فرآیند بهسازی کارگاههای قالی بافی
شروع

بازدید بهورز از کارگاههای قالی بافی تحت پوشش

تکمیل فرم بازدید کارگاهی توسط بهورز و مشخص نمودن نواقص
بهداشتی

آیا کارگاه از نظر
بهسازی مشکل دارد و
احتیاج به وسایل
بهسازی دارد ؟

خیر

بازدید مستمر از کارگاه توسط
بهورز و دادن آموزشهای الزم
به متصدی

بلی
ارسال اسامی کارگاههایی که به وسایل بهسازی احتیاج دارند به حوزه
معاونت
پس ازتأئید شدن توسط کارشناس بهداشت حرفه ای جهت تحویل
گرفتن وسایل به انبار معرفی می شوند

دریافت وسایل بهسازی از انبار جهت افراد
واجدشرایط
پیگیری توسط بهورز منطقه در خصوص به کار
گرفتن وسایل بهسازی

بهسازی کامل کارگاه و رفع نواقص بهداشتی

پایان

فرآیند انجام معاینات پزشکی کارگران
شروع

شناسایی افراد شاغل در کارگاه توسط مامور منطقه و ارجاع
به مرکز بهداشتی درمانی جهت انجام معاینات پزشکی

تکمیل صفحات اول وجدول صفحات چهارم برگ معاینات توسط بهورز یا کاردان و یا
کارشناس منطقه
ارجاع به پزشک جهت انجام معاینات پاراکلینیکی

تکمیل صفحات دوم و سوم برگ معاینات پزشکی توسط پزشک
وانجام معاینات

آیا فرد شاغل نیاز به
آزمایشات تخصصی و
ارجاع به پزشک
متخصص دارد ؟
بلی

خیر
تکمیل پرونده پزشکی شاغل توسط پزشک
و ارجاع به واحد حرفه ای جهت درج در
پرونده بهداشت حرفه ای کارگاه

ارجاع به آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات و
پزشک متخصص جهت تشخیص
مراجعه مجدد به پزشک پس از دریافت
جوابیه آزمایشات و یا پزشک متخصص
تکمیل پرونده پزشکی کارگر توسط پزشک و ارجاع به
کارشناس منطقه جهت مناسب یا غیر مناسب بودن نوع
کار
آیا کارگر جهت کار پیشنهادی
مناسب است ؟

بلی
معرفی کارگر به کارفرما جهت مناسب بودن شغل مربوطه

پایان

خیر
معرفی

کارگر

به

کارفرما جهت تغییر
شغل یا درمان

فرآیند بازدید بهسازی کارگاههای بهداشت حرفه ای
شروع

بازدید از کارگاههای تحت پوشش
توسط مامور منطقه

تکمیل فرم بازدید کارگاهی تک واحدی و کنترل کارگاه از نظر تأسیسات و تسهیالت بهداشتی

آیا کارگاه از نظر
بهسازی و بهداشتی
مناسب و از نظر عوامل
زیان آور کنترل شده
است ؟

بلی

کنترل مستمر
کارگاهها توسط مأمور
منطقه

خیر
دادن اخطار کتبی به متصدیان و مهلت قانونی جهت رفع
نواقص بهداشتی توسط مامور منطقه

بلی
آیا متصدی پس از اتمام مهلت
قانونی نواقص بهداشتی را رفع
نموده است ؟

کنترل مستمر
کارگاهها توسط
مأمور منطقه

خیر
ارجاع واحد متخلف به مراجع قضایی
جهت اقدامات بعدی
صدور جریمه توسط مرجع قضایی و تعیین مهلت جهت رفع نواقص بهداشتی

آیا پس از مهلت تعیین شده
توسط مرجع قضائی نواقص
بهداشتی را رفع نموده است ؟

بلی
کنترل مستمر کارگاهها توسط مأمور
منطقه
پایان

خیر

فرآیند صدور تأئیدیه جواز کسب کارگاههای بهداشت حرفه ای
شروع

معرفی متصدی از اتحادیه صنف مربوطه جهت دریافت تآئیدیه بهداشتی

انجام آزمایش عدم اعتیاد در مرکز
بهداشتی درمانی شماره یک شهری

مراجعه متصدی به حوزه معاونت
بهداشتی و ارجاع وی به مرکز مربوطه

بازدید مأمور منطقه از
واحد صنفی

آیا
واحد مربوطه طبق قوانین
کار مناسب می باشد؟

بلی
تأئیدیه بازرس و ارجاع متصدی به حوزه معاونت
بهداشتی

تأئیدیه واحد بهداشت محیط و حرفه ای

صدور صالحیت بهداشتی

پایان

خیر

پس از رفع نواقص بهداشتی مجدداً به
مرکز مربوطه مراجعه نماید

فرآیند
شروع

نظارت بر تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار

شناسایی کارگاههای مشمول کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار

اعالم تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به کارفرما توسط مرکز بهداشت

معرفی اعضاء کمیته حفاظت فنی و
بهداشت کار از طرف کارفرما به مرکز
بهداشت

آیا صالحیت
اعضاء کمیته
کامل و مورد

بلی

تأئید می باشد ؟

تعیین افراد با صالحیت در مدت زمان معین توسط کارفرما

آیا اعضاء کمیته
باشد ؟

خیر
ورود به دادگاه جهت برخورد با واحد متخلف

پایان

بهداشت کار هر ماه در واحد مربوطه
و ارسال گزارش به مرکز بهداشت

خیر

مورد تأئید می

تشکیل کمیته حفاظت فنی و

بلی

فرآیند
شروع

نظارت بر خانه های بهداشت در ارتباط با فعالیتهای بهداشت حرفه ای

بازدید از خانه های بهداشت شهری و روستائی طبق چک لیست

فعالیت

آیا

بهداشت حرفه ای
خانه

بلی

تهیه پس خوراند و آمار فعالیتها به
مرکز بهداشت شهرستان

بهداشت

مطابق چک لیست
می باشد ؟

خیر
راهنمایی بهورز و تهیه پس خوراند عملکرد صحیح
فعالیتهای بهداشت حرفه ای به بهورز طبق برنامه زمان
بندی شده

بازدید مجدد از خانه بهداشت

فعالیت

آیا
بهداشت

حرفه

ای خانه بهداشت
مطابق

چک

لیست

می

باشد ؟
خیر
تهیه پس خوراند وگزارش دهی به مرکز بهداشت شهرستان
و معرفی بهورز به امور اداری جهت اقدامات الزم

پایان

بلی
تهیه پس خوراند و آمار فعالیتها به مرکز
بهداشت شهرستان

