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 یکسال بعد: بازنگری تاریخ

 1از  1تعداد صفحه:

 :   دامنه )محدوده(

 -کلیه بخش های درمانی  –واحد کنترل عفونت  –واحد خدمات  –واحد بهداشت محیط 

 

 

 : ابزار و روش پایش

 

 مسئول انجام  )گام های دقیق انجام کار به ترتیب اجرا( اروش اجر

 : روش اجرایی

در دسترس باشد. ـ مواد شوینده و گندزدا برای هر یک از روش های شستشو )عفونی و غیر عفونی( موجود و 1

 )درخواست توسط مسئول لنژری تهیه و پس از تأیید به صورت ماهیانه از واحد انبار دریافت می گردد(.

 مواد شوینده و گندزدا در محل لنژری توسط مسئول بهداشت محیط نصب شود. MSDSـ اطالعات 2

 ول بهداشت محیط انجام شود. ـ آموزش کارکنان لنژری جهت استفاده از مواد شوینده و گندزدا توسط مسئ3

ـ شستشوی البسه و ملحفه آلوده به مواد خطرناک و مایعات بدن با استفاده از ضد عفونی کننـده )آ  ااول(  4

با رقت مناسب در دمای مناسب طبق دستورالعمل موجود در واحد لنژری انجام گیرد. )اسـتفاده بـیا از حـد    

یزات و استفاده خیلی کـ  باعـث عـدم ضـد عفـونی مناسـب       ضد عفونی کننده ها باعث کاها طول عمر تجه

 خواهد شد(.

 ـ ارزیابی عملکرد و میزان کارآمدی مواد شوینده توسط مسئول لنژری انجام شود. 5

 ـ موارد نامناسب و نا کارآمد در کمیته بهداشت و کنترل عفونت مطرح گردد. 6

 اد گردد. ـ در صورت نیاز در نوع و میزان مواد شوینده تغییر ایج7

ـ میزان مصرف مواد شوینده و ضد عفونی کننده توسط مسئول واحد لنژری در دفتـر مصصـوث تبـت مـی       8

 شود.  

 

 

 مسئول لنژری

 

 

 کارشناس بهداشت

 

 مسئول لنژری

 

 

 مسئول لنژری

 

 کارشناس بهداشت

 مسئول لنژری

  : امکانات و تسهیالت

و وجود ساختمان مستقل و استاندارد با عنوان واحد لنژری، وجود مواد شوینده و ضد عفونی مناسب جهت شستشوی البسه ـ  

 ملحفه .

 ـ وجود انبار مناسب با شرایط بهداشتی و بهسازی جهت نگهداری مواد شوینده و ضد عفونی کننده 

  ـ تأمین نیروی آموزش دیده و مجر  جهت فعالیت در واحد لنژری

 ـ تأمین آموزش های الزم توسط کارشناس بهداشت محیط جهت نحوه رقیق سازی و استفاده از مواد شوینده و ضد عفونی 

 مناسب جهت حفاظت فردی  PPEـ وجود 

 :  منابع و مراجع

 : مستندات مرتبط

 نام و سمت تصویب کننده: نام و سمت تأیید کننده: نام وسمت تهیه کننده/ تهیه کنندگان:

 مهندس علی معتمد جهرمی

 

 

 

 

 ریاست-دکتر بمانا مدیر-عبدالعظیم جوکار



 


