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 ّضؼیت هٌطقَ -1

 :طول جغرافیایی 

 عرض جغرافیایی:

 الف: تؼذاد تقزیثی هٌاسل هٌطقَ: طالن.................ًاطالن...................

 هٌطقَ: آطیة دیذٍ..............آطیة ًذیذٍ................. ب: تؼذاد تقزیثی کل جوؼیت در

 هاٍ:................ 1تؼذاد ًْساداى کوتز اس-3سى:............... -2هزد:............. -1ج: تزکیة طٌی جٌظی جوؼیت هٌطقَ 

 طال: ............. 22-62جوؼیت  -7طال: ............ 6-22زاد جوؼیت اف -6طال...........  1-6تؼذاد کْدکاى -5طال: ...............2تؼذاد کْدکاى سیز  -4

 جوؼیت ّرّدی تَ هٌطقَ تؼذ اس حادثَ: ...............-12جوؼیت سًاى تاردار: ...............-9طال: ............... 62جوؼیت تاالی -8

 جوؼیت داًغ آهْساى: ..............   -11

 ٍ: ................تؼذاد هٌاسل خزاب ػذ -12

 ّضؼیت هٌطقَ اس ًظز هزگ ّ هجزّحیي حادثَ  -2

 تؼذاد اجظاد دفي ػذٍ در هٌطقَ: .............. -تؼذاد اجظاد دفي ًؼذٍ در هٌطقَ:.............ج -...............ب تؼذاد کل تقزیثی تلفات در هٌطقَ: –الف

 تؼذاد هجزّحیي تظتزی یا اػشاهی: ............... -تؼذاد هجزّحیي طزپایی: ...............ّ -..............ٍتؼذاد تقزیثی هجزّحیي در هٌطقَ:  -د

 ُا ت هٌطقَ اس ًظز ػیْع تیوارییّضؼ  -3

 خًْی:.........ُپاتیت:..........ّتا:........ػیظتْسّهیاسیض:........ ای:.........اطِال:.........اطِال رّدٍُای  تؼذاد کل هثتالیاى تَ تیواری .1

 ُای تٌفظی:.............. تؼذاد کل هثتالیاى تَ تیواری .2

 ُا:.................... هثتالیاى تَ ػفًْت .3

 ........... گال:............... طالک:...................ُای اًگلی:................  پذیکلْسیض:... هثتال تَ تیواری .4

 ُای فؼار خْى: .................... تؼذاد کل هثتالیاى تَ تیواری .5

 تؼذاد تیواراى صزػی: .......................تؼذاد تیواراى رّاًی:...................... .6

 .تؼذاد افزاد هصزف کٌٌذٍ هْاد:.......12.تؼذاد تیواراى تاالطوی: ..........9اراى دیاتتی:...............تؼذاد تیو8(:...............-3تؼذاد کْدکاى سیزصذک) .7

 ، ُیپْتزّئیذی، گالکتْسّهی، طزطاى:...............PKU.تؼذاد تیواراى12.تؼذاد سّجیي ًاقل ّاجذ ػزایط تارداری: ............... 11

 ػذٍ در غزتالگزی:...............تؼذاد ًْساداى هؼکْک ػٌاطایی 13

 ّضؼیت هٌطقَ اس ًظز ػْاهل هؼکل سا ّ هحذّد کٌٌذٍ   -4

 ُای تْهی هٌطقَ ُای  ػایغ در هٌطقَ یا تیواری تیواری -2

 ، گال ،CCHF، آًفلْاًشاُای جلذی ، تیواری، حیْاى گشیذگی، هاالریا، اطِال خًْی، اطِال حادآتکی، هٌٌژیتطزخک

 ّ طایز ................  ُای فزطْدٍ ّ خزاب ػذٍ طاختواى ُای رػذ حؼزات ّ جًْذگاى: هزداب  هحل -3

 ُای خزاب ػذٍ:................. تؼذاد تقزیثی دام تلف ػذٍ:.................. تؼذاد داهذاری -4

 حؼزات ّ جًْذگاى غالة هٌطقَ: -5

 ................... طایز کٌَ کک ػپغ پؼَ هاالریا هْع ُا طْطزی

 ُای حادثَ طاس................. ّجْد کاًْى ًاهطلْب : هطلْب ُای ّلگزد ّضؼیت طگ -6

   ًاهطلْب ّضؼیت تزق: هطلْب -7

   ًاهطلْب ّضؼیت طْخت: هطلْب -8
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 2صفحه  ساعت  تاریخ  سرپرست منطقه  شماره یا نام منطقه   

 احتیاجات ضزّری  -5

 )در صْرت ّجْد تیوار در هٌطقَ(  PKUغذای هخصْؽ ّ ػیزخؼک هخصْؽ تیواراى 

 کٌذ؟ ............ آیا طثذ غذایی ًیاس رّساًَ را تاهیي هی -3ػیز خؼک هْرد ًیاس .............  -2هْاد غذایی  هْرد ًیاس ُز ًفز در هٌطقَ: .............-1

 ػاهپْ:.......... -8حْلَ: ................ -7خویز دًذاى: ........... -6هظْاک:...............  -5ّطایل تِذاػتی هْرد ًیاس در هٌطقَ )صاتْى(: .............  -4

تجِیشات رّاى درهاًی:............  –12........ ُای ضذ ػقزب ّ هار: ............. طزم -11ّطایل تِذاػتی: ....................-12دطتوال: .............   -9

 ُای اّلیَ: ............... ّطایل کوک-15اقالم دارّئی هْرد ًیاس: .............. -14تؼذاد اکیپ ُای تِذاػتی هْرد ًیاس: .............-13

 طال: ....................2غذای کوکی ّیژٍ کْدکاى سیز  -16

 ............ -3................  -2.............  -1ّ ّطایل  آهْسع  ّطایل طوؼی ّ تصزی -17

 ًاهطلْب ُای ارتثاطی هطلْب طیظتن -18

 ............. -3.............   -2.............  -1هْاد ضذػفًْی کٌٌذٍ هْرد ًیاس:  -19

  ، کشاس، ُپاتیت ،MR، پْلیُْای هْرد ًیاس: ُاری ّاکظي -22

:........... ORS-25طزم خْراکی ّ ّریذی:........... -24کلذتاکض: ...............  -23دطتگاٍ فؼار خْى:............. -22تزاسّی پزتاتل:............. -21

 طت کاهل سایواى: .............. -29....لثاص کار: ................. -28گیزی: ............................  ّطایل ًوًَْ -27تٌذ طوی:.............. پؼَ -26

 کلزطٌج: ...........ػذد -31ُای تاکتزیْلْژیکی آب: .................... آسهایؼگاٍ طیار آب آػاهیذًی: ............. تجِیشات السم تزای آسهْى -32

 ّضؼیت هٌطقَ اس ًظز هٌاتغ هْجْد ّ تِذاػت هحیط   -6

 تؼذاد هٌاسل قاتل طکًْت:....................... -3تؼذاد هخاسى آب آػاهیذًی طالن:................... -2.............تؼذاد چاٍ آب آػاهیذًی:  -1

 تؼذاد هزاکش تِیَ ّ تْسیغ ّ فزّع هْاد غذایی فؼال:..................... -5تؼذاد چاٍ آب کؼاّرسی قاتل تِزٍ تزداری: ......................-4

 ای: ................ ُای ارتثاطی تاس درّى هٌطقَ تؼذاد راٍ -8تؼذاد اهاکي هتثزکَ طالن: ................ -7د هذارص طالن:..................تؼذا-6

  ، ًاهٌاطة، هٌاطة، ًاطالنّضؼیت ػثکَ آب آػاهیذًی:طالن -12ای: ............. ُای تاس تزّى هٌطقَ تؼذاد راٍ -9

  ،غیزفؼالتؼذاد هزاکش تِذاػتی ّ درهاًی فؼال -12ُای طالن: ..........   تیوارطتاىتؼذاد  -11

 ُای تِذاػتی: فؼال .......غیزفؼال......... تخزیة ػذٍ............ تؼذاد خاًَ -13

 ُای تلف ػذٍ ............ تؼذاد تقزیثی دام - 15ًاهٌاطة ّضؼیت هٌطقَ اس ًظز تلفات داهی: هٌاطة -14

 ًاهٌاطة ّضؼیت هٌطقَ اس ًظز فضْالت داهی: هٌاطة -16

  ًاهٌاطة ّضؼیت هٌطقَ اس ًظز دفغ فاضالب: هٌاطة - 18ًاهٌاطة ّضؼیت هٌطقَ اس ًظز ستالَ: هٌاطة -17

 ....هیشاى دطتزطی خاًْار تَ آب آػاهیذًی طالن: ........... -22جوؼیت طاکٌیي در هٌطقَ: ...............خاًْار  -19

 آب آػاهیذًی طالن اس چَ طزیقی تاهیي هی گزدد: -21

 جوغ تاًکزُا...........هتز هکؼة ُا............. حلقَ ج:تاًکزُای ثاتت ّ طیار تؼذاد چاٍب: چاٍ الف:ػثکَ لْلَ کؼی

 خیزػاهیذًی اس ًظز هیکزّتی طالن اطت؟ تلَآب آ-ppm 23هیشاى کلز تاقیواًذٍ .............. خیز آب آػاهیذًی طاکٌیي کلزیٌَ هیؼْد؟ تلَ-22

 درصذ دطتزطی خاًْارُا تَ تْالت تِذاػتی .............. درصذ  -25درصذ خاًْارُای دارای طزپٌاٍ هٌاطة ...............درصذ  -24

 ًاهطلْب ُا: هطلْب اى ًاقل تیواریّضؼیت هٌطقَ اس ًظز حؼزات ّ جًْذگ -27درصذ دطتزطی خاًْارُا تَ حوام تِذاػتی ...........درصذ  -26

  تزآّرد ًیاسُای فْری ّ ضزّری هٌطقَ اس ًظز تِذاػت هحیط: -28

 الف:تؼذاد چادرُای هْرد ًیاس ..........تختَ، چادر تزپا ػذٍ ...........تختَ

 ُای صحزایی هْرد ًیاس ............ تاب  ج:تؼذاد حوام

 ًیاس..................کیلْگزمٍ:هیشاى کلز هْرد 

 

 ُای صحزایی هْرد ًیاس.............چؼوَ ب:تؼذاد تْالت

 د: تؼذاد تاًکزُای هْرد ًیاس حجن .................. هتزهکؼة
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