
نام مراجعه کنندهتاریخ مراجعهردیف
دستورات بهداشتی و اقدامات علت مراجعه

انجام شده
اقدام کننده

سمتخانوادگینام و نام بیماريحادثه

جدول مراجعین به خانه بهداشت کارگري



کارگاهبهداشتیوضعیت تاسیسات و تسهیالت -الف

نوع تاسیسات و 
تسهیالت

مالحضاتبازدید چهارمبازدید سومبازدید دومبازدید اول
وضعیتوضعیتوضعیتوضعیت

آب آشامیدنی

فاضالب

زباله

حمام

توالت

دست شویی

رخت کن

حوله و صابون

آشپزخانه

یخچال و سردخانه

انبار مواد غدایی

نمازخانه

وسایل گرمایش

وسایل سرمایش

کارگاهتهویه عمومی 

نام و نام خانوادگی بازدید کننده:

تاریخ و امضاء

نام و نام خانوادگی بازدید کننده:

تاریخ و امضاء

نام و نام خانوادگی بازدید کننده:

تاریخ و امضاء

نام و نام خانوادگی بازدید کننده:

تاریخ و امضاء

√وضیت مناسب: 

×وضعیت نامناسب: 

فرم بازدید از کارگاه

بهداشت کارگريخانهتوسط مسئول 



وضعیت کنترل عوامل زیان آور-ب

نوع عامل زیان آور
مالحضاتبازدید چهارمبازدید سومبازدید دومبازدید اول
وضعیتوضعیتوضعیتوضعیت

فیزیکی

صدا

ارتعاش

روشنایی

پرتو

گرما

رطوبت

سرما

شیمیایی

تماس پوستی

ریوي

گوارشی

ارگونومیکی

وضعیت بدن در حین کار

ابزار کار

حمل بار

نام و نام خانوادگی بازدید کننده:

تاریخ و امضاء

نام و نام خانوادگی بازدید کننده:

تاریخ و امضاء

نام و نام خانوادگی بازدید کننده:

تاریخ و امضاء

نام و نام خانوادگی بازدید کننده:

و امضاءتاریخ 

-: وجود ندارد

√: وجود دارد و کنترل شده است

×: وجو دارد و کنترل نشده است

فرم بازدید از کارگاه

بهداشت کارگريخانهتوسط مسئول 



 

  هؼبنٌبت ازٍاضی 

  هؼبنٌبت هجل اظ اؾترسام 

  هؼبنٌبت اذتهبن  

  ثيوبضی ّبی ًبق  اظ ًبض تكريم زازُ قسُ 

 

 

 □ًبهٌبؾت □هٌبؾت ٍضؼيت جؼجِ ًوي ّبی اٍليِ

 □ًبهٌبؾت □هٌبؾت ل اعلب حطننٍضؼيت قبضغ ٍؾبن

 □ًبهٌبؾت □هٌبؾت ٍضؼيت اؾتلبزُ اظ ٍؾبنل حلبظت كطزی

 :زض ّطني اظ هَاضز ًبم ٍاحس ٍ تؼساز قبؿالى زضهؼطو ػَاهل ظنبى وٍض شًط گطزز

 

 

 

 

 :هالحظبت

 

 

 

 :ًبم ٍ ًبم ذبًَازگ  هؿئَل ذبًِ ثْساقت ًبضگطی

 :ؾوت



تاریخساعتمحل نمونه برداريردیف
کلر باقی مانده

)ppm8/0-5/0(
اقدام کننده

سمتنام و نام خانوادگی

فرم کلر سنجی آب آشامیدنی



 

            : ................. تبضند ثبظزنس

 

 

 ثبظزنس  تؼساز ثبظزنس اظًبضگبُ، تبؾيؿبت ثْساقت  ٍ ضكبّ 

 گعاضـ  تؼساز گعاضـ ّبی هٌتَة ًَاهم ثِ ًبضكطهب 

 جلؿِ  تؼساز جلؿبت وهَظق  ثطای ًبضگطاى

 ًلط  تؼساز اكطاز قطًت ًٌٌسُ زضجلؿبت وهَظق  

 ًويتِ  تؼساز ًويتِ حلبظت كٌ  ٍ ثْساقت ًبضزاضای نَضت جلؿِ  

 هَضز  (كيعنٌ ،قيويبن ،اضگًََهيٌ ) تؼسازػَاهل ظنبى وٍض ًٌتطل قسُ

 هَضز  تؼساز ػَاهل ظنبى وٍض ًٌتطل ًكسُ

 پطًٍسُ  تؼساز پطًٍسُ ثْساقت  تكٌيل قسُ

 ًلط  تؼساز اكطاز هؼطك  قسُ ثطای نسٍض ًبضت ثْساقت 

 ًلط  تؼساز هطاجؼيي ثطای زضنبكت ًوي ّبی اٍليِ

 ًلط  تؼساز هطاجؼيي ثطای زضنبكت زاضٍّبی اٍليِ

 هَضز  زضهبً / تؼساز  اضجبع كَضی ثِ هطاًع ثْساقت 

 هَضز  ًبض تؼساز ثيوبضی ّبی تكريم زازُ قسُ ًبق  اظ

 هَضز  تؼساز حَازث ضخ زازُ قسُ ًبق  اظ ًبض

 ًلط  تؼساز اكطاز ٍاًؿيٌِ قسُ

   تؼساز زكؼبت ًلطؾٌج  اظوة وقبهيسً 

 ثبظزنس  تؼساز ثبظزنس اًجبم قسُ اظ ٍضؼيت پؿبة

 ثبظزنس  تؼساز زكؼبت ثبظزنس اظ ٍضؼيت ثْساقت  پؿوبًسّب

 هَضز  طل  زضظهيٌِ هجبضظُ ثبحكطات ٍ جًَسگبىتؼسازاهساهبت ًٌت

 تؼسازهؼبنٌبت اًجبم قسُ 

 

 هَضز  زٍضُ ای

 هَضز  هجل اظ اؾترسام

 هَضز  اذتهبن 

 :    ٌوام يوام خاوًادگي تکميل کىىد.      ايه فرم َرسٍ ماٌ يک بارتًسط خاوٍ َاي بُداشت کارگري تکميل يبٍ ارگان َاي مربًطٍ ارسال مي گردد*

 :سمت                                                                                                                                                       




