
    محيط  بهداشت  نامه آيين
  :  تعاريف-١  ماده
 تأثير   انسان  و اجتماعي ، رواني  جسمي   سالمت   روي  اي   گونه   به   آه   زندگي   از محيط    عواملي   از آنترل    است   عبارت   محيط  بهداشت:   محيط   بهداشت -  الف
  . گذارند مي
   عارضـه   آن  باشد و مصرف  مصوب   در حداستانداردهاي    آن   و بيولوژيكي   ، شيميايي    فيزيكي   عوامل   آه   است   گوارايي  ، آب    آشاميدني  آب:  آشاميدني   آب -  ب

  .  ايجاد نكند  در انسان  يا دراز مدت  مدت  در آوتاه سوئي
   انسان   مصرف   را براي    آن   آه  اي   گونه  به   آب   و بيولوژيكي   ، شيميايي    فيزيكي   از تغيير خواص     است   عبارت   آشاميدني   آب  آلودگي:   آشاميدني   آب   آلودگي -  پ

  .  آور سازد زيان
   بهداشـت   ضـوابط  منظـور اعمـال    بـه   نامـه   آيـين   ايـن   مراآـز مـشمول      بهداشـتي    وضـعيت   ، بازديد و بررسي      بهداشتي  منظور از آنترل  :   بهداشتي   آنترل -  ت

  .باشد  مي يمحيط
 يونـساز، زيـر نظـر        از پرتوهـاي     بااسـتفاده    هـستند آـه     ، مراآـزي     يونـساز در پزشـكي      مراآز آـاربرد پرتوهـاي    :   يونساز در پزشكي     مراآز آاربرد پرتوهاي   -  ث

  . باشد  مي  و راديو ايزوتوپ تراپي، راديو  مراآز راديولوژي  و شامل  بيماريها پرداخته  يا درمان  تشخيص ، به  مربوط  متخصص مسئوولين
  ها،پانـسيونها، آسايـشگاههاي      و زيارتگاههـا، زائـر سـراها ، هتلهـا، متلهـا، مـسافرخانه                متبرآـه    از امـاآن     است   عبارت   عمومي  اماآن:   عمومي   اماآن -  ج

  ، ترمينالهـا، وسـايل     ورزشـي   ، باشـگاههاي     سـالم   اآزتفريحهـاي  شنا، سينماها، پارآهـا، مر       سونا، استخرهاي   ، آرايشگاهها، حمامها، حمامهاي     سالمندان
  .  موارد ، گورستانها ومانند اين  عمومي ، توالنهاي  و مسافرتي  عمومي  و نقل حمل
 و   ، آشـاميدني     خـوردني   مـواد    وفـروش   ، نگهـداري    ، توزيـع    مراآـز تهيـه   :   و بهداشـتي    ، آشـاميدني     مـواد خـوردني      و فـروش    ، نگهـداري    ، توزيـع     مراآز تهيه  -  چ

 مـواد     و فـروش     ، نگهـداري     ، توزيـع     تهيـه    بـه    نـسبت   اي   گونـه    بـه    آه  هايي   ومغازه  ها، اماآن   ها، آارگاهها، سردخانه     آارخانه   از آليه    است   عبارت  بهداشتي
  . نمايند مي  اقدام  و بهداشتي ، آشاميدني خوردني

،    طبـي    تـشخيص    از بيمارستانها، زايـشگاهها، درمانگاههـا، مطبها،آزمايـشگاههاي          است   عبارت   درماني -   بهداشتي مراآز:   درماني -   مراآز بهداشتي  -  ح
  ، فيزيوتراپيها،راديوژيستها و مانند آنها  اي  هسته ، طب  معلولين ، آسايشگاههاي  و پانسمان  تزريقات بخشهاي

هـا، هنرسـتانها،    ، دانـشكده   علميـه  هـاي   ،حوزه   تحصيلي  ، آموزشگاههاي    از مدارس    است   عبارت  هداشتي و ب   مراآز آموزشي :   و تربيتي    مراآز آموزشي  -  خ
  .  آودك ،ندامتگاهها و مهدهاي روزي  شبانه ، پرورشگاهها، مراآز تربيتي  مراآز آموزش خوابگاههاي

 از   پـس   اسـت   موظـف   پزشـكي   وآمـوزش  ،درمـان   بهداشت وزارت. باشند  مي  ممنوع.  شود   شناخته   عمومي   بهداشت   براي   تهديدي   آه   هر اقدامي  -٢  ماده
   انجـام    جهـت   ربـط    ذي   مراجـع    را بـه     و در سـاير مـوارد موضـوع          معمـول   قـانوني   باشـد، راسـًا اقـدام        مـي    وزارت   وظايف   حيطه   آه   هر مورد از مواردي     تشخيص
ــدامهاي ــانوني اق ــوري  ق ــد  اعــالم ، ف ــان. نماي ــررات متخلف ــانوني   تحــت  عمــومي  بهداشــت  از مق ــرد ق ــد گرفــت   پيگ ــرار خواهن ــاده.   ق ــوده-٣  م ــردن  آل    آب  آ
  .  رفتار خواهد شد  مقررات  مطابق  و با متخلفان  است  ممنوع عمومي آشاميدني

 را   تا مـصرف   آبگيري  از نقطه  عمومي آشاميدني  آب يت آيف  است  مكلف  مردم  و بهداشت  سالمت  منظور حفظ  به  پزشكي  و آموزش ، درمان   بهداشت  وزارت
  .  مستمر قرار دهد  نظارت  تحت از نظر بهداشتي

   و آيين  آب  عادالنه  توزيع قانون) ٤٦ (  ماده ،موضوع  آب   منابع   از آلودگي    و جلوگيري    در پيشگيري    زيست   محيط   حفاظت   سازمان   و اختيارهاي    وظايف -١  تبصره
  .   اجراست  قابل  همچنان  آن  اجرايي هاي هنام

   شده  اعالم  بهداشتي  و معيارهاي ضوابط  همه  رعايت  به  موظف  عمومي  آشاميدني  آب  آننده  تأمين  و خصوصي  دولتي هاي  سازمانها و موسسه-٢  تبصره
 را در اختيـار     بازديـد از تاسيـسات       مـورد يـا مـوارد و تـسهيالت           بررسـي    براي   الزم  اطالعات  ، بايد همه     بوده   پزشكي   و آموزش    ، درمان    بهداشت   وزارت  توسط
  .  قرار دهند وزارت
   اسـتان   مراآز بهداشت ، آزمايشگاههاي توزيع  مختلف  در مراحل  عمومي  آشاميدني  آب  منظور آنترل   به   پزشكي   و اموزش   ، درمان    بهداشت   وزارت -٣  تبصره

  :نمايد  تجهيز مي زمينه  در اين  خدمات  ارائه  را براي  درماني-  مراآز بهداشتي و  و شهرستان
 شـهر     مصرفي  ها و آب    ها، قناتها، چشمه     از چاهها،رودخانه    اعم -   و زير زميني     سطحي   آبهاي   منابع   رشد آلودگي    از روند رو به      منظور جلوگيري    به -٤  ماده

   و آمـوزش   ، درمـان   بهداشـت   آـل    اداره   و روسـاي     مـديران   زيرنظـر اسـتاندارد بـا عـضويت       )   آشـاميدني    آب   از منابع    حفاظت  ميته آ   با نام    اي   آميته -و روستا 
  كيلتـش    اسـتان    و فاضالب    آب   و شرآت    استان   و بودجه    برنامه   استان   جهاد سازندگي    استان  اي   منطقه   آب   سازمان  زيست   محيط   حفاظت   سازمان  پزشكي

  .  نمايد  و اقدام شود تا موارد زير را بررسي مي
 از   انـد اعـم    شـده   آلوده  محيط بهداشت   آل   اداره   گزارش   براساس   آه   از سرويس    آشاميدني   اب   تامين   از منابع    بعضي   نمودن   خارج   به   راجع   اتخاذ تصميم  -١

   ها و قناتها  چاهها چشمه
   تـصويب  شود و بـه   پيشنهاد مي  ربط ذي  دستگاههاي  توسط  آه  دستورالعملهايي  موجود براساس  آشاميدني  آب  از منابع  حفاظت   جهت   اتخاذ تدابيرالزم  -٢

  رسد  مي آميته
  .شود يپيشنهاد م ربط  ذي  دستگاههاي  شهرها از طريق  اب  تامين  براي  در آينده  آه  مناطقي  حريم  منظور حفظ  به  اتخاذ تدابير الزم-٣
   با آنها   مقابله  و چگونگي  آب  منابع  از آلودگي  ناشي  با بحرانهاي  در رابطه  اتخاذ تصميم-٤

   بـه   آند تـا راسـًا نـسبت      اعالم  ربط   ذي  دستگاه  به. گردد   مي   آب   منابع   آلودگي   موجب   را آه    نواقصي   است   موظف   محيط   بهداشت   آل   در ابتدا، اداره   -  تبصره
  .  خواهد شد  مطرح  ياد شده  در آميته  ننمايد، مراتب آفايت  نواقص  رفع  دستگاهها براي  امكانات  آه در صورتي.  نمايد  اقدام  آن عرف

 و    استنـشاقي   ي هـوا   را در مورد تأثيرهاي      الزم   بررسيهاي   است   مكلف   عمومي   بهداشت   منظور حفظ    به   پزشكي   و آموزش   ، درمان    بهداشت   وزارت -٥  ماده
  . نمايد  اقدام  ذيربط  مراجع به  ضروري هاي  توصيه  ارائه  به  دارد و نسبت  معمول ساير مواد مؤثر بر انسان

 و  تـري  دزيم  منظـور بررسـي    بـه  تـسهيالت   نمـودن   و فـراهم   آمـار و اطالعـات       و ارائـه     همكـاري    بـه    موظـف    يونساز در پزشـكي      مراآز آاربرد پرتوهاي   -٦  ماده
رفتـار  )   تعزيرات  قانون (  مربوط   قانوني   برابر مقررات   باشند با متخلفان     مي  پزشكي   و آموزش   ، درمان    بهداشت   وزارت   آارشناسان   وظيفه   انجام   جهت  بهسازي

  .خواهد شد
  ، نگهداري   ، توزيع    و مراآز تهيه    عمومي  ، اماآن    و تربيتي   ي، آموزش   ، درماني    مراآز بهداشتي    است   مكلف   پزشكي   و آموزش   ، درمان    بهداشت   وزارت -٧  ماده

   بهداشـتي  هـاي   از دستورالعلملها و توصـيه   و با متخلفان  آنترل  محيطي بهداشت  و مقررات  را از نظر ضوابط  و بهداشتي ، آشاميدني  مواد خوردني  و فروش 
  . رفتار نمايد)  تعزيرات قانون(  مربوط  قانوني ، برابر مقررات وزارت
   رعايـت   موظفند ضـمن   عمومي و اماآن  و بهداشتي ، آشاميدني  مواد خوردني  و فروش ، نگهداري ، توزيع   مراآز تهيه    آسب   پروانه   صادرآننده   مراجع -٨  ماده
 از صـدور    و قبـل   نمـوده   رعايـت   زمينـه   را نيز در ايـن  آشي پز  و آموزش ، درمان بهداشت  وزارت  توسط  شده  اعالم هاي  و توصيه   خود، مقررات    به   مربوط  ضوابط

  . نمايند  آسب  وزارتخانه  از اين بهداشتي نظريه»   آسب پروانة«
 و  ، جونـدگان  پايان بـا بنـد    بـر امـر مبـارزه    دارضمانت  بيماريها، عهده  با ناقالن  مبارزه  قانوني  بر وظيفه  عالوه   پزشكي   و آموزش   ، درمان    بهداشت   وزارت -٩  ماده

  . موارد هستند  در اين  وزارتخانه  اين  محيطي  بهداشت دستورالعملهاي  رعايت  به ، ملزم  ذيربط مراجع. باشد  بيماريها نيز مي  ناقل حيوانهاي



 و   سـموم   بـه   محيط  از آلودگي جلوگيري ، همچنين ماري بي  ناقل  و حيوانهاي  بندپايان  وسيله  به  شده  منتل  بيماريهاي  از شيوع  منظور پيشگيري  به -١٠  ماده
 و    جلـب    آانونهـاي    بهـسازي    بـه    موظـف   ربط   ذي   اجرايي   و دستگاههاي    بوده  ارجح   محيط   بهسازي   از طريق    مبارزه   روشهاي   امكان  ، در صورت    مواد شيميايي 
  .باشند  مي  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت  وزارت لهايها و دستورالعم  برابرتوصيه  ناقل  و حيوانهاي تكثير بندپايان

،   بهداشـت   وزارت هـاي  ،دسـتورالعملها و توصـيه    شـهري   شـهر و سـاير خـدمات     زبالـه   و دفـع  ، حمل آوري  جمع  روشهاي  شهرداريها مكلفند در تنظيم - تبصره
  . نمايند  را رعايت  ذيربط  و ساير مراجع  پزشكي  و آموزش درمان
   سـازمان  قـانون ) ٧،٨، ٤، ٣، ٢(مـواد    نـص   بـه   بـا توجـه      دامـي    خـام   هـاي    و فـرآورده     دام   هـر نـوع      بهداشـتي    و آنتـرل     صـدور مجـوز ورود و تـرخيص        -١١  ماده

   از لحـاظ   و عرضـه  توليـد، توزيـع   از   اعـم   مراحـل   و در تمام االطالق  علي است  و بهداشتي  مواد خوردني    مؤخر بر قانون     آه -١٣٥٠  مصوب- آشور    دامپزشكي
  .باشد  مي  دامپزشكي  سازمان  بر عهده  و دام  انسان  بين  مشترك  وبيماريهاي  دامي  با بيماريهاي  و مبارزه پيشگيري
   داده  تغييراتـي   دامـي   خـام   هاي  ده درفرآور   آه   مواردي   شود، همچنين    انسان   مختص   بيماريهاي   موجب   دامي   خام  هاي   فرآورده   عرضه   چنانچه   است  طبيعي

   آـه   اسـت   پزشـكي   و آمـوزش  ، درمـان   بهداشـت   وزارت  بـر عهـده   بهداشـتي   آنتـرل   نگردد، مـسئوليت   تلقي   دامي   خام  ، فرآورده    شده   مواد حاصل   شود آه 
  . خواهد شد  انجام  آن  و اصالحات-١٣٤٦  مصوب-  و بهداشتي  مواد خوردني  قانون مطابق
 بـا    گـسترده   آمـوزش  ، درروسـتاها ضـمن    بهداشـت  هـاي    و خانه   ، درماني    بهداشتي  هاي   شبكه   از طريق    پزشكي   و آموزش    درمان   بهداشت   وزارت -١٢  ماده
 و آـود      مدفوع   بهداشتي   دفع ،   زباله   بهداشتي   و دفع   ، حمل   آوري   جمع   ازقبيل   محيطي   بهداشت   مسائل   در زمينه    بخشي   بين   همكاري   و جلب    مردم  بسيج
   بهـسازي    در جهـت    ، همچنـين     داشـته    را معمـول     الزم   و پيگيـري    ، نظارت    سكونت   از محل    و پرندگان    دام  نگهداري   محل   معابر و جداسازي    ، بهسازي   حيواني
   اقـدام   مـواد غـذايي    وفـروش  ، نگهـداري  ، توزيع  و مراآز تهيه   عمومي   اماآن   فاضالبها، آنترل    بهداشتي   و دفع   آوري  ، جمع    آشاميدني   آب   آيفي   وآنترل  منابع
  .نمايد
    حبيبي  حسن- جهمور   رئيس  اول معاون

 


