دستورالعمل تفكيك زباله در بخش عفونی
كليه اتاق هاي بستري و سرويس بهداشتي بيماران و اتاق كثيف  ،عفوني محسوب مي شود
ساير قسمت ها غير عفوني( سطل زباله آبي با كيسه زباله آبي يا مشكي)

 -1از مخلوط نمودن زباله عفوني و غير عفوني ،نوك تيز  ،داروئي و شيميائي خودداري شود.
 -2ترالي پانسمان مجهز به كيسه زرد و  safety boxباشد.
 -3كليه وسايل نوك تيز  ،بخصوص سرنگ بهمراه سر سوزن به داخل  safety boxانداخته شود.
 -4از انداختن وسايل نوك تيز به داخل سطل هاي زباله خودداري شود.
 -5كليه  safety boxها آرم خطر داشته باشند و پس از پر شدن  ،2/3درب آن را محكم بسته و در كيسه هاي

زرد به جايگاه زباله منتقل شود.
 -6از درپوش گذاري مجدد خودداري شود.
 -7نصب سيفتي باكس در راهروها  ،سالن هاي عمومي و اتاق هاي بستري بيماران ممنوع است و پسماندهاي نوك
تيز و برنده اين مكان ها درداخل سيفتي باكس متصل به ترالي پانسماني كه توسط ارائه دهنده خدمت درماني
به اتاق آورده مي شود قرارداده مي شود
 -8كاغذ و كارتن هاي غير عفوني به داخل اتاقك كارتن در جايگاه زباله منتقل شود.
 -9نان خشك در سطل هاي زباله غير عفوني انداخته شود ،مگر نان خشك بيمار اتاق ايزوله و عفوني.
 -11المپ و مه تابي هاي سوخته به داخل گاري مخصوص در جلوي تاسيسات منتقل شوند و از شكستن آنها
خودداري نمايند.
 -11كيسه هاي ادراري پس از تخليه در چاه فاضالب به داخل سطلهاي زباله عفوني انداخته شود.
 -12سطلهاي زباله بصورت روزانه شسته و با وايتكس گندزدائي شود و برنامه نظافت آن در برد نصب شود.
 -13هنگام جمع آوري زباله  ،نيروهاي خدماتي از وسايل حفاظت فردي (دستكش ،ماست ) استفاده نمايند.
 -14بر روي كيسه هاي زباله برچسب نام بخش ،شيفت و تاريخ و نام بيمارستان نوشته شود.
 -15حمل زباله هاي بخش با بين مخصوص به خود انجام شود.
 -16درب كيسه هاي زباله خروجي را مح كم بسته و كيسه هاي زرد داخل گاري زرد و كيسه هاي آبي داخل
گاريهاي آبي در جايگاه زباله انداخته شود.
 -17از انداختن كيسه هاي زباله روي زمين و پرتاب كردن به داخل گاريها در جايگاه جدا خودداري شود.
 -18پسماندهاي داروئي و شيميائي در سطل هاي زباله قهوه اي حاوي كيسه قهوه اي انداخته شود.
 -19باتل هاي سرم عفوني محسوب مي شوند.
 -21بازيافت پسماند پزشكي ممنوع است
 -21براي رفع آلودگي سطل هاي پسماند بايد به روش ذيل عمل كرد
 .aشستشو با آب داغ و مواد شوينده
 .bگندزدائي با محلول وايتكس با نسبت رقيق سازي  1به 111
 .cيا گندزدائي با محلول پراناسيد  m3با با رقت  21گرم در  11ليتر آب

واحد بهداشت محيط

