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ابزار و روش پایش:

تعاریف :
رمپ  :مسیر یا راهی که به صورت سطحی شیبدار درست می شود تا جایگزینت ورودی پلکانی باشد برای مراجعه کنندگان سوار بر
ویلچر یا عبور برانکارد یا هر وسیله چرخدار دیگر.
هندریل یا دستتیگیرا اتکا :نردا ایینی اج جنآ ومومینیوو و یا پی وی ستتی که جهت تردد بییاران و افراد ناتوان بر روی دیوار نص ت
می گردد.
روش اجرایی:
 1ت به منظور حفظ ایینی بییاران و جلوگیری اج سقوط ،در کلیه اتاقها ،راهروها و سرویآ های بهداشیی توسط واحد تأسیسات و با
نظارت مدیریت بییارسیان دسیگیرا اتکا نص شود.
 2ت کلیه راههای خروج اضطراری داخل بییارسیان مسیر خروج اظطراری با تابلوهای راهنیا توسط پرسنل تأسیسات مشخص شود
و ایینی به صورت دورا ای کنیرل شود.
 3ت اج نص تابلوهای شیشه دار در راهروها و اتاق ها حیی امیقدور خودداری شدا و اج تابلوهای بدون شیشه و یا بنرها اسیفادا شود.
 4ت به منظور رعایت موارد بهداشیی دیوارا راهروها ،اتاق های بییاران و سرویآ های بهداشیی بایسیی سامم ،فاقد شکسیگی و
ترک خوردگی ،تییز و به رنگ روشن بودا و تا ارتفاع حداقل  1/8میر سنگ یا سرامیک شدا باشد و قابل شسیشو باشد.
 5ت نص روشنایی اضطراری در مسیر خروج اضطراری در طراحی نقشه های تأسیسات برقی پیش بینی شود.
 6ت عالیم خروج اضطراری در محل های مناس نص شود و بهیر است نوارهای رنگی یا ش رنگ کشیدا شود تا دید ون و
تشخیص دادن ونها راحت تر شود.
 7ت در روجهای بارانی و برفی جلو ورودی اورژانآ  ،درمانگاا پادری مناس قرار دادا شود تا اج میز خوردن مراجعین پیشگیری شود:
 8ت اج قرار دادن هر گونه اشیای دست و پاگیر در مسیر راا خروجی اجیناب شود.
 9ت خطوط انیقال برق (فشار ضعیف و قوی) در محوطه بییارسیان شناسایی و حریم ونها مشخص شود.

 11ت روشنایی کافی در قسیت های مخیلف داخلی و محوطه بییارسیان که نیاج به روشنایی جهت تردد و انجاو وظایف دارند،
تأمین شود.
 11ت اج ایین بودن سیم کشی و تابلوهای برق داخل ساخییانن و محوطه بییارسیان اطیینان حاصل شود.
 12ت قفسه داروها ،کیدها و کابینت ها و تابلوها و قابلها تا حد امکان به صورت ایین و اسیادارد به دیوارها فیکآ شوند و مهار شوند
و حیی االمکان اج قابها و تابلوهای مقاوو و سبک اسیفادا شود.
 13ت کیدها و کابینت های انبار موارد شیییایی وجمایشگاا توسط پرسنل تأسیسات مبه دار شدا تا هنگاو مرجش و جمزا اج ریخین
شیشه ها به جمین جلوگیری شود.
 14ت کلیه کپسول های اطفاء حریق باید توسط پرسنل تأسیسات با بست های اسیاندارد به دیوارها فیکآ شوند و با کیربند
مناس مهار شوند.
 15ت کلیه پایه سرو های سقفی توسط پرسنل تأسیسات با بست ها و اتصاالت محکم و مناس به سقف مهار شود و اج محکم بودن
ونها اطیینان حاصل شود.
 16ت جهت کف سامن ها و اتاق ها اج کف پوش های مناس (باعث میز خوردن بییاران و کارکنان نشود) اسیفادا شود.
 17ت قفل توامت و حیاو بخش ها بایسیی قابل باج شدن اج بیرون باشد.
 18ت کلیه پنجرا های باج شو اتاق بایسیی مجهز به توری سییی ضد جنگ باشد.
 19ت ترجیحاً اج شیشه های دو جدارا جهت پیشگیری اج ورود سر و صدا و ومودگی و حفظ سرمایش و گرمایش اتاق ها اسیفادا
شود و جهت جلوگیری اج شکسین شیشه ها اج چس های مناس

و پوشش های ضد ریزش اسیفادا شود.

 21ت پشت باو ساخییان اج نظر ترک خوردگی و وسی دیدن ایزوگاو توسط پرسنل تأسیسات به صورت دورا ای باجدید شود و در
صورت نیاج به ترمیم سریعاً به واحد مدیریت اطالع دادا شود تا نسبت به ترمیم نقاط وسی دیدا اقداو شود.
 21ت هر گونه ترک خوردگی ،ایجاد درج و یا وسی در نیای ساخییان و یا احییال ریخین سنگ ها و وجرها توسط پرسنل
تأسیسات بررسی شود تا نسبت به ترمیم نقاط وسی دیدا و یا پیشگیری اج سقوط سنگ ها و وجرها و سایر مصامح ساخییانی ،در
اسرع وقت اقداو شود.
 22ت پرسنل تأسیسات باید در باجدیدهای دورا ای کلیه قسیت های بییارسیان را اج محاظ ایینی کنیرل نیایند.

 23ت در رمپ کوتاا مسیرورودی اورژانآ اج کف پوش مناس و دارای قابلیت اصطکاک کافی جهت جلوگیری اج میز خوردن
اسیفادا شود.
24ت این مرکز غیر اج رمپ کوتاا ورودی درمانگاا که شی ون اسیاندارد و بین  5تا  8درصد بودا و سایبان نیز دارد و اج ایینی
کافی برخوردار است ،رمپ دیگری ندارد.
 25ت مسئول واحد تأسیسات با هیکاری دبیر کیییه حوادث و بالیا باید برنامه عیلیاتی جهت مهار بندی عناصر غیر ساجا ای مانند:
تابلوهای برق تأسیسات  ،تابلو اتاق برق و ترانآ ،پرینیرها ،مانییورها و مانییورهای بدساید ،چراغ های سامییک و سایر عناصر غیرا
ساجا ای داشیه باشند و در کیییه بحران و بالیا مطرح نیایند تا در صورت تخصیص بودجه و پیدا کردن شرکت های ذیصالح نسبت
به مهار بندی ونها اقاو شود.
 26ت درفصل یخبندان جهت مسیرهای ورودی و پر تردد بییارسیان تدابیر خاصی مانند گذاشین بشکه های شن و ماسه و نیک و
برف روبی مسیرورودی اندیشیدا شود.
 27ت در صورت اسیفادا اج پاراوان در بخش ها ،اج نیونه هایی اسیفادا شود که بیرون جدگی و جائدا اضافی نداشیه باشد.
 28ت کلیه مکان هایی که نیاج به روشنایی اضطراری دارد تجهیز گردید.

امکانات و تسهیالت :

تابلوها و عالیم راهنیا ،وجود رمپ اسیاندارد ،راا های خروج اضطراری ،و...
منابع /مراجع:

ت مجیوعه مقررات ملی ساخییان ،وجارت راا و شهرساجی  ،معاونت مسکن و ساخییان1392 ،
نام وسمت تهیه کننده /تهیه کنندگان:

نام و سمت تأیید کننده:

نام و سمت تصویب کننده:

مهندس حسن ساالری،کارشناس تاسیسات

عبداعظیم جوکار،مدیر بیمارستان

دکتر قهرمان بمانا-ریاست

ساره رحمانیان-مهندس بهداشت حرفه ای

دکتر رعیت دوست ،مسئول ایمنی

مهندس علی معتمد-مسئول بهداشت محیط

