دستورالعمل تفكيك زباله در بخش اورژانس
فضاي بستري ،اتاق عمل سرپائي ،سرویس بهداشتي بیمار و اتاق كثیف  ،پسماند عفوني با سطل زرد
سایر قسمت ها غیر عفوني( سطل زباله آبي با كیسه زباله آبي یا مشكي)
 -1از مخلوط نمودن زباله عفوني و غیر عفوني ،نوك تیز  ،داروئي و شیمیائي خودداري شود.
 -2ترالي پانسمان مجهز به كیسه زرد و  safety boxباشد.
 -3كلیه وسایل نوك تیز  ،بخصوص سرنگ بهمراه سر سوزن به داخل  safety boxانداخته شود.
 -4از انداختن وسایل نوك تیز به داخل سطل هاي زباله خودداري شود.
 -5كلیه  safety boxها آرم خطر داشته باشند و پس از پر شدن  ،2/3درب آن را محكم بسته و در كیسه هاي زرد به

جایگاه زباله منتقل شود.
 -6از درپوش گذاري مجدد خودداري شود
 -7در بخش هاي ویژه و اتاق ایزوله  ،اتاق خون گیري آزمایشگاه و اتاق عمل به جز بخش هاي دیالیز CCU ،و  PICUدر
یونیت هر بیمار مي توان سیفتي باكس براي پسماندهاي تیز و برنده در محل مناسب بصورت ثابت و فیكس شده
مورد استفاده قرار داد و امكانات مذكور در موارد لزوم به همراه ترالي به بالین بیمار آورده مي شود
 -8كاغذ و كارتن هاي غیر عفوني به داخل اتاقك كارتن در جایگاه زباله منتقل شود.
 -9نان خشك در سطل هاي زباله غیر عفوني انداخته شود ،مگر نان خشك بیمار اتاق ایزوله و عفوني.
 -11المپ و مهتابي هاي سوخته به داخل گاري مخصوص در جلوي تاسیسات منتقل شوند و از شكستن آنها خودداري
نمایند.
 -11كیسه هاي ادراري پس از تخلیه در چاه فاضالب به داخل سطلهاي زباله عفوني انداخته شود.
 -12سطلهاي زباله بصورت روزانه شسته و با وایتكس گندزدائي شود و برنامه نظافت آن در برد نصب شود.
 -13هنگام جمع آوري زباله  ،نیروهاي خدماتي از وسایل حفاظت فردي (دستكش ،ماست ) استفاده نمایند.
 -14بر روي كیسه هاي زباله برچسب نام بخش ،شیفت و تاریخ و نام بیمارستان نوشته شود.
 -15حمل زباله هاي بخش با بین مخصوص به خود انجام شود.
 -16درب كیسه هاي زباله خروجي را محكم بسته و كیسه هاي زرد داخل گاري زرد و كیسه هاي آبي داخل گاریهاي
آبي در جایگاه زباله انداخته شود.
 -17از انداختن كیسه هاي زباله روي زمین و پرتاب كردن به داخل گاریها در جایگاه جدا خودداري شود.
 -18پسماندهاي داروئي و شیمیائي در سطل هاي زباله قهوه اي حاوي كیسه قهوه اي انداخته شود.
 -19باتل هاي سرم عفوني محسوب مي شوند.
 -21بازیافت پسماند پزشكي ممنوع است
 -21براي رفع آلودگي سطل هاي پسماند باید به روش ذیل عمل كرد
 .aشستشو با آب داغ و مواد شوینده
 .bگندزدائي با محلول وایتكس با نسبت رقیق سازي  1به 111
 .cیا گندزدائي با محلول پراناسید  m3با با رقت  21گرم در  11لیتر آب

كميته بهداشت محيط

