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معاون محترم درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني .......
موضوع :مصوبه هیئت محترم وزیران "سنذ آسیب شنبسی کالنشهرهب در بخش مذیریت پسمبنذ "
با سالم و احترام
بِ پیَست تػَیب ًبهِ ضوبسُ /28510ت  ُ 51024هَسخ ّ 94/3/9یئت هحتشم ٍصیشاى ٍ اغالحیِ آى بِ
ضوبسُ  51024/72283هَسخ  94/6/7دس خػَظ اغالح سدیف  3جذٍل ضوبسُ  1پیَست هػَبِ فَق هبٌی بش
تعییي حذ تطخیع پسوبًذ ّبی عبدی ،پضضىیٍ ،یژُ ٍ غٌعتی تَسظ ٍصاست بْذاضت ,دسهبى ٍ آهَصش پضضىی
ٍ سبصهبى حفبظت هحیظ صیست ،جْت استحضبس اسسبل هی گشدد .
بب تَجِ بِ هػَبِ فَق ،جْت پسوبًذ ّبی پضضىی (عفًَی ٍ تیض ٍ بشًذُ ) هبدُ

 " 69ضَابظ ٍ سٍش ّبی

هذیشیت اجشایی پسوبًذ ّبی پضضىی ٍ پسوبًذ ّبی ٍابستِ "هالن حذ تطخیع پسوبًذ پضضىی (عفًَی ٍ تیض
ٍبشًذُ ) ٍ عبدی هی ببضٌذ.
لزا خَاّطوٌذ است دستَس فشهبییذ ضوي ًظبست هستوش بش اجشای ضَابظ فَق دس ولیِ بیوبسستبى ّب اجشای
هَاسد صیش بب جذیت پیگیشی ٍ الذام عبجل غَست گیشد.
 تفىیه پسوبًذ ّبی پضضىی دس هبذا تَلیذ تَسظ ولیِ بیوبسستبى ّب ( دس چْبس دستِ ی پسوبًذ ّبیعفًَی ،تیض ٍ بشًذُ ،ضیویبیی ٍ داسٍیی ،پسوبًذ عبدی).
 تفىیه پسوبًذ ّبی داسٍیی ٍ ضیویبیی ٍ تحَیل بِ سبیت ّبی هجبص جْت بی خغش سبصی ٍ دس غَستعذم ٍجَد سبیت ّبی هجبص ،استفبدُ اص سٍش هحفظِ سبصی ٍ سپس دفي بْذاضتی.
 -سعبیت ولیِ هفبد هبدُ " 69ضَابظ ٍ سٍش ّبی هذیشیت اجشایی پسوبًذ ّبی پضضىی ٍ پسوبًذ

ّبی

ٍابستِ " دس بی خغش سبصی پسوبًذ ّبی عفًَی ٍ تیض ٍ بشًذُ ٍ تبذیل آى بِ پسوبًذ عبدی.
 سعبیت ولیِ هفبد "دستَسالعول اسصیببی عولىشد ٍ پبیص هیىشٍبی ،ضیویبیی ٍ هىبًیىی دستگبُ ّبی غیشسَص بی خغش سبص پسوبًذ".
 تىویل اظْبس ًبهِ بی خغش سبصی پسوبًذ عفًَی ٍ تیض ٍ بشًذُ هٌضن بِ ًتبیج تبییذ ضذُ آصهَى ّبیهیىشٍبی دستگبُ بی خغش سبص پسوبًذ تَسظ آصهبیطگبُ هَسد لبَل سبصهبى حفبظت هحیظ صیست ٍ یب
هعتوذ هحیظ صیست هغببك دستَسالعول ٍ اسسبل بِ هشاجع ریشبظ.
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 تحَیل پسوبًذ ّبی بی خغش ضذُ (عبدی ) بِ ضْشداسی ّب (ٍفك هبدُ  7لبًَى هذیشیت پسوبًذ ،هذیشیتپسوبًذ عبدی بِ عْذُ ضْشداسی ّب هی ببضذ).
دس هَاسدی وِ پسوبًذ پضضىی ٍیژُ عی لشاسداد هطخع تَسظ ضْشداسی ٍ یب بخص خػَغی حول ٍ
ًمل ٍ دفع هی گشدد ،الصم است پسوبًذ فَق بِ غَست جذاگبًِ ٍ بب هبضیي ّبی ٍیژُ ٍ عبك ضَابظ
بْذاضتی ٍ صیست هحیغی حول ٍ ًمل ٍ دفع گشدد ٍ هعبًٍت هحتشم بْذاضتی داًطگبُ هَظف است
ًسبت بِ بشسسی عولىشد ضْشداسی ّب ٍ یب بخص خػَغی ٍ اعوبل ًظبست بْذاضتی ا لذام ًوبیذ .
دس ضوي هبًٌذ گزضتِ غذٍس گَاّیٌبهِ اعتببس بخطی بیوبسستبى ّب هٌَط بِ اجشای وبهل "ضَابظ ٍ سٍش ّبی
هذیشیت اجشایی پسوبًذ ّبی پضضىی ٍ پسوبًذ ّبی ٍابستِ" خَاّذ بَد.

