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  هدف .1

به  دگانذي و جونهايي كه توسط حشرات، جانوران مو جهت مقابله با بيماري فضاهاي دانشگاههدف از اين راهنما بهسازي 
داري، ضاهاي افتمامي هاي اقتصادي ناشي از حضور جوندگان موذي در  انسان منتقل ميگردد، همچنين كاهش و كنترل زيان

  باشد. ميدانشگاه ژوهشي آموزشي، دانشجويي و پ

  دامنه كاربرد .2

مواد  عتهيه و توزي هاي نگهداري، انبارها و محلو دانشجويي، ، پژوهشي، آموزشياين راهنما كليه اماكن مسكوني، اداري، 
  شود.را شامل ميو شركت هاي پيمانكار عمراني و خدماتي  دانشگاهغذايي در 

  تعاريف و اصطالحات .3

  سم •

و  ا توقف فعلي الل واه خاص يا راه هاي مختلف و در مقادير معين وارد بدن موجود زنده شده باعث اختماده اي كه از يك ر
  انفعاالت حياتي موجود زنده به طور موقت يا دائم مي گردد.

  مسموميت •

اه هاي رخاص يا  هاز يك رعبارت است از اختالالت موقتي يا دائمي فيزيولوژيكي يا بيوشيميايي كه در نتيجه ورود سم به بدن ا
  مختلف بوجود مي آيد.

  مسموميت انواع •

ا به د) و ي(مسموميت حا مسموميت ممكن است خيلي شديد باشد، به طوري كه شخص مسموم و اطرافيان فوري متوجه شوند
 يماري اوب راحتي ومتوجه دليل نا تدريج به صورت ناراحتي و بيماري ظاهر گردد، به طوري كه حتي شخص مسموم و اطرافيان

  نشوند (مسموميت مزمن).

  احتياط دوره يا سم ابقاء دوره •

مدت  ول ايندر ط مدت زماني است كه طول ميكشد تا غلظت سم در محيط سم پاشي شده به حد قابل قبولي كاهش يافته و
  ورود به آن محدوده ممنوع است.

  سموم انبار •

كامل اصول ايمني و  م به صورت جامد، مايع و يا گاز در آن با رعايتبه محلي سر پوشيده و محصور گفته ميشود كه انواع سمو
  حفاظتي نگهداري مي شود.
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  سموم بندي طبقه •

فسفره،  ، سمومسموم را بر اساس منشأ و مواد شيميايي موجود مي توان به گروه هاي زير طبقه بندي نمود: سموم كلره
  كارباماتها، سموم پايروتيروئيد و سموم جديد

 لره سموم ك  

ر دكه  سمومي م ترينگروه از سموم در طيف وسيعي بر عليه آفات و حشرات موذي، مورد استفاده قرار گرفته است. از مه اين
 رين،آلد ديكوفول، بنزن هگزا كلرايد، يا، BHC ، ددت، ديلدرين اين گروه قرار دارد مي توان به سموم ذيل اشاره نمود :

وسيع  طيف وها در محيط ز مهم ترين خصوصيات اين سموم مي شود به پايداري طوالني آنكلردان، هپتاكلر و اندوسولفان. ا
  حشره كشي آنها اشاره نمود.

  به ذكر است كه سموم كلره در حال حاضر از چرخه استفاده خارج شده اند. الزم

  :فسفره سموم

 مسمو ه ازاين گرو ما جنگ جهاني دوباشند. همزمان بي هاي آلي حاوي فسفر م هاي فسفره مصنوعي، مولكول كش حشره
 100 از بيش نكشي آنها پي برده شد. تا كنو ها سنتز شدند و سپس به خاصيت حشره بعنوان گازهاي جنگي توسط آلماني

  تركيب از اين سموم به بازار آمده است و از راه هاي مختلف بر روي حشرات اثر مي گذارند.

 لروپيروفوسك مفوس،تبه ماالتيون، پاراتيون، ديازينون، سيستوكس، متاسيستوكس،  مهم ترين سموم در اين گروه مي توان از
  اشد.بكمتر مي  هكلر وممتيل، پيريميفوس متيل، فنتيون و فنيتروتيون اشاره نمود. خاصيت ابقايي اين سموم در مقايسه با سم

  :ها كاربامات

ار قر گروه ينه در اوم فسفره هستند. از مهم ترين سمومي كگروه از سموم از نظر مكانيسم عمل بر روي حشرات شبيه سم اين
  دارند مي توان كارباريل، پروپوكسور، فورادان آلديكارپ را نام برد.

  پايروتيروئيد سموم

 بيشترين سموم مصرفي در بهداشت به دليل كم خطر بودن آن براي انسان و ساير پستانداران از دسته سموم امروزه
 شيميايي، شند. اين گروه از سموم نسل جديدي از حشره كش ها را بوجود آورده است. از نظر ساختمانبامي پايروتيروئيدي

كه به بازار  سموم اين گروه بصورت مصنوعي سنتز شدند. اولين گروه از اين 1950استر يك اسيد و الكل مي باشند. در دهة 
پذيرفت و سمومي  انجام روي فرمول شيميايي آنها كارهاي فراواني عرضه شدند در مقابل نور سريعاً تجزيه مي شدند. متعاقباً بر

را در كنترل حشرات خانگي و  استفاده به بازار عرضه گرديد كه خاصيت ابقائي بيشتري در طبيعت داشتند. هم اكنون بيشترين
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بيوآلترين، رزمترين، بيورزمترين،  عبارتند از: آلترين، آفات كشاورزي به خود اختصاص داده اند. مهم ترين سموم پايروتيروئيدها
  فنترين. پرمترين، سايفلوترين، دلتامترين، سايپرمترين، سيهالوترين و

پشه  استفاده از و ضاييفهم اكنون سموم فوق را در كنترل ناقلين ماالريا به صورتهاي سم پاشي ابقايي داخل منازل، سم پاشي 
  بندهاي آغشته به سموم، به كار مي برند.

  ديدسموم ج

 هاي ا گروهبن است اكنون انواع و اقسام سموم از گروه هاي مختلف به بازار عرضه شده است كه مكانيسم عمل آنها ممك هم
 عمل آن مكانيسم بازار عرضه شده است كه به )IGR’s( گروه ديگري بنام هاي تنظيم كننده رشد حشرات. قبلي متفاوت باشد

وان به تمي  هگرو لداندازي و جواني حشرات است. از مهم ترين نمونه هاي اينها بر روي حشرات همانند هورمون هاي ج
 شيميايي و هاي هكنند متوپرن و ديفلوبنزورون اشاره نمود. تركيبات جلب كننده حشرات، تركيبات دوركننده حشرات، عقيم

ا پشت سر رخود  تحقيقاتي ح هايفرمون هاي حشرات نيز جهت كنترل به بازار عرضه شده اند كه تا كنون مقدمات انجام طر
  مي گذارند.

  درجه سميت •

 مشخصراه  ماده سمي است كه اگر از يك مقدار LD 50بيان مي شود.  50LDسميت بسياري از سموم با شاخص دز كشنده 
 . اينگرددمي درصد از حيوانات مورد مطالعه 50و معين وارد بدن يك گونه حيوان آزمايشگاهي مشخص شود باعث مرگ 

در  وم استسم مقدار كه بر حسب ميلي گرم سم بر كيلوگرم وزن بدن حيوانات ذكر مي شود و معياري براي طبقه بندي
باشد آن سم  كمتر LD 50آزمايشگاه انجام شده و بايد نوع حيوان و راه ورود ماده به بدن را نيز مشخص نمود. هر چه مقدار 

  مهلك تر است.

   هستند. سميگرم در كيلوگرم باشد، سموم فوق العاده  ميلي 200كمتر از  ها آن 50LDسمومي كه 

  هستند. متوسط گرم در كيلوگرم باشد، سموم با سميت ميلي 2000تا  200بين  ها آن 50LDسمومي كه  

  ضعيف هستند. سميت گرم در كيلوگرم باشد، سموم با ميلي 3000تا  2000بين  ها آن 50LDسمومي كه 

  باشند. حاد مي گرم در كيلوگرم باشد، سموم فاقد سميت ميلي 3000بيش از ها  آن 50LDسمومي كه 

  

  مراجع و الزامات قانوني .4

  جانوران موذي مبارزه با حشرات و خدماتي شركتهاي فعاليت ضوابط پزشكي، آموزش و درمان بهداشت، وزارت نامه آيين •
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ا سموم دفع ه حفاظتي كار بنام آيين • جهاني شتبهدا سازمان كشهاي آفت و شناسي حشره تخصصي كميته دستورالعمل •
  1388روابط كار، اداره كل بازرسي كار،  آفات در كارگاه، وزارت كار و امور اجتماعي، معاونت

  تهران شهرداري سبز، فضاي پاشي سم عمليات ايمني، و بهداشت دستورالعمل •

• U.S.EPA Office of Pesticide Programs-Standard Operating Procedures for Assessing Residential 

Pesticide Exposure 

• Standard Operating Procedure ،Food Safety Project, Iowa State University 

• Instructions for Spray Operators Spraying Methods, the Environment and Safety, 

EMPL/1422/01/00-EN 

  ها و مسئوليت ها نقش .5

ه هاي ارائ تبايستي از خدمات شرك ،تمامي فضاهاي دانشگاههاي ناشي از حشرات و جوندگان در  هت كنترل زيانج 1-5
 موزش پزشكيمان و آالزم از وزارت بهداشت، در كننده خدمات سمپاشي و مبارزه با آفات و جوندگان كه داراي مجوز صالحيت

  ايند.استفاده نم مركز بهداشت دانشگاه،ائيد بوده و مورد ت

مات انجام خد جازمبايست ليست شركتهاي  پشتيباني ميدر حوزه معاونت محترم  دانشگاهو پشتيباني ي ادار مدير امور 2-5
قدام اي صالح شركت ذ علوم پزشكي استان دريافت نموده و بر اساس قوانين جاري نسبت به انتخاب سم پاشي را از مركز

  نمايند.

 ات سم پاشيننده خدمكهاي ارائه  شركت در صورتي مجاز به عقد قرارداد با شتيباني دانشگاهي و پادارمدير محترم امور  3-5
ننده مجوز كاه صادر نمايند. شماره، تاريخ و دانشگ باشد كه برگه صالحيت شركت را رويت و مبارزه با آفات و جوندگان مي

  بايستي در قرارداد ذكر شده و تصوير آن پيوست قرارداد گردد.

 مجوز تباروره اعره زماني فعاليت شركت ارائه كننده خدمات سم پاشي و مبارزه با آفات و جوندگان بايستي در ددو 4-5
  صالحيت آنان باشد. پيش از عقد قرارداد بايستي صحت اين نكته احراز شود.

، نوع و اي اجراييه روش شرح دقيق ،مواد شيميايي بايست پيش از انجام اقدامات،ميو پشتيباني دانشگاه  اداريواحد  5-5
سموم و  ه ابقاء، اقدامات احتياطي، اعالم دورمواد شيميايي استفاده مقدار مواد مصرفي، تجهيزات حفاظت فردي، برگه

ايد. اري اخذ نمعمه گذات سمپاشي و طيمانكار ارائه دهنده خدمپ محدوديت هاي تردد افراد و ساير مسائل مربوطه را از شركت
تندات از أييد اين مستباشند.  مياداري دانشگاه ملزم به دادن اطالعات كامل و دقيق به واحد پيمانكار اي شركته بديهي است

  خواهد بود.الزم جهت عقد قرارداد و انجام عمليات دانشگاه  HSEشوراي سوي 
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 دانشگاه رعاليت دم فهاي ارائه كننده خدمات سم پاشي و مبارزه با آفات و جوندگان بايستي در تمام طول انجا شركت 6-5
همه  كي را درجانوران موذي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش هاي خدماتي مبارزه با حشرات و ضوابط فعاليت شركت

  موارد رعايت نمايند.

خدمات سم  كننده همسئول فني شركت و نيز افراد تيم سم پاشي يا طعمه گذاري بايستي داراي بيمه به نام شركت ارائ 7-5
تفاده ش دهند. اسرا پوش هدانشگا بايست دوره فعاليت درمي  ،ها و مبارزه با آفات و جوندگان بوده و دوره زماني بيمه آن پاشي

دارك واهد شد. مرداد خبوده و احراز تخلف شركت از اين امر منجر به لغو قرا ممنوع از كارگران روزمزد در تيم هاي سم پاش
  ستي در زمان فعاليت ارائه گردد.باي پاش هاي سم اي افراد تيم بيمه

قدامات ا جامان حضور مسئول فني شركت كه مجوز وزارت بهداشت براي شركت به نام او صادر شده است در تمام مدت 8-5
  كنترلي در محل ضروري است.

  باشد. ميدانشگاه  و پشتيبانيد ادارير مربوط به سم پاشي با نظارت واحكليه امو 9-5

راي با اج سبمنا ه كننده خدمات سم پاشي و مبارزه با حشرات و جوندگان بايستي داراي تجهيزاتهاي ارائ شركت 10-5
  اشد.بدر دانشگاه  هاي كنترلي و نيز وسايل ايمني و تجهيزات حفاظت فردي مناسب براي كاركنان خود برنامه

انجام  يمتقاض كتربوطه در اختيار شرهاي م پيش از عقد قرار داد بايستي مفاد اين آيين نامه و نيز دستورالعمل 11-5
  خدمات مبارزه با آفات و جوندگان قرار گيرد. 

ار ضمن در اختي جريان بوده و بايستي در دانشگاهدرمان مركز بهداشت و  ديردر انجام اقدامات سم پاشي وسيع، م 12-5
(پيش تر با  SSDگه ته باشد. همچنين برداش داشتن پادزهر مناسب، نسبت به نام ماده سمي مصرفي و دوز آن آگاهي الزم را

  در اختيار مركز بهداشت دانشگاه قرار گيرد.از سوي شركت پيمانكار اخذ و ) مواد سمي MSDSنام 

ص در خصو زمهاي ال هاي ارائه كننده خدمات سم پاشي و مبارزه با حشرات و جوندگان مكلف هستند آموزش شركت -13-5
گي از آلود جلوگيري هاي مبارزه، نحوه زات سم پاشي و تجهيزات حفاظت فردي، روشسازي محيط، نحوه كاربرد تجهي به

ن ليه كاركنابه ك انو درم بهداشتمركز محيط به سموم و مواد شيميايي، رعايت نكات حفاظتي و ايمني و ... را با هماهنگي 
  خود ارائه نمايند.

عال، فهاي  ونيكل اري نبوده و شامل تمام مراحل شناساييگذ عمليات كنترلي عليه جوندگان صرفاً محدود به طعمه 14-5
ها  سازي الشه آوري و معدوم هاي غير فعال، جمع گذاري مجدد، مسدود كردن كلوني ها و طعمه طعمه گذاري، پايش طعمه

  .باشد مي

ياز نصورت  در اشته ودر پيمانكار موظف است ابزار، وسايل و مواد مورد نياز جهت مبارزه با موريانه را نيز در اختيا 15-5
  عمليات موريانه زدايي را نيز انجام دهد.
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ي شده، شناساي وذيمتوجه به نوع ناقلين و جانوران  پاشي و طعمه گذاري با بندي مناسب جهت انجام سم برنامه زمان 16-5
رزه با براي مبا مثال انو بطور مستمر صورت پذيرد. (به عنودانشگاه با حفظ الزامات بيان شده  يخدمات شركت هايتوسط 

  باشد). تابستان مناسب مي دوره در فصل 2ها يك مرتبه سمپاشي در انتهاي فصل زمستان و  حشراتي مانند سوسري

  روش اجرا .6

  موذي: اصول پاكيزگي و بهسازي محيط جهت ارتقاء كيفيت مبارزه با ناقلين بيماريها و جانوران 1-6

 مي پناهگاه و آب، غذا ها و جانوران موذي دسترسي به جا كه مهمترين عامل تجمع، تكثير و النه گزيني ناقلين بيماري از آن
  باشد رعايت موارد ذيل الزامي است:

  ها.و اطراف آن (آموزشي، پژوهشي، اداري و دانشجويي) هارعايت نظافت كلي ساختمان. 1

اد غذايي ريختن مو زودداري اخمواد غذايي (آشپزخانه، رستوران، آبدارخانه، بوفه و ...)، رعايت پاكيزگي مراكز تهيه و توزيع . 2
  و عدم نگهداري ظروف حاوي باقي مانده غذا در محيط.

  .ييط بهداشتها با فواصل زماني كوتاه و تحت شرا هاي دربدار براي دفع زباله و تخليه زباله استفاده از سطل. 3

  دار. در ظروف سرپوشنگهداري مواد غذايي . 4

 13امه ماده ن ا آيينبها و منافذ موجود در درها، ديوار، سقف و كف (مطابق  بهسازي ساختمان نظير مسدود نمودن روزنه . 5
شگاه براي ني دانو همچنين دستورالعمل الزامات بهداشتي و ايم مواد خوراكي و آرايشي وزارت بهداشت و درمان فصل دوم

  ).سراهاي دانشگاهخوابگاه ها و مهمان

ج اده از اسفناستف ي،ها با تور ايجاد مانع جهت جلوگيري از ورود حشرات و جوندگان موذي به ساختمان نظير تجهيز پنجره. 6
  در زير درب و استفاده از توري در مدخل فاضالب.

 ر جلوگيريبه منظو اي دانشگاهفضاهاي دانشگاه بويژه آشپزخانه و رستوران هجمع آوري ظروف كهنه و مستعمل از اطراف . 7 
  از رشد و تكثير حشرات.

 خصوصاً اتهاي موجود در محيط اطراف به منظور جلوگيري از رشد و تكثير حشر هاي راكد و مانداب خشكاندن آب. 8
  ماالريا.

  .زميني يبسهاي برنج،  شود مثل كيسه بازرسي وسايل و لوازمي كه از بيرون از ساختمان به داخل آن آورده مي . 9

متري (مطابق  سانتي 30 هاي فلزي تا ارتفاع ها با ورقه پوشاندن ديوارها و استحكام لبه پاييني درهاي چوبي و چارچوب . 10
  )18 و 17مواد خوراكي و آرايشي وزارت بهداشت و درمان فصل دوم ماده  13با آيين نامه ماده 
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  دانشگاههاي طوالني مدت در ر زمان تعطيلي بويژه دمواد غذايي در محل كار و دفاتر  انبارعدم  .11

رگونه منفذ هاز  اريعدر صورت وجود انبار بايستي ساختار آن از لحاظ نور، رطوبت و ساير شرايط محيطي مناسب بوده و . 12
  و درز و شكاف باشد.

فراد صحيح خروج ا د واي وروزم بردر انبار بايستي فقط به هنگام ورود و خروج باز شود و باز بودن در انبار بيش از زمان ال. 13
  نيست.

  ند.باش يزآبروها و مجاري فاضالب بايستي سر پوشيده بوده و كفشورها بايستي داراي حايل توري با منافذ ر .14

  .باشد شده هاي آبرو فاضالب بايستي كامأل مسدود هاي آبرو ظرفشويي يا روشويي ها به لوله محل اتصال لوله. 15

  هاي فاضالب حتماً بايستي سرپوشيده باشند. سپتيك ها و يا چاه .16

داراي  ر بايستيام گيرد اين ها به هر دليل توسط ماشينهاي مخصوص صورت مي در مواقعي كه تخليه فاضالب از سپتيك .17
  برنامه منظم و مناسب باشد.

  مبارزه شيميايي 2-6

ي، چرك، غذاي وادممال نظافت شده و اثري از آلودگي به كشها بايستي كا محيط مورد نظر جهت انجام استفاده از آفت . 1
  چربي و ... در محيط نباشد.

رساني  لوهاي اطالعتاب از پيش از استفاده از مواد سمي بايستي افراد حاضر در محل نسبت به انجام عمل آگاه شوند. استفاده. 2
  در محلهاي مناسب ضروري ميباشد.

  د.نظر خارج شون پز، وسايل برقي، وسايل شخصي بايستي از محل موردمواد غذايي، كتب، وسايل پخت و  . 3

  نده شوند.پوشا ناسبها وجود ندارد بايستي با پوشش م باشند و يا امكان خارج كردن آن وسايلي كه قابل جابجايي نمي . 4

ات انجام يز مقدمشده و نتهيه  پادزهر سم مربوطه پيش از انجام اقدامات سم پاشي بايستي بر اساس سم مصرفي و برگه .5
  يه نجات افراد مسموم فراهم گردد.اقدامات اول

د سبت به خرين انگاهتبصره: بهتر است در صورتيكه پادزهرها بسيار متنوع باشند، پيمانكار سم پاشي با توافق پزشك درم -
  پادزهر متعهد گردد و در اختيار درمانگاه قرار بگيرد.

  نبايد دوره ابقايي طوالني داشته باشد. ، مهمانسراها و كوي اساتيدخوابگاه هاسم مصرفي در محل . 6
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ادزهر و پظت مصرفي، ماده موثر، غل بندي استاندارد بوده و اطالعات ضروري سموم مصرفي بايستي داراي بسته سموم شامل. 7
ر بوده يشگاه معتبك آزمات كنترل ياستانداردهاي بين المللي تح ...) بر روي آن نگاشته شده باشد. از طرفي سموم بايد از نظر

  نيز باشد. كه مورد قبول اداره استاندارد كشور ايران

و  شتزارت بهدابايست آخرين ليست سموم مورد استفاده مجاز و مورد تائيد و : شركتهاي پيمانكار سم پاشي مي1تبصره 
  درمان و آموزش پزشكي و مراجع ذي صالح را ارائه نمايند.

هاي  وغنرگياهي،  زيست حاوي تركيبات با منشاء طبيعي مانند مواد معدني، مشتقات وم سازگار با محيطاستفاده از سم. 8
  گردد. پيشنهاد مي ها، حلزون و جوندگان، خوراكي و موثر در مبارزه با آفاتي از قبيل حشرات و كنه

  گردد. ، توصيه ميها هاي ابقايي به شرط نداشتن مقاومت حشرات نسبت به آن كش استفاده از حشره .9
  

  نكات مهم در هنگام سم پاشي 3-6

ظر، در نل مورد مح سم پاشي بايستي در زماني صورت گيرد كه هيچ فردي به غير از فرد سم پاش، سرپرست تيم و مسئول. 1
  ممنوع است. محل حضور نداشته باشد. سم پاشي به هنگام حضور افراد ساكن يا شاغل در محل

اشي ر تيم سم پد افراد حساسيت، سالمندان و ... نبايد در محل سم پاشي حضور داشته باشند. وجود اين افراد داراي سابقه. 2
  نيز ممنوع مي باشد.

ي ممنوع سم پاش صحبت كردن، خوردن، آشاميدن، سيگار كشيدن و انجام هرگونه فعاليتي غير از سم پاشي در محل مورد. 3
  است.

  رد.آفتاب، دما و رطوبت محل بايستي بطور دقيق مورد توجه قرار گي عواملي چون جريان باد، تابش نور. 4

ضمين اخذ تمعناي  تمام نقاط تعيين شده بايستي به دقت و در حد الزم سم پاشي شود. استفاده بيش از حد از سموم به. 5
  نتيجه مناسب نخواهد بود.

  سمپاشي ضروري است. استفاده از تجهيزات حفاظت فردي مناسب توسط افراد حاضر در محل  .6

  هاي سم پاشي شده جهت اطالع عموم عالمت گذاري و داراي تابلوهاي هشدار دهنده باشد. محل .7

  پيمانكار سم پاشي از تحويل هرگونه مواد شيميايي و سم به افراد متفرقه خودداري نمايد. .8
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  : اقدامات الزم پس از سم پاشي 4-6

شستشوي  معناي هب عمل اين. كنند اقدام محيط از آنها حذف به نسبت شده نابود آفات بقاياي شدن ديده محض به بايستي •
  محيط نيست.

 ه دهندهت ارائتبصره: بعد از عمليات سمپاشي باقيمانده سموم در محيط رها نگردد و باقيمانده و ظروف سم توسط شرك
  خدمات سمپاشي بطور ايمن دفع گردد.

اجازه ورود  محيط رد ساكن يا شاغل افراد به مناسب زمان گذشت از پس آن، تاثير براي مالز مدت و مصرفي سم به توجه با •
  سط شركت ارائه دهنده خدمات سمپاشي اعالم گردد.توداده شود. قبل از انجام سمپاشي دوره ابقا سم 

نموده و با  درك را محيط در مانده باقي سم خطر تا شود داده كافي آموزش بايستي شده سمپاشي محل در مستقر افراد به •
  احتياط كامل در محيط فعاليت كنند.

ر د و سوابق آن اي و موردي تكميل شده شرات و جوندگان مي بايست به دو صورت دورهح با مبارزه برنامه انجام گزارش •
  .دانشگاه نيز ارسال گردد HSEو يك رونوشت به شوراي  موجود باشداداري دانشگاه واحد 

  

  وليه در هنگام بروز مسموميتهاي ا كمك 5-6

صله از محل بالفا دبروز هر گونه حالت غير طبيعي در افراد حاضر در محل سم پاشي بايستي جدي گرفته شده و فرد باي . 1
  خارج شود.

اند وده و فرد بتش ه دورها، دستكش، عينك و ... بايستي از فرد آسيب ديد تمام وسايل و تجهيزات آلوده به سم مانند لباس .2
  به راحتي در معرض هواي آزاد قرار گيرد.

  سطوح آلوده شده بدن فرد مصدوم با سم بايستي با آب و صابون فراوان شسته شود. .3

اين  زاچرا كه برخي  م باشد،خوراندن هر گونه ماده اي به فرد مصدوم از قبيل شير، آبميوه و ... بايستي با اطالع سرپرست تي. 4
  آسيب مصدوم گردد. شرايط فرد را بهبود نبخشيده و حتي ممكن است باعث تشديدمواد بر اساس نوع سم 

ر جريان رمانگاه دباشد و د وجود داشته مركز بهداشت دانشگاهبايست در  پادزهر سموم مورد استفاده براي سم پاشي مي. 5
  پاشي باشد. زمان و مكان سم

در  شك درمانگاهپز ني وارجاع شده و كادر درما درمانگاه دانشگاهه فرد مسموم بايستي پس از انجام اقدامات فوق فوراً ب .6
  جريان نوع سم مصرفي، دوز آن و نوع پادزهر آن قرار گيرند.
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  تجهيزات حفاظت فردي 6-6

ا از فاده باشد تاست وردعيب و مناسب جهت مقابله با مواد شيميايي و سموم م تجهيزات حفاظت فردي بايد كامالً سالم و بي .1
  اجهه افراد در معرض تماس جلوگيري نمايد.مو

ست. اء الزامي اانقض يخهنگام كار با سموم استفاده از تجهيزات حفاظت سيستم تنفسي با فيلتر مناسب نوع سم و داراي تار. 2
  باشد.شود، ميبوسيله هوا منتقل مي اين تجهيزات به منظور حفاظت بيني و دهان از ذراتي كه از سم پاش خارج شده و

ابق ايد مطفردي ب جذب سم بيشتر از طريق پوست، دستگاه تنفسي و سيستم گوارشي اتفاق ميافتد. تجهيزات حفاظت .3
  دستورالعمل ايمني موجود بر روي برچسب محصوالت استفاده شود.

  .شود از كاله و شيلد مناسب مواد شيميايي براي حفاظت سر، صورت و گردن از پاشش قطرات سم استفاده .4

شش قابل پامدر  عينك ايمني مناسب مواد شيمايي (گاگل) همراه با شيلد محافظ صورت (براي حفاظت چشمها و صورت .5
  سموم).

  پوشاند). ها را مي هاي بلند (لباس كار تمام قسمت خارجي بدن تا روي چكمه لباس كار با آستين .6

بايد از ار دارند، نسروك ومهاي كار كارگراني كه با انواع سم به منظور جلوگيري از باقيماندن مواد سمي در چين و لبه لباس .7
  دار استفاده نمايند. هاي كار جيبدار و يا لبه لباس

  هاي الستيكي (به منظور حفاظت از دستها از جذب پوستي سم) دستكش. 8

  

  آموزش 7-6

 ه با حشراتمبارز ر امر) كه دم پاشيخدماتي شاغل در دانشگاه، در صورت انجام عمليات سكليه پرسنل كارفرما (شركت هاي 
آشپزخانه و  همانسراها،خوابگاه ها، متوزيع مواد غذايي،  هاي تهيه و درگير هستند و همچنين افرادي كه در مكان و جوندگان

فت و آاز اشي ندارند مي بايست دوره هاي آموزشي كوتاه مدت الزم در زمينه شناخت مشكالت  فعاليت رستوران دانشگاه
 شركت هايه ا به عهدها آشنا شوند اجراي اين دوره ه طي نموده و با اصول ساده و كاربردي جهت مقابله با آن گان راجوند

  مي باشد. HSEخدماتي با هماهنگي شوراي 
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  كنترل جوندگان 8-6

  بهسازي محيط و جلوگيري از ورود جوندگان به اماكن:  1-8-6

گيري از  بهره از جوندگان هيچگاه بعنوان اولين پيشنهاد مطرح نمي گردد. پيشاستفاده از مواد شيميايي جهت كنترل . 1
ا جهت ه فيق روشاستفاده از تل هاي شيميايي كنترل جوندگان، بايستي بسياري از اقدامات موثر محيطي انجام شود. روش

م بوده ن آخرين گات بعنوااي كنترل آفامواد شيميايي بر كنترل جوندگان بايستي مد نظر قرار گيرد كه در اين شيوه استفاده از
  گردد. ها استفاده مي و همراه با ساير شيوه

وندگان نيز به ج گيرعايت تمام نكات ذكر شده در بخش بهسازي محيط جهت مقابله با ناقلين به منظور جلوگيري از آلود. 2
  بايستي رعايت گردد.

  يط نقشي اساسي دارد.جهت جلوگيري از آلودگي محيط به جوندگان پاكسازي مح. 3

تي با بايس ها هاي ورود جوندگان به محيط اهميت اساسي دارد. بدين منظور، مسدود كردن منافذ و سوراخ بستن راه. 4
ت خودداري طور موقبها  انسداد آن استفاده از سيمان و خرده شيشه صورت گرفته و از قرار دادن كاغذ، پالستيك و ... جهت

  شود.

مسدود  ها كامال بلبايستي محل ورودي و خروجي كا سرور دانشگاههاي  هايي مانند اتاق بخش ساتي بويژهتاسيدر مناطق . 5
  هاي مناسب استفاده كرد. توان از فوم ها مي باشد. جهت انسداد منافذ بين كابل

 ثيري در رفعتا حيطم ها باالتر از سطح زمين، تامين نور و تهويه انجام اقداماتي چون نگهداري مواد غذايي روي پالت .6
  باشد. هايي براي كنترل حشرات و ناقلين مي آلودگي به جوندگان نداشته و صرفاً روش

  اقدامات الزم قبل از طعمه گذاري  2-8-6

  . شناسايي:1

از ماده سمي  غير ي باشد تا جونده هيچ منبع غذايي ديگريم محيط كامل بودن تميز به منوط گذاري طعمه گونه هر انجام •
  نداشته باشد.

گذاري  عالمت و شده شناسايي دقت به ها آن هاي كلوني بايستي جوندگان كنترل در شيميايي مواد از استفاده از پيش •
  شوند.

(توصيه اكيد  يرد.ديده صورت گ آموزش فرد توسط و شواهد اساس بر بايستي جوندگان هاي النه و ها كلوني دقيق شناسايي •
  شركت هاي داراي مجوز از وزارت بهداشت براي همين موضوع است)اده از استفدانشگاه  HSEشوراي 
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سط جونده، تو ردهمشاهده فضوالت، مشاهده آثار جويدگي ناشي از جوندگان در نزديكي محل، وجود بقاياي غذاهاي نيم خو •
 ودگي بهصحيح آل محل هاي كمك كنده جهت شناسايي باقي ماندن چربيهاي بدن جونده بر روي سطوح و ... از نشانه

  جوندگان مي باشد.

 جونده، كلوني ردپاي شدن ديده صورت در تا كرد استفاده مشكوك مسيرهاي در گچ گردپاشي از توان مي محدود موارد در •
  هاي فعال شناسايي شوند.

تردد مي  جهت وجيخر آن از جونده استفاده عدم حداقل يا النه بودن فعال غير نشانه منافذ دهانه بر عنكبوت تار وجود •
  باشد.

  . طعمه گذاري:2

يرد. هر گونه گ مدون صورت مي برنامه و شده شناسايي هاي كلوني اساس بر بلكه نيست اي جداگانه مرحله گذاري طعمه •
  مي باشد. هاي شناسايي شده و يا به توصيه افراد ممنوع هايي غير از كلوني گذاري در محل طعمه

اخذ نتيجه  هبمنتج  سمي مواد از محيط انباشتن. گيرد مي صورت جونده مناسب مسير و عالف هاي النه در گذاري طعمه •
  مناسب نخواهد شد.

  شود. تفادهاس مخصوص هاي طعمه از مرطوب هاي محل در. باشند آفتاب نور معرض در نبايد ها طعمه •

  .ددگر تكميل) هفته در بار ود حداقل( متوالي طور به ها طعمه به سركشي اقدامات با بايستي گذاري طعمه •

  خواهد بود.تاثير كم و عبث كاري تكميلي اقدامات انجام عدم و جوندگان عليه انعقادي ضد سموم از يكبار تنها استفاده •

ونده اين جتوسط  ها آن مصرف زمان تا و شده جايگزين مسموم طعمه بايستي جونده توسط مسموم طعمه مصرف صورت در •
  امر ادامه يابد.

  اقدامات احتياطي  3-8-6

جوندگان نيز  كنترل هاي برنامه اجراي در بايستي سمپاشي، زمان در شده ذكر احتياطي و بهداشتي ايمني، نكات تمام •
  رعايت گردد.

وندگان نيز رعايت ج كنترل هاي برنامه اجراي در بايستي پاشي، سم زمان در اوليه هاي كمك مورد در شده ذكر نكات تمام •
  گردد.
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  از طعمه گذاري  اقدامات پس 4-8-6

پايش محيط به  اتاقدام بايستي جوندگان اكتوپارازيتهاي مهار منظور به نيز و موش هاي الشه شديد آلودگي به توجه با •
  ها صورت گيرد. ها و جمع آوري آن منظور يافتن الشه

  .گيرد مي صورت دستكش از استفاده با و بلند انبر بوسيله و دست تماس بدون ها الشه آوري جمع •

  .است ممنوع خانگي و معمولي هاي زباله با همراه ها موش الشه دفع •

همراه با زباله  مكاناورت ص در ها كيسه و شده بسته كيسه درب شده، داده قرار پالستيكي كيسه در انبر با بايستي ها الشه •
  هاي بيمارستاني دفع شوند.

نساني و دامهاي ا محيط از دور و مناسب محل در بايستي جوندگان الشه بيمارستاني، هاي زباله به دسترسي عدم صورت در •
شدن با  هم سطح گودال مذكور تا اهلي در گودالي با عمق حداقل نيم متر قرار داده شده و روي آن آب آهك ريخته شود.

  زمين اطراف بايستي از خاك انباشته گردد.

  .ستا ممنوع ها الشه كردن رها روباز •

اهلي بصورت  هاي دام نيز و انساني محيط از دور مكاني در شود مي پيشنهاد ها، الشه بهداشتي دفن امكان عدم صورت در •
  جمعي و با پاشيدن بنزين و يا نفت سفيد سوزانده ميشوند.

  ير مرتبط در محل دفن و يا سوزاندن الشه ها ممنوع است.غ افراد حضور •

و تجهيزات  البسه از و بوده پوشيده كامال بدن بايستي آنها) سوزاندن يا و دفن( ها، آن دفع نيز و ها الشه حضور هنگام در •
  حفاظت فردي مناسب استفاده گردد.

  ميباشد. منوعحيوانات مانند گربه، سگ، و ... م ساير تغذيه جهت آنها دادن قرار يا و ها الشه كردن رها هرگونه •


