
 

 پَیص هلی هثاسصُ تا سشطاى

 (1۳98تْوي  7تا  1آغاص پَیص هلی هثاسصُ تا سشطاى )

 سشطاى قاتل پیطگیشی ٍ دسهاى است، تا خَد هشاقثتی ٍ اهیذ/ دُ اصل کلیذی تشای پیطگیشی ٍ تطخیص صٍدٌّگام سشطاى

ٍ تا ّذف کاّص  "سشطاى قاتل پیطگیشی ٍ دسهاى است، تا خَد هشاقثتی ٍ اهیذ"( تا ضؼاس 1۳98تْوي  7تا  1سشطاى ) پَیص هلی هثاسصُ تا 

 تشٍص ٍ هشگ ٍ هیش ًاضی اص سشطاى ٍ تْثَد کیفیت صًذگی تیواساى هثتالیاى سشطاى

 : دُ اصل کلیذی تشای پیطگیشی ٍ تطخیص صٍدٌّگام سشطاى تِ ضشح ریل است

 ًَع آى سشطاى صا هی تاضذ 00هادُ سوی است کِ  0000ص هصشف دخاًیات پشّیض کٌیذ. سیگاس حاٍی اصل اٍل: ا

 .دقیقِ ٍسصش ضذیذ داضتِ تاضیذ 75دقیقِ ٍسصش هتَسط کٌیذ یا  150اصل دٍم : فؼالیت تذًی هٌظن داضتِ تاضیذ. هطلَب است ّفتِ ای 

 .اصل سَم : ٍصى خَد سا دس حالت ایذُ آل ًگِ داسیذ

 .صل چْاسم : تغزیِ سالن داضتِ تاضیذا

 .اصل پٌجن : خَد سا دس تشاتش ػفًَت ّا هحافظت کٌیذ

 .اصل ضطن : اص پَست خَد هحافظت کٌیذ

 .اصل ّفتن : دس هٌضل ٍ هحیط کاس اصَل ایوٌی سا سػایت کٌیذ

ضایذ تاٍسّای اهیذٍاساًِ ، یگاًِ ساّی تاضذ کِ  اصل ّطتن : صًذگی سٍاًی ٍ هؼٌَی سالوی داضتِ تاضیذ. صًذگی سختی ّای صیادی داسد اها

 هیتَاى دضَاسی ّا سا پطت سشگزاضت

 .اصل ًْن : صًذگی اجتواػی سالوی داضتِ تاضیذ

 .اصل دّن : ػالئن ّطذاسدٌّذُ سشطاى سا تطٌاسین ٍ تِ پضضک خَد هشاجؼِ کٌیذ

 ػالئن ّطذاس دٌّذُ کِ الصم است هَسد تَجِ افشاد قشاس گیشد ضاهل:

 

 صذای گشفتگی یا سشفِ ، تذى جای ّش دس تَدُ ، تْثَد تذٍى ّای صخن ، پَستی ّای خال دس تغییش ،  اتتالی تِ سشطاى دس اقَام دسجِ یک

 غیش خًَشیضی ،( ّفتِ سِ اص تیص)  طَالًی یثَست یا اسْال ، خًَی سشفِ یا استفشاؽ ، طَالًی ّاضوِ سَء یا تلغ اختالل ، هذت طَالًی

هاُ ( ، تة  6دسصذ ٍصى تذى دسػشض 10ادساس، هذفَع، ٍاطى یا ًَک پستاى ، تی اضتْایی یا کاّص ٍصى تی دلیل ،)کاّص تیص اص دس طثیؼی

 .طَل کطیذُ تذٍى ػلت ، اص جولِ ػالئن ّطذاس دٌّذُ سشطاى هی تاضٌذ۳8.۳تیص اص

 


