
  :ز تهيه وتوليد و توزيع تحت پوشش                                    تعداد کل خانوار های روستايیکل مراک
  :تعداد کل منابع آب آشاميدنی:                                                  کل اماکن عمومی تحت پوشش

  اقماری:                تعداد روستا های تحت پوششتعداد کل خانوارهای روستايی دارای دام                       
                                                                                                                                  اصلی

  ينه پزشکی داشته باشند تعداد شاغلين اماکن و مراکز که بايد گواهی انمه آموزش بهداشت عمومی و کارت معا
  نام ونام خانوادگی تکميل کننده              امضاء            نام ونام خانوادگی کارشناس مسئول برنامه   امضاء

٢  شماره فرم

  جدول فعاليتهاي بهداشت محيط
   مركز بهداشتي درماني                                    سال                  مركز بهداشت شهرستان          مركز بهداشت استان □

  فصل                                                                                         رديف
                                                                                    ليتفعا

فصل 
  اول

فصل 
  دوم

فصل 
  سوم

فصل 
چهارم  

جمع 
 ساليانه

  آموزش  ١  تعداد جلسات
  تعداد افراد آموزش ديده

            

              گواهينامه بهداشت عمومی صادره تاييد شده  ٢
              پزشکی صادر شدهکارت معاينه   ٣

              معرفی متخلف به مراجع قضايی
              تعداد کل بازديد انجام شده

              اماکن و مراکز غير بهداشتی تعطيل شده
مراکز تهيه و توليد و               بهسازی شده

              تی شدهبهداش  فروش مواد غذايی
              بهسازی شده

اماکن عمومی و   ۴
مراکز توليد و تهيه 

و توزيع مواد 
  خوراکی

  اماکن عمومی
              بهداشتی شده

              تعداد نمونه
              تعداد موارد غير قابل مصرف انسانی

              تعداد معرفی به داد گاه
              خوراکی

مواد خوراکی و   ۵
آشاميدنی و بهداشتی 

  وآرايشی
کيلو گرم يا (ميزان معدوم شده 

              بهداشتی  )ليتر 
  مراکز بهداشتی درمانی مطلوب  ۶              کل

              مطلوب
  مراکز آموزشی و تر بيتی مطلوب  ٧              کل

              مطلوب
              تعداد مطلوب

              صفر
  کلرسنجی  ٨

  تعداد نا مطلوب
              ساير موارد

              تعداد شيميايی
              تعداد مطلوب

  نمونه برداری آب  ٩
  روبینتايج ميک

              تعداد نامطلوب
شبکه عمومی (تعداد خانوارهای روستايی با دسترسی به آب آشاميدنی   ١٠

  )و منابع بهسازی شده 
            

  ١١              تعداد خانوارهای روستايی با دسترسی به شبکه عمومی آب آشاميدنی
              ايند جوشيده استفا ده می نمتعداد خانوارهايی که از محلول کلر مادر و يا آب

              تعداد خانوارهايی که از مستراح بهداشتی استفاده می کنند
              تعداد مستراح موجود

مستراحهای   ١٢
  روستايی

              تعداد مستراح بهداشتی
تعداد خانوارهای دارای سيستم جمع آوری ودفع 

  بهداشتی زباله
جمع آوری و دفع   ١٣            

  زباله
و دفع تعداد روستاهای دارای سيستم شبکه جمع آوری 

  بهداشتی زباله
            

تعداد خانوارهايی که فضوالت حيوانی خود را 
  بهداشتی جمع آوری می کنند

جمع آوری فضوالت   ١۴            
  حيوانی

تعداد روستا هايی که فضوالت حيوانی خود را 
  بهداشتی جمع آوری می کنند

            



              


