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:
در مناطق درگير سيل ،به دليل آلودگي آب (ناشي از ايراد در فرايند تصفيه كامل آب آشاميدني و كلرزني آن) و
مواد غذائي (به دليل قطع برق و شرايط نگهداري و انبار مواد غذائي خصوصاً مواد لبني و پروتئيني) احتمال
بيماريهاي عفوني منتقله از آب و غذا افزايش مي يابد و امكان شيوع وبا و اسهال خوني در برخي مناطق وجود
دارد  .در مناطقي ممكن است بدليل گرماي زياد مشكل بيماريهاي عفوني منتقله از آب (خصوصاً ناشي از
استفاده از يخ غير بهداشتي) باال رود كه شيوع حصبه و اسهال را محتمل مي نمايد .اين در حالي است كه
پيامدهاي بهداشتي بعد از وقوع سيل از قبيل ماالريا نيز از موارد قابل پيش بيني است كه مي بايست از هم
اكنون براي جلوگيري از آنها تدبير نمود.
كنترل و نظارت بر اجرا و اثر بخشي «اقدامات بهداشتي كه سالمت محيط را در بالياي طبيعي حفظ
ميكند» ضرورت مشاركت بيش از پيش واحدهاي سازماني خصوصا  ، HSEپشتيباني و سازمان بهداشت و
درمان را ايجاب مي نمايد .به همين منظور اجراي اثر بخش موارد زير بايد در اولويت اقدامات بهداشتي شركت
ها و واحد هاي تاسيسات مستقر در مناطق درگير سيل قرار مي گيرد:
 -1تشكيل كارگروه مشترك مداخالت بهداشت
در راستاي تقويت اقدامات مديريت فوريت هاي پزشكي (پيشگيري از وقوع و شيوع آسيبهاي احتمالي به
كاركنان و خانواده هاي آنها /استقرار خدمات اورژانس در مناطق آسيب ديده با توجه به تعداد كاركنان/
خانواده هاي كاركنان /ساكنين منطقه /اقدامات درماني /واكسيناسيون/تقويت نظام مراقبت از بيماران/
پيشگيري از وقوع بيماري هاي واگير(اپيدمي ها) احتمالي /طرح و اجراي اقدامات مراقبتي و پيشگيرانه ا ز
وقوع بيماري و آسيب پس از اتمام سيل تا زمان برگشت منطقه به شرايط زندگي و كار عادي .استمرار در
برگزاري كارگروه مشترك مداخالت بهداشت در مناطق آسيب ديده با حضور مديران شركت  /منطقه  /طرح
مستقر در مناطق سيل زده  ،تيم سالمت كار و خانواده  ،روساي  ، HSEكارشناسان مهندسي بهداشت (
حرفه اي  /محيط  /عمومي  /تغذيه )  ،كارشناسان بهداشت روان زير نظر مديريت شرايط اضطراري ضروري
است .
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 -2كنترل و نظارت مستمر بهداشت آب و اطمينان از تامين آب آشاميدني سالم از طريق:
1-2

كنترل كلر باقيمانده آب (كلر سنجي مداوم) ،تحت نظر كارشناس بهداشت محيط

2-2

توزيع كلر در منابع ثابت و سيار موقت  ،تحت نظر كارشناس بهداشت محيط

3-2

نمونه برداري از آب و حصول اطمينان از سالم بودن آب آشاميدني  ،توسط كارشناس بهداشت محيط

4-2

تهيه كلر مادر و توزيع كلر مادر (كلر يك درصد)

5-2

نظارت بر بهداشت يخ

 -3نظارت مستمربر بهداشت مواد غذايي و اطمينان از تهيه مواد غذايي سالم
در اين شرايط معموالً انبارها و مخازن ذخيره مواد غذايي  ،آسيب ديده و تخريب شده لذا ضروريست مستمرا از
تهيه ،توزيع و نگهداري بهداشتي مواد غذايي اطمينان حاصل شود و از مصرف مواد غير بهداشتي جلوگيري به
عمل آيد .اقدامات كنترلي ضروري در اين زمينه عبارتند از :
 -1-3كنترل مشخصات بسته هاي ارسالي و اطمينان از سالمت و زمان استفاده از آن ها
 -2-3نظارت مستمر و اطمينان از بهداشت و سالمت و كيفيت مواد اوليه ورودي به آشپزخانه
 -3-3نظارت مستمر و اطمينان از سالمت كاركنان بخش تهيه و توزيع غذا ( بخصوص از لحاظ ابتال به
بيماري هاي عفوني )
 -4-3نظارت مستمر و اطمينان از بهداشت آب مورد استفاده در مراكز تهيه و طبخ غذا
 -5-3نظارت مستمر و اطمينان از رعايت اصول شستشوي سبزيجات ( طبق دستورالعمل وزارت بهداشت )
در آشپزخانه

 -6-3كنترل و پيگيري مبتاليان به بيماري هاي غير واگير از لحاظ مصرف دارو و رعايت موازين تغذيه اي
تا زمان حصول سالمتي
-7-3

كنترل غذا از نظر ارگانولپتيك (ارزيابي حسي و ظاهري غذا )

 -8-3جلوگيري از عرضه غذاهاي مشكوك و فاسد
-9-3

نمونه برداري و آزمايش ميكروبي مواد غذايي جهت اطمينان از سالمت آن
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 -11-3نظارت بر وسايل حمل و نقل مواد غذايي جهت اطمينان از حمل سالم مواد غذايي
 -11-3كنترل سردخانه ها جهت اطمينان از حفظ شرايط استاندارد دماي نگهداري مواد غذايي
 -12-3نظارت بر انبارها ،آشپزخانه ها ،محل هاي طبخ و توزيع و نگهداري مواد غذايي و اطمينان از حفظ
شرايط استاندارد نگهداري مواد غذايي
 -13-3اطمينان از نگهداري مواد غذايي در ظروف يا انبارهاي ضد موش
 -14-3اطمينان از جلوگيري از تماس مواد غذايي سالم با مواد غذايي كه آلوده شده اند
 -15-3اطمينان از پاكسازي مواد غذايي مشكوك به آلودگي
 -16-3بريدن قسمتهاي فاسد مواد غذايي فاسد شدني ،شستشـوي صحيح و پخـت طـوالني مواد غذايي،
(شير ،تخم مرغ ،گوشت و ماهي كه بطور مناسبي ذخيره نشده باشند ،بايد دور ريخته شوند)
 -17-3اطمينان از انتقال و آماده سازي غذا توسط ظروف تميز
 -18-3اطمينان از ذخيـره مواد غـذايي در ظـروف دربسـته جهت جلوگيري از آلودگي توسط حشرات و
جانوران موذي
 -19-3اطمينان از تهيه غذا در مكان بهداشتي و استفاده از از ظروف پخت و وسايل تميز
 -21-3اطمينان از شستن مواد غذايي خام قبل از خوردن با آب تميز
 -21-3اطمينان از خوردن مواد غذايي پخته شده تا زمانيكه هنوز گرم هستند وگرم كردن مجدد غذاي از
قبل آماده شده بطور كامـل
 -22-3اطمينان از نگهداري مواد غذايي در ظروف سرپوشيده
 -4اطمينان از دفن بهداشتي مواد زائد با رعايت موارد زير:
1-4

به منظور جلوگيري از تجمع و تكثير حشرات و جوندگان از پخش مواد زائد به اطراف جلوگيري
شود.

2-4

اگر در زمان و يا پس از سيل  ،جمع آوري زباله به شكل سازمان يافتـه امكان پذير نيست ،مـواد
زائـد جامـد مي بايست در كوتاه ترين زمان ممكن دفن شود.
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3-4

زباله ها در سطل هاي زباله دردار در مكان هاي قابل كنترل جمع آوري شود

4-4

سطل هاي پرشده در مجاورت محل هاي تهيه غذا باقي نماند .

5-4

درب سطل ها محكم بسته شود تا از زباله گردي توسط حيوانات جلوگيري بعمل آيد .

6-4

كود حيواني جمع آوري و به شكل سالم و ايمني دفع شود .

7-4

از تشكيل حوضچه هاي راكد آلوده (ناشي از شستشو ،تهيه غذا ،فاضالب و  ) ...جلوگيري شود.
( حوضچه ها تكثير پشه ها را كه يك خطر بهداشتي هستند ،افزايش مي دهند)

8-4

نسبت به دفع بهداشتي مواد زائد مايع سريعا اقدام شود .

9-4

زباله هاي مواد غذايي بطور مناسبي دفن شوند .

 -5سمپاشي
بعلت آسيب به اكوسيستم در هنگام وقوع سيل ،وضعيت عادي موجودات بهم خورده و با تخريب زيستگاه ها و
محل زندگي موجودات  ،وضع غير عادي به وجود مي آيد .در اين شرايط موجودات موذي از قبيل گزندگان،
جوندگان ،حشرات و  ...به سيل زدگان حمله برده و موجب گزش و آسيب رساني به ساكنين مي شوند و تا
زمانيكه وضعيت اكوسيستم به حالت طبيعي برنگردد اين شرايط ادامه دارد .لذا در چنين وضعيتي ضروري است
با سمپاشي مكان هاي مطروحه در زير تا حد امكان از آسيب هاي احتمالي ناشي از هجوم حشرات و ...
جلوگيري بعمل آيد :
1-5

گودال ها ،بركه ها

2-5

توالت ها و چاهك هاي توالت و اطراف چادرها

3-5

آشپزخانه ها

4-5

محل هاي دفن اجساد حيوانات

5-5

محل دفن زباله

6-5

وسائل حمل زباله

اقدامات بهداشتي ضروري جهت پيشگيري از آسيب هاي احتمالي
يم
اداره كل بهدا شت  ،ا ني  ،محيط زيست و پدافندغيرعامل

7-5

محل نگهداري دام و طيور

8-5

محل هاي آلوده به حشرات

در زمان وقوع سيل و پس از آن

صفحه  6از 7

 -6ضد عفوني و گندزدايي
تعفن و آلودگي هاي ناشي از فساد اجساد حيوانات و مواد غذايي فاسد شدني يكي از معضالتي است كه معموالً
چند روز پس از وقوع سيل و بسته به نوع آب و هواي منطقه بوجود آمده كه عالوه بر انتشار بو و تعفن شديد و
مشمئز كننده زمينه را براي افزايش بيماري ها فراهم نموده و موجب رنجش و شكايت جوامع در معرض مي
شود ،لذا در چنين مواقعي بايد با مواد گندزدا و ضد عفوني كننده با اين معضل احتمالي مقابله شود .عمده ترين
مواردي كه مي بايست از ضدعفوني و گندزدائي آنها اطمينان حاصل نمود به شرح زير است :
1-6

اجساد حيواني

2-6

وسائل حمل و نقل ،آمبوالنس ،برانكارد

3-6

وسائل و ظروف بيماران

4-6

بيمارستانهاي صحرايي و محل هاي نگهداري از بيماران

5-6

اطراف چادرها

6-6

توالتها و حمام ها

7-6

مواد غذايي

8-6

محل قرنطينه

9-6

محل جمع آوري موقت زباله

 11-6محل دفن زباله
 11-6وسائل حمل و نقل زباله
 12-6محل هاي دفن اجساد
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 -7آموزش
آموزش همگاني بهداشت در راستاي پيشگيري از وقوع آسيب ها  ،بيماري و يا جلوگيري از شدت آسيب
هاي حادث شده كمك قابل مالحظه اي در زمان اضطرار به مسئولين خواهد نمود لذا با ابزارهاي
مختلف آموزشي و يا اعالم گروهي ضروريست از آگاه نمودن كاركنان ،خانواده هاي هر يك و عموم مردم
نسبت به وظايف بهداشتي هر يك در شرايط فعلي (سيل) اطمينان حاصل شود .بديهي است تمامي
كاركنان /خانوادها مي بايست از محل هاي آب بهداشتي  ،غذاي سالم و مكانهاي بهداشتي آگاه باشند.
عمده ترين آموزش ها در راستاي ارتقا آگاهي كاركنان و كاهش اثرات نامطلوب بهداشتي در وضعيت
هاي اضطراري به شرح زير است :
1-7

آموزش استفاده صحيح از كلر و ساير مواد گندزدا

2-7

آموزش در زمينه خطرات ناشي از استفاده آب و غذاي آلوده

3-7

آموزش جوشاندن آب در مواقع لزوم

4-7

آموزش خودداري از مصرف غذاهاي فساد پذير

5-7

آموزش استفاده صحيح از توالت و حمامهاي صحرايي

6-7

آموزش در زمينه اهميت ضد عفوني اجساد

7-7

آموزش استفاده از مواد پاك كننده ،ضد عفوني كننده و سموم

8-7

آموزش جمع آوري و دفع صحيح زباله و فضوالت

9-7

آموزش جلوگيري از گاز گرفتگي و مسموميتهاي ناشي از سوختهاي ناقص

 11-7آموزش درخصوص خطرات ناشي از برق گرفتگي
 11-7آموزش نظافت محل هاي اسكان
 12-7آموزش رعايت بهداشت فردي
 13-7آموزش شيوه هاي حفاظت از آب و غذا

