
 سوال

 آيا شرکت داراي دفتر با شرايط بهداشتي ميباشد؟

 آيا شرکت داراي حمام با شرايط بهداشتي ميباشد؟

 آيا شرکت داراي توالت با شرايط بهداشتي ميباشد؟

 متر ميباشد؟ 4آيا حداقل مساحت انبار 

 آيا تمهيدات الزم براي اطفاء حريق صورت گرفته است؟

 مورد تاييد مقامات بهداشتي ميباشد؟آيا آب مصرفي شرکت 

 آيا نحوه دفع فاضالب در انبار و دفتر شرکت به ضورت بهداشتي صورت ميگيرد؟

 آيا محل انبار فاقد هر گونه مزاحت براي ساختمان ها و ساکن هاي مجاور ميباشد؟

 آيا سقف انبار مقاوم و بدون درز و شکاف است؟

 شستشو و داراي شيب مناسب به طرف کف شور است؟آيا کف انبار قابل 

 سانتيمتر از کف مي باشد؟ 052آيا ديوار انبار صاف بدون درز و شکاف و قابل شستشو است و حداقل ارتفاع انبار 

 آيا انبار داراي قفسه بندي مناسب و کمد لباس براي کارگران است؟

 آيا انبار داراي درب و قفل مناسب است؟

 داراي نور مناسب است؟ آيا انبار

 باشد؟آيا انبار داراي رطوبت سنج و دماسنج مي

 آيا عاليم هشدار دهنده مناسب برروي درب انبار نصب شده است؟

 آيا پنجره هاي انبار داراي حفاظ مناسب است؟

 آيا انبار داراي تهويه الکتريکي مناسب است ؟

 يگردد؟آيا تهويه به فضاي آزاد موجب آزار همسايگان م

 آيا سيستم برق رساني انبار ايمن است؟

 آيا کاله لبه دار ضد آب  به تعداد حداقل دو عدد وجود دارد؟

 آيا دستکش التکس ساق بلند به تعداد حداقل دو جفت وجود دارد؟

 آيا لباس کار يکسره  به تعداد حداقل دودست وجود دارد؟

 به تعداد حداقل دو جفت وجود دارد؟آيا چکمه ساق بلند ضد آب  

 آيا عينک  به تعداد حداقل دو عدد وجود دارد؟

 آيا ماسک معمولي پارچه اي  به تعداد حداقل دو عدد وجود دارد؟

 آيا ماسک فيلتردار  به تعداد حداقل دو عدد وجود دارد؟

 آيا پمپ سمپاش دستي به تعداد حداقل دودستگاه وجود دارد؟

 حلول سازي به تعداد حداقل دو سري وجود دارد؟آيا ظروف م

 آيا چراغ قوه معمولي بزرگ به تعداد حداقل دو عدد وجود دارد؟

 آيا تله زنده گير جوندگان و تله هاي چسبي به تعداد حداقل دو عدد وجود دارد؟

 آيا کيف تجهيزات و کيت کمک هاي اوليه به تعداد حداقل دو عدد وجود دارد؟

 فني شرکت به طور مستمر بر امورات سمپاشي نظارت دارد؟ آيا مسيول

 آيا دستورالعملهاي صادره از وزارت بهداشت و درمان موجود است؟



 آيا مجوز فعاليت شرکت در محل نصب ميباشد؟

 آيا شرکت جهت کارگران و پرسنل فعال پرونده اي تشکيل داده است؟

 به خدمت گرفتن مسيول فني و ساير پرسنل وجود دارد؟آيا قرارداد رسمي جهت 

 (44ي شود؟) ماده آيا قبل از ارايه خدمات نسبت به عقد قرار داد  با متقاضيان دريافت خدمت اقدام و يک نسخه از قرار داد مذکور در دفتر شرکت نگهداري م

 (41آيا پرونده معاينات دوره اي کارگران وجود دارد؟) ماده

 (41نسبت به عرضه و فروش سم اقدام مينمايد؟) ماده آيا شرکت

 (42آيا کارگران آموزشهاي الزم در خصوص نحوه استفاده از سموم و مواد گندزدا را ديده اند؟)ماده 

 آيا پرونده مشخصات سموم مورد استفاده موجود است؟

 قرارداها قبل از اجراي عمليات به مرکز بهداشت ارسال ميگردد؟آيا نسخه اي از 

 (02آيا مدارک مربوط به دوره بازآموزي مسيول فني موجود ميباشد؟) ماده 

 (1آيا قراردادهاي انجام خدمت در محدوده جغرافيايي تحت پوشش دانشگاه بوده است؟)ماده

 (9و استفاده از روش هاي تلفيقي جهت اجراي خدمات موجود مي باشد؟)مادهآيا مستنداتي در خصوص مبارزه از طريق بهسازي محيط 

 (44ماده  0ا ناقلين وجود دارد؟)تبصره آيا مدارک و مستنداتي مبني بر اطالع رساني خطرات و اقدامات احتياطي به گيرندگان خدمات به صورت کتبي  قبل از انجام عمليات مبارزه ب

 (41اده فعاليتهاي خود را در پايان هر فصل در قالب فرم مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به معاونت بهداشتي مربوطه ارسال مي نمايد؟)مآيا شرکت گزارشات 

 آيا مسيول فني شرکت با قوانين و مقررات و ضوابط ابالغي آشنا مي باشد؟

 جانوران موذي آشنا مي باشد؟آيا مسيول فني شرکت با روش هاي مختلف مبارزه با حشرات و 

 آيا مدير عامل شرکت به شرح وظايف خود بر اساس ضوابط ابالغي آشنا مي باشد؟

 آيا سموم موجود بر چسب گذاري شده است؟

 آيا سم و ماده گندزدايي تاريخ گذشته در انبار موجود است؟

 يخ انقضاي آنها در محل الصاق شده است؟آيا ليست کليه سموم و مواد گندزدايي موجود در انبار همراه با تار

 آيا سموم در ظروف اصلي خود نگهداري ميشود؟

 آيا کارگران داراي سواد خواندن ونوشتن ميباشند؟

 آيا کارگان بعد از عمليات مبارزه با ناقلين از حمام بهداشتي استفاده مينمايند؟

 د است؟آيا جهت کارگران دستشويي و توالت بهداشتي و مناسب موجو

 عينک ( استفاده مينمايند؟ –چکمه  –لباس کار  –دستکش  –آيا کارگران از وسايل حفاظتي و ايمني ) ماسک يکبار مصرف 

 آيا جهت هر کارگر صابون و حوله اختصاصي موجود است؟

 آيا جهت کارگران کمد لباس موجود است؟

 


