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 محيط زيست اداره كل حفاظت  

 استان تهران

 

به ویروس آلوده بیمارستانی مدیریت اجرایی و دفع پسماندهای صورتجلسه 

 6/21/89 مورخ  کرونا

 مصوبات جلسه:

رسانی به مقرر گرديد دانشگاه های علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران و ايران  فهرست بيمارستان های معين پيش بينی شده  برای خدمات  -1

بيماران مبتال به ويروس كرونا در نقاط مختلف را به سازمان مديريت پسماند شهرداری تهران و اداره كل حفاظت محیيط زيسیت اسیتان،    

 اعالم نمايند.

و  دانشگاه های علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران و ايران  به عنوان ناظر اجرا ی ضوابط و روشهای مديريت اجرايی پسماندهای پزشیکی  -2

حاظت محيط زيست استان تهران در جايگاه ناظر اجرای قانون مديريت پسماندها، نسبت به تشديد نظارت ها بر نحوه میديريت   اداره كل

 اجرايی پسماندهای پزشکی به ويژه در بيمارستان های معين منتخب، اقدام نمايند.

كليه مراكز درمانی معين منتخب با ابالغ دانشگاه های علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران و ايران  تیا زمیان تیدوين معيیار جديید و موقیت        -3

ضیوابط   96ذيیل میاده    "ر"متناسب با شرايط زمان اپيدمی بيماری كرونا توسط وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد بنید  

ی پسماندهای پزشکی، ضمن اعمال دقيق ضوابط مذكور، بسنه بندی پسماندهای عفونی  را به صورت سه اليه و وروشهای مديريت اجراي

 انجام دهند. حداقل دو اليه،

مقرر گرديد سازمان مديريت پسماند شهرداری تهران، ضمن اتخاذ تمهيدات الزم برای گندزدايی خودروهای حامل پسیماندهای آویوده     -4

گان ويژه و مجزايی را برای حمل و نقل پسماندهای بيمارستان های معين منتخب تجهيز نمايد و تمام پسماندهای اين به ويروس كرونا، ناو

 بيمارستان ها را با توجه به ريسک انتشار ويروس كرونا در قاوب پسماند عفونی و با ناوگان واحد منتقل نمايد.  

ساعت در فصل سرد در محل جايگاه نگهداری پسماند بيمارسیتان، مقیرر    44 به رغم امکان نگهداری موقت پسماندهای پزشکی به مدت -5

گرديد با توجه به قدرت باالی سرايت و زنده ماندن ويروس كرونا، انتقال پسیماندهای آویوده بیه ايین ويیروس توسیط ناوگیان مجیزا بیه          

 صورت روزانه،  توسط سازمان مديريت پسماند شهرداری تهران انجام پذيرد.

مديريت پسماند شهرداری تهران با توجه به جدا بودن محل دفن پسماندهای پزشکی در مركز آراد كوه ، بازوی مجزايی را برای سازمان   -9

 دفن پسماندهای بيمارستان های معين منتخب در نظرگرفته و نسبت به آهک پاشی چند مرحله ای و دفن بهداشتی اقدام نمايد.

وزارت بهداشت، درمیان و آمیوزش پزشیکی از     توسط متناسب با شرايط زمان اپيدمی بيماری كروناموضوع تدوين معيار جديد و موقت  -7

، پيگيیری و بیه سیازمان میديريت     دانشگاه های علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهیران و ايیران   و اداره كل حفاظت محيط زيست استان طريق

 پسماند شهرداری تهران برای اجرا، ابالغ گردد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط كليه پرسنل، پيمانکیاران و كیارگران  تحیت نظیارت میديريت هیای        معيارها و ضوابط -4

 اجرايی پسماندهای پزشکی و عادی جهت تأمين سالمت، بهداشت و ايمنی آنها با توجه به اهميت و حساسيت موضوع ، رعايت گردد.

من اتخاذ تدابير الزم برای جلوگيری از هر گونه زباوه گردی ، موضوع تفکيک مقرر گرديد سازمان مديريت پسماند شهرداری تهران، ض -6

 از مخازن پسماندهای شهری توسط كارگران و عوامل اجرايی پيمانکاران را متوقف نمايد.

 رسال شود.نيز ا دانشگاه های علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران و ايرانمقرر گرديد صورتجلسه مذكور به معاونت های محترم درمانی  -11

و معاونت بهداشتی دانشگاه  ، دفتر شهری و امور شوراهای استانداری تهراندفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط زيست در جلسه: غایبین

 علوم پزشکی تهران
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