
 شرح وظایف گروه بهداشت محیط

  گانه) و همکاري با سد 12بازدید و پایش مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی (صنوف
 		معبر شهرداري ها جهت جلوگیري از دستفروشی دکاکین فروش مواد غذایی

 بازدید از اماکن عمومی نظیر حمام ها ، آرایشگاه ها و...  

 بازدید از پایانه هاي مسافربري و اتوبوس ها	 

 ز مدارس و مراکز آموزشی و پرورشیبازدید ا	 

 بازدید از مراکز تفریحی ، پرورشی و تربیتی	 

 بازدید از مطب ها و کلینیک هاي درمانی	 

 بازدید از آزمایشگاه ها 

 بازدید از بیمارستان 

 (پایش ، بهینه سازي ، تنظیم کلر باقیمانده ) بازدید از پروژه هاي آبرسانی	 

 هاي سوخت و سوخت رسانی بازدید از جایگاه 

 بازدید از فرودگاه 

 بازدید از سینماها و مراکز فرهنگی 

 بازدید از اماکن بین راهی 

 بازدید از اماکن ورزشی شامل سالن هاي ورزشی، کلوپ ها و... 

 بازدید از شناگاه ها ، نمونه برداري آب و کلرسنجی آب استخر 

 بازدید از کارخانه یخ سازي و... 

 بازدید از درمانگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی 

 بازدید از دانشگاه ها و خوابگاه هاي دانشجویی 

 بازدید از غسالخانه و گورستان ها 

 بازدید از کارخانجات تولیدي مواد غذایی و نظارت بر نحوه دفع فاضالب و زباله آنها 

  صنعتی –بازدید از کارخانجات تولیدي 



 بازدید از کارگاه هاي صنعتی 

 بازدید از زندان و آسایشگاه هاي سالمندان 

 بازدید ازمهد کودك ها ، کودکستان ها و آمادگی ها 

 بازدید از مساجد و اماکن متبرکه و زیارتگاه ها 

 بازدید از مراکز رادیولوژي ، رادیوگرافی ، سونوگرافی و مراکز یونساز 

 الف سگ هاي ولگردهمکاري در کمیته ات 

 رسیدگی به شکوائیه فاضالب 

 رسیدگی به شکوائیه زباله 

 رسیدگی به شکوائیه دامداري ها 

 طرح بهینه سازي سبزیجات و میوه جات 

 طرح مبارزه با دخانیات 

  جلوگیري از آلودگی هوا، نظارت بر منابع آلوده کننده (و پیگیري نصب فیلتر و اسکرابر
 ز انتشار گازها و گرد و غبار در هوا)جهت جلوگیري ا

 نظارت بر حمل و نقل ، دفع و دفن بهداشتی زباله		 

 نظارت بر برنامه هاي جمع آوري و دفع فضوالت حیوانی در زمین هاي کشاورزي 

  نظارت فعال و مستمر در اجراي طرح خیابان نمونه و گسترش فعالیت در این امر جهت
 شهر سالم توسعه آن و در راستاي طرح

 انجام نظارت مستمر بر اجراي طرح رابطین صنوف 

 نمونه برداري مواد غذایی و ارسال آن به آزمایشگاه مواد غذایی 

  انجام نظارت مستمر بر اجراي طرح ممنوعیت مواد غذایی غیر مجاز و غیر قابل مصرف
 خوراکی

 انجام و نظارت مستمر بر اجراي طرح بسیج سالمت نوروزي 

 ضویت در کمیته تعیین حریم منابع آب و پیگیري مصوبات کمیتهع 



 نمونه برداري آب جهت آزمایشات میکروبی و شیمیایی 

 کلرسنجی از شبکه هاي آبرسانی شهر و روستاها 

  ،جمع آوري اطالعات مربوط به نیازمندي هاي بهداشت محیط روستایی ( برنامه ریزي
 اولویت بندي و اجرا )

  و اجراي نظارت بر برنامه هاي بهداشت محیط روستاپی گیري 

 برنامه ایجاد روستاي سالم بطور فعال و مستمر 

 برنامه مبارزه با حشرات و جوندگان 

 برنامه ایجاد شهر سالم به طور فعال و مستمر 

 (...سیل ، زلزله و ) برنامه مقابله با کاهش اثرات بالیاي طبیعی 

  قبیل تهیه نشریات ، آموزش صنوف وبرنامه هاي آموزشی از...  

  کنترل و نظارت بر برنامه جمع آوري و دفع بهداشتی فاضالب و ارزیابی بهداشت محیطی
 برنامه هاي جمع آوري فاضالب

 بهداشت مسکن 

 برنامه IDD 

  تشکیل جلسات شوراهاي بهداشتی شهر و روستا و شرکت در جلسات بازرگانی، کمیسیون
 اد غذایینظارت بر مو

  ،همکاري با سایر سازمان ها و ادارات از جمله شهرداري ها، حفاظت از محیط زیست
 بهداشتی –صنایع، جهاد کشاورزي و... در طرح هاي عمرانی 

  هماهنگی با ادارات ذیربط جهت کار گروه بهداشت و درمان شهرستان و پی گیري
 مصوبات جلسه

  عضویت در کمیته کاهش اثرات بالیاي طبیعی و برنامه ریزي و آماده سازي نیروهاي
 بهداشتی در مقابله با بحران ها و بالیاي طبیعی

 آموزش مسائل بهداشت محیطی به مردم با استفاده از وسایل و فن آوري هاي روز 



و... 

 شرح وظایف گروه بهداشت حرفه اي

 ي الزم به منظور آگاهی از وضع بهداشتی محیط کار و انجام مطالعات و بررسی ها
وضعیت عمومی کارگاه ها و کاخانجات منطقه و شناخت مسائل بهداشتی صاحبان حرف 

 		مختلف و جمع آوري اطالعات مورد نیاز پیرامون آن

  کمک به تنظیم برنامه هاي اجرائی در زمینه مبارزه با بیماري ها و مسمومیت ها و سوانح
 		ث ناشی از کار با نظارت و همکاري پزشکو حواد

  بررسی واحد هاي صنعتی تازه تاسیس از نظر رعایت نکات و اصول بهداشتی و ایمنی و
 		ارائه نظر جهت صدور پروانه بهره برداري

  شناسایی مسائل کلی تهیه و توزیع آب آشامیدنی و پیاده کردن برنامه هاي مربوط از
 	اجمله نمونه برداري از آنه

  نظارت دائمی بر نحوه اجراي امور بهداشتی کلیه موسسات صنعتی اعم از بخش خصوصی
و دولتی و راهنمائی مسئولیت موسسات مزبور به منظور بهبود شرایط محیط کار براساس 

 		قوانین موجود

  طبقه بندي نتایج به دست آمده از بررسی هاي روزمره محیطی، بهداشتی، پزشکی و
 		ربوطتهیه گزارش م

 و...  


