دستورالعمل كلي تفكيك زباله در اتاق عمل
اتاق جراحی،اتاق کثیف،سرویس بیماران وشستشوی ست ها پسماند عفونی است با سطل زرد
سایر قسمت ها غیر عفونی( سطل زباله آبی با کیسه زباله آبی یا مشكی)
 -1از مخلوط نمودن زباله عفونی و غیر عفونی ،نوك تیز  ،داروئی و شیمیائی خودداری شود.
 -2ترالی پانسمان مجهز به کیسه زرد و  safety boxباشد.
 -3کلیه وسایل نوك تیز  ،بخصوص سرنگ بهمراه سر سوزن به داخل  safety boxانداخته شود.
 -4از انداختن وسایل نوك تیز به داخل سطل های زباله خودداری شود.
 -5کلیه  safety boxها آرم خطر داشته باشند و پس از پر شدن  ،2/3درب آن را محكم بسته و در کیسه های

زرد به جایگاه زباله منتقل شود.
 -6از درپوش گذاری مجدد خودداری شود
 -7در بخش های ویژه و اتاق ایزوله  ،اتاق خون گیری آزمایشگاه و اتاق عمل به جز دیالیز CCU ،در یونیت هر
بیمار می توان سیفتی باکس برای پسماندهای تیز و برنده در محل مناسب بصورت ثابت و فیكس شده مورد
استفاده قرار داد و امكانات مذکور در موارد لزوم به همراه ترالی به بالین بیمار آورده می شود
 -8کاغذ و کارتن های غیر عفونی به داخل اتاقك کارتن در جایگاه زباله منتقل شود.
 -9نان خشك در سطل های زباله غیر عفونی انداخته شود ،مگر نان خشك بیمار اتاق ایزوله و عفونی.
 -11المپ و مهتابی های سوخته به داخل گاری مخصوص در جلوی تاسیسات منتقل شوند و از شكستن آنها
خودداری نمایند.
 -11کیسه های ادراری پس از تخلیه در چاه فاضالب به داخل سطلهای زباله عفونی انداخته شود.
 -12سطلهای زباله بصورت روزانه شسته و با وایتكس گندزدائی شود و برنامه نظافت آن در برد نصب شود.
 -13هنگام جمع آوری زباله  ،نیروهای خدماتی از وسایل حفاظت فردی (دستكش ،ماست ) استفاده نمایند.
 -14بر روی کیسه های زباله برچسب نام بخش ،شیفت و تاریخ و نام بیمارستان نوشته شود.
 -15حمل زباله های بخش با بین مخصوص به خود انجام شود.
 -16درب کیسه های زباله خروجی را محكم بسته و کیسه های زرد داخل گاری زرد و کیسه های آبی داخل
گاریهای آبی در جایگاه زباله انداخته شود.
 -17از انداختن کیسه های زباله روی زمین و پرتاب کردن به داخل گاریها در جایگاه جدا خودداری شود.
 -18پسماندهای داروئی و شیمیائی در سطل های زباله قهوه ای حاوی کیسه قهوه ای انداخته شود.
 -19باتل های سرم عفونی محسوب می شوند.
 -21بازیافت پسماند پزشكی ممنوع است
 -21جفت ها نیز پس از جمع آوری با آب آهك  1به  8آغشته شده و در چاه مخصوص انداخته شود
 -22برای رفع آلودگی سطل های پسماند باید به روش ذیل عمل کرد
 .aشستشو با آب داغ و مواد شوینده
 .bگندزدائی با محلول وایتكس با نسبت رقیق سازی  1به 111
 .cیا گندزدائی با محلول پراناسید  m3با با رقت  21گرم در  11لیتر آب

كميته بهداشت محيط

