سواالت بهداشت محیط
 -1اقذاماتی کٍ تزای ومًوٍ تزداری میکزيتی آب ضزب کارخاودات ي کارگاَُا ،مىشل ضخػی تایذ اودام ضًد چیست ؟
الف -اتتذا درخًاست کتثی اس سًی ضزکت َا  ،کارگاَُا ي یا اضخاظ حقیقی خُت ومًوٍ تزداری آب ضزب مىشل تُیٍ
ي تٍ مزکش تُذاضت ضُزستان ارسال ومایذ.
ب -ياریش مثلػ  225000ریال تٍ ضمارٌ حساب مزکش تُذاضت يارائٍ اغل فیص تٍ ياحذ تُذاضت محیط ستاد
ج -اعشام کارضىاس تُذاضت محیط تٍ آدرس مطخع ضذٌ ي تزداضت ومًوٍ اس محل
د :اعالم وتیدٍ آسمایص س

اس  72ساعت در غًرت آلًدٌ وثًدن ي تعذ اس َ 1فتٍ در غًرت آلًدٌ تًدن ومًوٍ

 -2میشان استاوذارد کلز در آب ضزب ي استخز چقذر می تاضذ؟
خًاب :مقذار استاوذارد کلز در آب ضزت  0/2- 0/8میلی گزم در لیتز می تاضذ يدر ضزایط اضطزاری يَمٍ گیزی
تیماریُای ريدٌ ای تا  1میلی گزم در لیتز ویش افشایص می یاتذ در استخزَا میشان کلز تاقیماوذٌ تیه  1تا  3میلی گزم
در لیتز می تاضذ.
 -3وحًٌ ضذعفًوی کزدن آب مخاسن چگًوٍ می تاضذ؟
تزای ضذعفًوی مخاسن وگُذاری آب می تًان  3-5گزم ( حذيد یک قاضق مزتا خًری )تٍ اساء َز  1000لیتز آب
سزکلزیه تٍ آن اضافٍ ومًد  .تزای ایه کار اتتذا تایستی سز کلزیه را در یک ظزف آب حل کزدٌ يتٍ تذریح تٍ آب
مخشن اضافٍ وماییذ تٍ وحًی کٍ محلًل کلز در تمام قسمت َای مخشن سخص ضًد .
 -4ضزایط محل کسة اس وظز تُساسی ي تُذاضتی تزای دریافت تاییذیٍ تُذاضتی چگًوٍ است؟
خًاب :فزم آئیه وامٍ مزتًطٍ تحًیل متػذی ي آمًسش َای السم داٌ می ضًد.
 -5وحًٌ دریافت کارت معایىٍ سشضکی ( مذارک مًرد ویاس )؟
مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت بهداشت برای هر نفر
 -1عک

 3*4یک قطعٍ

 -2خًاب آسمایص مذفًع

 -3فزم تکمیل ضذٌ معایىٍ سشضکی
 -4کپی کارت ملی ي یاکپی ضىاسىامٍ

 -5کارت تُذاضت قثلی
 -6فیص سٍ تزگی  5000تًماوی تٍ ضمارٌ حساب  2177616026007خشاوٍ داری وشد تاوک ملی
-7فیص سٍ تزگی 12900تًماوی ياریشی تٍ ضمارٌ حساب  2177616014006مزکش تُذاضت
سايخثالغ ( کلیٍ ضعة تاوک ملی ) تٍ استثىاء غىف آرایطگزان ي ویش مًاردی کٍ حضًراً اتالغ می گزدد.
آدرس :آسمایطگاٌ مزکشی َ :طتگزد  ،اتتذای خیاتان راٌ آَه ؛ ريتزيی ادارٌ مخاتزات  ،وثص خیاتان ضُیذ تاتایی

 -6وحًٌ گذراوذ ديرٌ يیژٌ تُذاضت عمًمی؟
ضمه دادن آدرس ي تلفه آمًسضگاٌ تٍ سًالُای مزتًطٍ ساسخ دادٌ می ضًد
 -7وحًٌ سلمپ ي فک سلمپ اماکه ؟
خًاب  :دستًر العمل َا اتالغ ي آمًسش َای السم دادٌ می ضًد فزمُای مزتًطٍ را اس مزاکش تُذاضتی درماوی مزتًطٍ
گزفتٍ يتعُذ محضزی اودام ي درخًاست اس مزکش تُذاضت اودام دَىذ .
 -8متًلی وظارت تز فزا يردٌ َای خام دامی
خًاب  :ضثکٍ دامپشضکی 44222216

