثشق هبًٌذ ای غیشسبصُ اخضای ثِ آسیت. 

ضَد هشکض آثگشفتگی یب آة قغغ ثبػث تَاًذ هی آة تبًکش ٍ ّب لَلِ ثِ آسیت. 

ضَد هی استجبعبت قغغ ثِ هٌدش تلفي خغَط ثِ آسیت. 

 ایغیرسازه ایمنی افسایش راهکارهای

داد اًدبم سا صیش ساّکبسّبی تَاى هی ای غیشسبصُ اخضای اص ًبضی آسیت کبّص ثشای: 
oکشد هحکن خَد خبی دس سا آًْب. 
oداسد قشاس کبثیٌت ٍ کوذ پبییي عجقبت دس سا خغشًبک یب پزیش آسیت لَاصم. 
oکشد قفل سا ّب کبثیٌت ٍ کوذّب دسة. 
oکشد حزف سا ضشٍسی غیش اخشای. 
oًطًَذ اضغشاسی تخلیِ صهبى دس خشٍج هسیش اًسذاد ٍ آسیت ثبػث کِ داد اًدبم ای ثگًَِ سا چیذهبى. 
oکشد قفل سا ٍیلچش یب ثشًکبسد چشخ. 
oاتصبلی. ضًَذ خبیگضیي فشسَدُ اتصبالت ٍ ّب سین ّب، لَلِ. ضًَذ ای دٍسُ ثبصدیذ ثبیذ هَاسد ایي. ضذ هغوئي تلفي ٍ آة گبص، ثشق، اتصبالت ٍ تبسیسبت ایوٌی اص ٍ 

 .ثبضٌذ ًذاضتِ ًطتی

 ایغیرسازه ایمنی ارزیابی روش

کٌٌذ ّوشاّی اسصیبثی ایي دس سا ضوب تب ثخَاّیذ ّوکبساى توبهی اص .کٌیذ هطبّذُ ثذقت سا هشکض دٍسى فضبّبی ٍ هحیظ ثبیذ ای غیشسبصُ اسصیبثی اًدبم ضشٍع ثشای. 

کٌیذ هقبیسِ سا اًذ ضذُ رکش (ایغیرسازه ایمنی افسایش راهکارهای) ثبال دس کِ هؼیبسّبیی ثب سا آى ضشایظ هشکض، دس ای غیشسبصُ ػبهل ّش هطبّذُ اص پس. 

 ایغیرسازه ایمنی امتیاز

آى هقبثل  ستَى دس ٍ کشدُ تؼییي ای غیشسبصُ ػبهل ّش ثشای سا ایوٌی سغح ،"ای غیشسبصُ ایوٌی افضایص ساّکبسّبی" دس ضذُ رکش هَاسد ثِ تَخِ ثب پیَست، ّبی فشم دس
 ػذد رکش ضذُ ریل سا ٍاسد ًوبئیذ.

o (0=)اندنشده رعایت ایمنی نکات:کم ایمنی 

o (1=)اندشده رعایت تاحدودی ایمنی نکات:متوسط ایمنی

o (2=)اندشده رعایت کامال ایمنی نکات:باال ایمنی 

 :تَخِ

ًوبییذ ثجت سا آًْب ایمنی وضعیت متوسط داسد، ٍخَد هشکض دس ػذد یک اص ثیص ضی، یک اص اگش. 

کٌیذ ٍاسد سا (-) الهتػ هشثَعِ ستَى دس ًذاسد، ٍخَد هشکض دس ضی یک اگش.  

  آة سشدکي 32  صٌذلی، ًیوکت، چْبسپبیِ 3

  هبضیي لجبسطَیی 32  فبیل 2

  ای پٌدشُ ضیطِ 32  کوذ 2

  غیشُ(اخضای پَضص دٌّذُ سبختوبى )دیَاسّبی ثیشًٍی، ًوب ٍ  32  کتبثخبًِ 2

  تبثلَی اػالًبت 32  صٌذٍق 2

  تبثلَی سش دس هشکض 32  سایبًِ 2

  ّبی داخلی پبستیطي 23  پشیٌتش 2

  تدْیضات گشهبیطی )ثخبسی، ...( 21  اسکي 2

  تدْیضات سشهبیطی )کَلش، ...( 23  تلفي 13

  پٌکِ سقفی 22  فبکس 11

  اتصبالت تلفٌی )ٍ ایٌتشًت(سین ّب ٍ  22  داس آٍیض پبیِ سخت 13

  ضیش ٍ لَلِ ّبی آة ٍ اتصبالت آًْب 22  تبثلَّبی دیَاسی 12

  هٌجغ آة 22  لَاصم تضییٌی 12

  گبص، کپسَل گبص ٍ اتصبالت آى 22  آییٌِ 12

  سین ّب ٍ کبثل ّبی ثشق 22  سبػت دیَاسی 12

  کٌتَس ٍ تبثلَی ثشق 22  تلَیضیَى 12

  طًشاتَس ثشق 23  ٍیذیَ 12

  کپسَل آتص ًطبًی 21  ثلٌذگَ 12

  سیستن تَْیِ 23  ٍیذئَ پشٍطکتَس 33

  ّبی سٍضٌبیی داخلی ٍ خبسخیسیستن 22  یخچبل 31

  سبیش هَاسد 22  ظشٍف ٍ لَاصم آضپضخبًِ 33



 2باال=               1متوسط=           0کم=             -وجود ندارد= ای فنی          : ارزیابی ایمنی عوامل غیرسازهNS-2فرم 

  سبًتشیفَط 85  هؼبیٌِ تخت خلَی پبیِ چْبس 57  پبت گبلی 29  اتَکالٍ 1

  کشًَهتش 86  فَسسپس چیتل 58  ثبکس کلذ 30  فَس 2

  ضیکش 87  سًَیکیذ 59  فلضی کبسِ 31  سفلکتَس چشاؽ 3

  چطوی دٍ هیکشٍسکَح 88  هبهبیی /خٌیي قلت صذای گَضی 60  کبتکَت 32  السًگَسکَح /سیٌَسکَح /اتَسکَح 4

  ایشهَتَس ثب هیکشٍهَتَس 89  ثلٌذ فلضی پبیِ ثب گشد لگي 61  گطبد دّبًِ استیل سغل 33  دیبپبصى 5

  یَسیٌَهتش 90  ّیستشٍهتش 62  ثبکس سیفتی 34  ًگبتَسکَح 6

  )دیف یب دستی (کبًتش 91  خَدتشاش 63  صیش آى( چشخ ٍ هبًَهتش ثب(اکسیظى سیلٌذس 35  سفلکس چکص 7

  گیش لَلِ 92  ٍاسهش 64  استیل سیٌی 36  داى کت ست 8

  ضَس لَلِ 93  دی یَ آی ست 65  استیل لگي 37  ختٌِ ست 9

  ظَْس ٍ ثجَت دستگبُ 94  صایوبى ست 66  کبثیٌت فبیل 38  چَثی آتل 10

  سادیَگشافی دستگبُ 95  ًَصاد احیبء ست 67  داسٍیی قفسِ 39  استیل ٍ لؼبثی پبسذ اًَاع 11

  دگشاف 96  ٍالَ 68  هطجک قفسِ 40  قیچی / پٌست / پٌس اًَاع 12

  سادیَگشافی فیلن گیشُ 97  یذسٌح 69  ثیوبس ثستشی تخت 41  )سسیَس /دسثذاس هستغیل/ای قلَُ( کٍَت اًَاع 13

  )کَست پشیَ پشٍة، پشیَدًتبل( لثِ پشیَد ست 98  یذسٌح کیت 70  کبتتش / سًَذ اًَاع 42  پبساٍاى 14

  آهبلگبهبتَص 99  کلشسٌح کیت 71  الم اًَاع 43  چشخذاس ثشاًکبس 15

  دًذاى تشهیوی ست 100  َّا اًذاصُ رسات ٍ غلظت گیشی اًذاصُ دستگبُ 72  پبًسوبى ست 44  سشم پبیِ 16

  دًذاى خشاحی ست 101  فتَهتش یب اسپکتشٍفتَهتش 73  ثک آیس 45  هؼبیٌِ تخت 17

  تَسثیي سش 102  اکبستَس اًَاع 74  الم ًگْذاسی هخصَظ خؼجِ 46  ثبثت ثضسگسبل تشاصٍی 18

  سبکطي سش 103  سوپلش اًَاع 75  سبکطي 47  سیبسی پشتبثل تشاصٍی 19

  تخت سشآییٌِ 104  گبصیبة ّبی لَلِ اًَاع 76  ٍاکسي سجذ 48  ثیستَسی 20

  دًذاًپضضکی صٌذلی 105  ضیشداس ثبسیل 77  کشایَ 49  تشهَهتش 21

  خبفشصی 106  سذیوبى پبیِ 78  ثیوبس تخت کٌبس ًشدُ 50  یخچبل تشهَهتش 22

  کوپشسَس 107  تَهب یب ًئَثبس الم 79  )قذ گیشی اًذاصُ هیض( اعفبل سٌح قذ 51  استیل پٌجِ خبی 23

  هکٌذُ الستیک 108  پت پی اًَاع 80  تبثَسُ 52  پٌس خبی 24

  ثضسگ هسَاک هبکت 109  ای لَلِ خب اًَاع 81  پَاس 53  اٍلتشاٍیَلِ چشاؽ 25

  دًذاًپضضکی یًَیت 110  الکلی چشاؽ 82  طًیکَلَطی /صایوبى تخت 54  ثضسگسبالى خَى فطبس دستگبُ 26

  :هْن هَاسد سبیش 111  داى خلظ 83  داس پبیِ چشاؽ 55  ثیکس / دیص 27

 صفحهدوم  آصهبیطگبُ سبػت 84  قَُ چشاؽ 56  )الکل سبٍلي، ثتبدیي،(ضذػفًَی هَاد 28

بطىر جداگانه و پشت و رو تکمیل گردد. NS-1 , NS-2های  برای هر واحد بهداشتی ائم از مرکس/ پایگاه/ خانه بهداشت  فرم



 


