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  ضوابط فعاليت شركتهاي خدماتي مبارزه با حشرات و جانوران موذي در اماكن عمومي و خانگي

  مقدمه

هيئت محترم وزيران و  14/6/78آيين نامه اجرايي كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي مصوب  6ماده  2به استناد تبصره 

قانون تشكيالت وزارت بهداشت درمان و  1ماده  2محترم وزيران و بر اساس بند هيئت  24/4/71آيين نامه بهداشت محيط مصوبه  9ماده 

مجلس محترم شوراي اسالمي به منظور حفظ و ارتقاء بهداشت جامعه از طريق مبارزه صحيح با حشرات  3/3/1367آموزش پزشكي  مصوبه 

ضوابط فعاليت يك وظيفه عمومي تلقي مي گردد ، و جانوران موذي در اماكن عمومي و خانگي و همچنين حفاظت از محيط زيست كه 

   .گردد شركتهاي خدماتي مبارزه با حشرات و جانوران موذي در اماكن عمومي و مسكوني به شرح ذيل تصويب و به كليه ذينفعان ابالغ مي

  كليات - فصل اول 

  اهداف -1ماده 

دپايان وحيوانات ناقل بيماري دراماكن عمومي وخانگي درحيطه وظايف به استنادموادقانوني ذكرشده درمقدمه اين ضوابط، نظارت دركنترل بن

اثرات ، سموم غيرمجاز، )آفت كش ها(لذابه منظورجلوگيري ازمصرف بي رويه سموم. وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مي باشد

سامان بخشيدن به افرادحقيقي ياحقوقي  وهمچنين كنترل و برانسان ومحيط زيست ومقاوم شدن بندپايان به آفت كشها مخرب آفت كشها

كه بدون تخصص ومجوزاقدام به انجام سمپاشي دراماكن مذكورمي نمايند، اين ضوابط تهيه شده تا با اجراي آن مشكالت بهداشتي جامعه 

  .دراين زمينه برطرف شده ودرنتيجه سالمت آحاد جامعه حفظ وارتقاء يابد

  تعاريف -2ماده

به كليه بند پايان ، جوندگان ، آفات خانگي و ساير موجوداتي كه در اماكن عمومي و منازل مسكوني موجب ايجاد  :حشرات و جانوران موذي

  .مي شوند،اطالق مي گردد  و انتقال بيماري و مزاحمت جسمي و رواني در انسان 

مديريت و بهسازي ( اعم از محيطي عبارت است از اعمال روشهاي مديريت پيشگيري و كنترل،  :مبارزه با حشرات و جانوران موذي 

شيميايي و ساير روشهايي كه مورد تاييد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي جهت كنترل حشرات و جانوران موذي در  ،) 1محيط

 .اماكن و محيط زندگي به نحوي كه كمترين اثر را بر سالمت انسان ، و محيط زيست و اكوسيستم داشته باشد

شده وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشكي مشخص بهداشت محيط به گروهي از اماكن اطالق مي گردد كه در آئين نامه   :اماكن عمومي

..... است نظير مراكز آموزشي  ، تفريحي و اقامتي ، مراكز نظامي و  انتظامي ، مراكز بهداشتي درماني ، مراكز سياحتي ، زيارتي ، مساجد و 

 .ررات بهداشت محيط ذكر شده است كه شمول آن در قوانين و مق

كه در اين ضوابط به اختصار شركت ناميده مي شود ،   :شركت خدماتي مبارزه با حشرات و جانوران موذي در اماكن عمومي و خانگي  

و جانوران عبارت است از يك واحد صنفي ، فني و خدماتي كه پس از تاسيس بر اساس قوانين جاري كشور ، در زمينه مبارزه با حشرات 

 .موذي در اماكن عمومي و خانگي فعاليت مي نمايند

 . كه در اين ضوابط به اختصار معاونت بهداشتي ناميده مي شوند  :معاونت بهداشتي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي 

در آنجا وجود داشته و به نوعي بر  كليه اماكن ، منازل و محيطهايي كه  حشرات ، جانوران موذي و آفات خانگي و ناقلين :حيطه فعاليت

  .بهداشت عمومي و سالمت جامعه تاثير گذار باشد و يا موجب انتقال بيماريها  و مزاحمت براي  انسان شود

مجوز فعاليت شركتهاي مبارزه با حشرات و جانوران موذي در اماكن عمومي و خانگي مي باشد كه توسط معاونت هاي بهداشتي  :پروانه

  .علوم پزشكي صادر مي گردد دانشگاههاي

                                                           
  تلفيقي و ساير روشهاي غير شيميايي َ مديريتيط ، بهسازي مح - 1
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منظور تعداد ساعات آموزشي بر اساس سرفصلهاي تعييين شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشد كه : دوره آموزشي 

  .توسط معاونتهاي بهداشتي براي  مسئولين فني شركتها برگزار مي گردد

نظارت ، پايش و اقدامات عملي در راستاي مبارزه با حشرات و جانوران موذي در منظور فرد يا افرادي است كه شركت براي   :مسئول فني 

 .اماكن عمومي و خانگي به خدمت گرفته است و اين افراد مجوز فعاليت خود را از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اخذ مي نمايند

  شرايط تاسيس : فصل دوم

  صدور پروانه 

  .ي داراي شماره ثبت از سازمان ثبت اسناد و امالك اعطاء مي گرددشركتها فقط بهداشتي پروانه توسط معاونت به -3ماده 

  .باشد  صادره قابل واگذاري و انتقال به غير نمي پروانه  -1تبصره 

  .صادره را در محل مناسب و در معرض ديد عموم نصب نمايد  پروانهشركت موظف است  - 2تبصره 

سال  2براي  شركت توسط معاونت بهداشتي، پروانه تاييدو پس از  مي باشد سال 2از تاريخ صدور به مدت  صادره پروانهاعتبار   -3تبصره 

  .  بودتمديد خواهد قابل ديگر 

، )اتمام دوره دوساله اول يا اتمام هر يك از دوره هاي تمديد شده(شركت موظف است يكماه قبل از اتمام تاريخ اعتبار پروانه،   - 4تبصره 

با پروانه  مذكور به منزله فعاليت  ادامه فعاليتعدم تمديد، پروانه باطل تلقي گرديده و در صورت .انجام دهد پروانه، زم را جهت تمديداقدام ال

  .بدون پروانه خواهد بود

د جانشين او را تعيين و موسس جهت ادامه فعاليت باي.در صورت فوت و يا انصراف مسئول فني از ادامه فعاليت، پروانه لغو ميگردد  :5 تبصره 

  .كند

  نيروي انساني -  4ماده 

  :حداقل نيروي انساني مورد نياز براي فعاليت در شركت به شرح ذيل مي باشد      

 يك نفر مسئول فني  -1

 يك نفر كارگر سمپاش داراي مدرك تحصيلي حداقل سوم راهنمايي -2

  

  فضا و مكان و تجهيزات -  5ماده 

  :كان و فضاي شركت به شرح ذيل مي باشدحداقل شرايط مورد نياز م     

 دفتر كار -1

 :با شرايط ذيل انبار نگهداري سموم و تجهيزات -2

 مترمربع 6مساحت حداقل  -

 تمهيدات الزم براي اطفاء حريق صورت گرفته است -
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 آب مصرفي شركت مورد تاييد مقامات بهداشتي است -

 .گيرد نحوه دفع فاضالب در انبار و دفتر شركت بصورت بهداشتي صورت مي -

 .انبار داراي قفسه بندي مناسب و كمد لباس براي كارگران است -

 .انبار داراي درب و قفل مناسب است -

 .انبار داراي تهويه الكتريكي مناسب است كه تهويه آن به فضاي آزاد موجب آزار همسايگان نمي گردد -

 .محل انبار فاقد هرگونه مزاحمت براي ساختمانها و ساكنان مجاور است  -

 با شرايط بهداشتي يس بهداشتي شامل دستشويي ، حمام و توالتسرو -3

 :حداقل تجهيزات الزم در شركت به شرح جدول ذيل بايد وجود داشته باشد   -4

 

  توضيحات   موارد  تعداد  اقالم

  كارگر و يك مسئول فني 1براي حداقل   عدد 2  كاله لبه دار ضد آب
به ازاء هركارگر سم پاش موارد 

  اضافه مي گردد

 كارگر و يك مسئول فني 1براي حداقل   جفت 2  ستكش التكس ساق بلندد
به ازاء هر كارگر سم پاش 

 موارد اضافه مي گردد

 كارگر و يك مسئول فني 1براي حداقل   دست 2  لباس كار يكسره ضد آب
به ازاء هر كارگر سم پاش 

 موارد اضافه مي گردد

 سئول فنيكارگر و يك م 1براي حداقل   جفت 2  چكمه ساق بلند
به ازاء هر كارگر سم پاش 

 موارد اضافه مي گردد

 كارگر و يك مسئول فني 1براي حداقل   عدد 2  عينك
به ازاء هر كارگر سم پاش 

 موارد اضافه مي گردد

 كارگر و يك مسئول فني 1براي حداقل   عدد 2  ماسك معمولي پارچه اي
به ازاء هر كارگر سم پاش 

 موارد اضافه مي گردد

عدد براي هر شركت جهت  دو يلتر دارماسك ف

  محلول سازي و عمليات سم پاشي
 كارگر و يك مسئول فني 1براي حداقل   عدد 2

به ازاء هر كارگر سم پاش 

 موارد اضافه مي گردد

 كارگر و يك مسئول فني 1براي حداقل   دستگاه 2 پمپ سمپاش دستي 
كارگر سم پاش  3به ازاء هر 

 يك دستگاه اضافه مي گردد

 ---  كارگر و يك مسئول فني 1براي حداقل   سري 2 ظروف محلول سازي

 ---  كارگر و يك مسئول فني 1براي حداقل   عدد 2  تله زنده گير جوندگان و تله هاي چسبي

 ---  كارگر و يك مسئول فني 1براي حداقل   عدد 2 چراغ قوه معمولي بزرگ 

كيف تجهيزات و كيت كمك هاي اوليه طبق 

  حل سم پاشي نياز در مرا
 ---    عدد 2
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  شركت/وظايف موسس: فصل سوم 

موظف است طبق قرارداد رسمي جهت به خدمت گرفتن مسئول فني و كارگر سمپاش در شركت موضوع ماده فوق اقدام  موسس -6ماده

به معاونت بهداشتي دانشگاه اعالم  )روز 15حداكثر ظرف مدت (موضوع را موسس هريك از طرفين ،  توسطنموده و در صورت لغو قرارداد 

  .اقدام نمايد) حداكثر ظرف مدت يك ماه(جايگزين  نموده و طبق دستورالعملهاي مرتبط جهت بكارگيري نيروي انساني

در  سمپاشيمبارزه با حشرات ، جوندگان و تا زمانيكه شركت مسئول فني واجد شرايط استخدام نكرده حق هيچ گونه عمليات  -7ماده

  .را ندارد اماكن

  .نظارت معاونت بهداشتي صادر كننده پروانه مي باشدجغرافيائي در محدوده  حوزه فعاليت شركت ، -8ماده

و يا در مناقصه هاي خارج  شركتهايي مي توانند خارج از حيطه جغرافيايي معاونت بهداشتي محل صدور پروانه فعاليت نمايند -1تبصره 

  .شرايط الزم را احراز كرده باشند ، در رتبه بندي شركت ها كه  دمحدوده موضوع اين ماده شركت نماين

و استفاده از روش شركت مكلف است جهت جلوگيري از آلودگي محيط به سموم و مواد شيميائي ، مبارزه از طريق بهسازي محيط  - 9ماده 

  .را در اولويت قرار دهد هاي تلفيقي 

، نحوه جلوگيري از  مبارزهروشهاي  ،نحوه كاربرد تجهيزات بهسازي محيط ، وص شركت مكلف است آموزشهاي الزم در خص - 10ماده 

را با هماهنگي معاونت بهداشتي به كليه كاركنان خود ارائه .... آلودگي محيط به سموم و مواد شيميائي ، رعايت نكات حفاظتي و ايمني و 

  .نمايد 

با مصارف بهداشتي كه توسط وزارت  و جانوران موذي ، صرفاً از سموم مجازشركت مكلف است براي مبارزه شيميائي با حشرات  -11ماده 

  .استفاده نمايد بهداشت درمان و آموزش پزشكي اعالم مي گردد،

شركت مكلف است جهت انجام مبارزه شيميايي نسبت به رعايت كليه موارد احتياطي و ايمني مندرج بر روي برچسب سموم از  - 1تبصره 

  .اقدامات الزم را بعمل آورد... مصرف ، فرموالسيون و دز مجاز و ء و انقضا جمله تاريخ توليد

شركت مكلف است قبل از اجراي عمليات مبارزه شيميايي نسبت به اطالع رساني خطرات و اقدامات احتياطي به گيرندگان  -2تبصره 

  .خدمات به صورت كتبي اقدام نمايد

مركز  در اسرع وقت به مسموم را  فرد  ، صورت بروز اولين عالئم و آثار مسموميتيات در حين انجام عملشركت مكلف است در  - 3تبصره 

تعيين نوع و تركيب سموم و نحوه مسموميت را به پزشك معالج اعالم نمايد و در صورتي كه فرد و فوريتهاي پزشكي منطقه معرفي نمايد

حق به كار گماردن او را نخواهد  ،حادثه ديده را تجويز ننموده است  فرد شروع به كارمعالج تا زماني كه پزشك  مسموم كارگر شركت باشد

  .داشت 

، كنترل  شركت موظف است همكاري الزم را با بازرسان بهداشت محيط در هر زمان از شبانه روز جهت بازديد از شركت -12ماده 

  .بعمل آورد ،  باشد ه در حال انجام عمليات مبارزه ميمستندات و محلهايي ك

براي كليه  درمان و آموزش پزشكي شركت مكلف است معاينات بدو استخدام و دوره اي را طبق فرم مصوب وزارت بهداشت -13ماده 

  .كاركنان خود انجام دهد 
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داد  قبل از انجام عمليات مبارزه نسبت به عقد قرار داد  با متقاضيان دريافت خدمت اقدام و يك نسخه از قرارشركت مكلف است  - 14ماده 

  .مذكور را در دفتر شركت نگهداري نمايد

بصورت   از قبل بايدمرتبط با اين ضوابط و دستور العملهاي آن  باشد و همچنين تغيير مسئول فني ،  شركت كههر گونه تغيير در  -15ماده 

  . اعالم گردد حوزه جغرافيايي مربوطه معاونت بهداشتيمكتوب به 

   .ارائه نمايد  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  جاري ود را بر اساس تعرفه هايشركت مكلف است خدمات خ -16ماده 

به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي شركت مكلف است گزارش فعاليتهاي خود را در پايان هر فصل در قالب فرم مصوب  -17ماده 

  .معاونت بهداشتي مربوطه ارسال نمايد

  .هيچگونه سمي را ندارد شركت حق فروش و عرضه -18ماده 

  وظايف مسؤل فني: فصل چهارم 

دارندگان مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي در يكي از دو رشته مهندسي بهداشت محيط و حشره شناسي پزشكي و مبارزه با  - 19ماده 

  .ناقلين ، به شرط قبولي در آزمون مي توانند به عنوان مسئول فني شركت فعاليت نمايند

اونت بهداشتي موظف است در هر فصل در صورت وجود متقاضي آزمون مسئولين فني شركتها را با هماهنگي مركز سالمت مع  - 1 تبصره

  .محيط و كار برگزار نمايد

  .موسس و مسئول فني ،مي تواند شخص واحد باشند -2تبصره 

  .وزشي شركت نمايدساله پروانه شركت ، در دوره هاي آم 2مسئولين فني موظفند در طول اعتبار  -20ماده 

هزينه هاي برگزاري دوره آموزشي بر عهده شركت مطابق با تعرفه هاي جاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي  -1تبصره 

  .باشد

در صورت عدم شركت مسئولين فني در دوره آموزشي ، تمديد پروانه شركت منوط به قبولي مسئول فني در آزمون مجدد مي  - 2تبصره 

  . باشد

  .مسئول فني موظف است بر انجام كليه عمليات مبارزه و سمپاشي نظارت داشته و امور مربوطه را شخصاً هدايت نمايد -21ماده 

بر عهده  بطور همزمانفني  شركت ديگري را مسئوليت  نيزمسئول فني شركت نبايد در مراكز و سازمانهاي دولتي شاغل بوده و  -22ماده

  .داشته باشد 

كه به نوعي خسارات انساني و آثار سوئي بر سوء مصرف سموم اجراي نادرست عمليات مبارزه و وليت هر گونه عواقب ناشي از مسئ -23ماده

 .باشد و پيگرد قانوني دارد بر عهده مسئول فني و شركت ميمحيط ايجاد نمايد 

  نظارت و ارزيابي:  فصل پنجم
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ابط داراي پروانه فعاليت هستند  ، و داراي مسئول فني با مدرك تحصيلي خارج از شركتهايي كه تا قبل از تاريخ ابالغ اين ضو -24ماده

مفيد با  تاييد معاونت بهداشتي ، مي توانند  كار موضوع  اين ماده مي باشند، پس از انقضاي مدت اعتبار با داشتن حداقل دو سال سابقه

  .پروانه فعاليت خود را تمديد نمايد

شركت در مورد ساير فعاليتهاي ثبت شده در  پروانهي در فعاليتها ، مكاتبات ، قراردادها و مانند اين موارد ، از استفاده تبليغات - 25ماده 

  .باشد  اساسنامه مجاز نمي

، معاونت هاي بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر در صورت تخلف شركتها از مواد اين ضوابط بر اساس جدول ذيل  - 26ماده 

  :كرد د نركتهاي متخلف برخورد خواهبا شكشور،   

  مرتبه تخلف                    

 شماره ماده
  بارسوم  باردوم  باراول

      لغو دائم  يكتبصره   3ماده 

      تذكر  دوتبصره   3ماده 

  لغو دائم  لغو سه ماهه تذكر  4ماده 

    لغو دائم  لغو سه ماهه  8ماده 

      لغو دائم  11ماده 

    لغو دائم  سه ماههلغو   تبصره يك 11ماده 

      اخطار  2تبصره 11ماده 

      اخطار  3تبصره  11ماده  

  لغو دائم  لغو شش ماهه  لغو سه ماهه  12ماده 

    لغو دائم  لغو سه ماهه  13ماده  

  لغو دائم  لغو سه ماهه  اخطار  14ماده  

    لغو دائم  لغو سه ماهه  15ماده  

    لغو سه ماهه  اخطار  16ماده  

    لغو سه ماهه  اخطار  17ماده  
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  مرتبه تخلف                    

 شماره ماده
  بارسوم  باردوم  باراول

    لغو دائم  لغو سه ماهه  18ماده  

  لغو دائم  لغو سه ماهه  اخطار  21ماده  

      لغو دائم  22ماده  

    لغو دائم  لغو سه ماهه  23ماده  

    لغو سه ماهه  اخطار  25ماده  

، مانع  26ت هاي مقرر در ماده در صورتي كه عملكرد شركت منطبق با ساير جرايم و تخلفات مقرر در قوانين ديگر باشد،ضمان - 27ماده 

  .طرف دعوا در مراجع قضايي و استناد به مقررات مذكور نخواهد بود

به امضاء وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رسيده و جهت اجرا به  9/9/1390خ تبصره در تاري 13ماده و  27فصل و  5اين ضوابط در 

  .كليه ذينفعان ابالغ گرديد

  

  

  

  

  


