
وسايل و ابزار مورد نياز مامورين بهداشت                                                   
هزار نفر اضافه ۱۰۰به  ازا  نفره يا معادل   ۵تعداد موارد مورد نياز اكيپ 

هزارنفر آسيب ديده   ۱۰۰
نفره يا   ۵تعداد مورد نياز يك اكيپ 

نفر آسيب ديده ۱۰۰۰معادل 
وسايل و ابزار مورد نياز

عدد ۲ عدد ۳ عدد ۱ چادر

تختته ۱۰ تخته ۱۵ تخته ۵ پتو

عدد ۲۰ عدد ۳۰ عدد ۱۰ مالفه

تختته ۱۰ تخته ۱۵ تخته ۵ كيسه خواب

تختته ۱۰ تخته ۱۵ تخته ۵ بالش و روبالش

دستگاه ۲ دستگاه ۳ دستگاه ۱ بخاري نفتي

دستگاه ۲ دستگاه ۳ دستگاه ۱ اجاق نفتي يا گازي

دستگاه ۲ دستگاه ۳ دستگاه ۱ چراغ نفتي

دستگاه ۲ دستگاه ۳ دستگاه ۱ دستگاه ۲فانوس نفتي دستگاه ۳ دستگاه ۱ فانوس نفتي

تختته ۱۰ تخته ۱۵ تخته ۵ چراغ قوه با باطري اضافه

تختته ۱۰ تخته ۱۵ تخته ۵ قمقمه

دست ۲ دست ۳ دست ۱ )ازانواع مختلف(لوازم آشپزي 

كيلوگرم ۱۰۰ كيلوگرم ۱۵۰ كيلوگرم ۵۰ جيره خشك روزانه

به مقدار الزم به مقدار الزم به مقدار الزم پودر لباسشوئي

به مقدار الزم به مقدار الزم به مقدار الزم صابون

عدد ۲ عدد ۳ عدد ۱ دوش دستي قابل حمل

عدد ۴ عدد ۶ عدد ۲   ۱۰( ظروف آب پالستيكي يا فلزي 
)ليتري ۲۰تا 

عدد ۴ عدد ۶ عدد ۲ ظروف نفت

عدد ۴ عدد ۶ عدد ۲ صندلي سفري



وسايل و ابزار مورد نياز جهت كنترل و نظارت بهداشتي مواد غذائي                                       

هزار نفر  ۱۰۰به  ازا 
اضافه

هزار  ۱۰۰تعداد مورد نياز  
نفر

هزار ۱۰تعداد مورد نياز 
نفر 

تعداد مورد  نياز هر 
مامور

وسايل و ابزار
مورد نياز 

عدد ۲ عدد ۱۵ عدد۱۰ عدد ۱ كيف نمونه برداري

عدد ۲ عدد ۱۵ عدد۱۰ عدد ۱ انبردست

عدد ۲ عدد ۱۵ عدد۱۰ عدد ۱ سيم چين

عدد ۲ عدد ۱۵ عدد۱۰ عدد ۱ چكش

عدد ۵۰ عدد ۳۰۰ عدد ۲۰۰ عدد   ۲۰ شيشه استريل

عدد ۲ عدد ۱۵ عدد۱۰ عدد ۱ عدد ۲كول باكس عدد ۱۵ عدد۱۰ عدد ۱ كول باكس

عدد۲۰ عدد۱۵ عدد۱۰۰ عدد ۱۰ يخ خشك

عدد ۲ عدد ۱۵ عدد۱۰ عدد ۱ بمبو بزرگ

عدد ۲ عدد ۱۵ عدد۱۰ عدد ۱ بمبو متوسط

عدد ۲ عدد ۱۵ عدد۱۰ عدد ۱ بمبو كوچك

بسته۱۰ بسته ۳۰ بسته ۲۰ بسته  ۱ كيسه نايلوني بزرگ

بسته۱۰ بسته ۳۰ بسته ۲۰ بسته  ۱ كيسه نايلوني متوسط

بسته۱۰ بسته ۳۰ بسته ۲۰ بسته  ۱ كيسه نايلوني كوچك

بسته ۲ بسته ۱۵ بسته ۱۰ بسته ۱ برچسب نمونه

عدد۲۰ عدد۱۵ عدد۱۰۰ عدد ۱۰ شيشه درب سمباده اي



وسايل و ابزار مورد نياز جهت نظارت و كنترل آب و فاضالب  

هزار نفر  ۱۰۰به  ازا 
اضافه

هزار  ۱۰۰تعداد مورد نياز  
نفر

هزار ۱۰تعداد مورد نياز 
نفر 

تعداد مورد  نياز هر 
مامور

وسايل و ابزار
مورد نياز 

دستگاه ۲۱ دستگاه ۵۲ دستگاه ۷ دستگاه ۱ كيت كلرسنج

كيلو گرم در روز ۱۰ كيلو گرم در روز ۱۰ كيلو گرم در روز ۱ ___ پودر پركلرين

هزار عدد ۲۰ هزار عدد ۲۰ هزار عدد ۲ ___ تيوپ مخصوص

____ شيشه ۴۸ شيشه ۳۶ شيشه در روز ۱۲ شيشه نمونه برداري

___ بسته ۲ بسته ۱ ___ پنبه

___ شيشه ۲ شيشه ۱ ___ الكل 

عدد ۱۲ عدد ۲۵ عدد ۷ يك عدد پنس

___ بسته ۲ بسته ۱ يك جعبه كبريت

عدد ۲ عدد ۵ عدد ۳ يك عدد )كلمن( ظروف مخصوص حمل و نقل 

عدد ۱۲ عدد ۲۵ عدد ۷ يك عدد درجه سانتي گراد با كاپ ۱۰۰دما سنج تا 

عدد ۱۲ عدد ۲۵ عدد ۷ يك عدد خودكار و ماژيك

___ عدد ۲۴ عدد ۱۲ عدد ۶ شيشه مخصوص نمونه برداري فاضالب

___ عدد ۳ عدد ۲ يك عدد ظرف مخصوص نمونه



وسايل و ابزار مورد نياز جهت سم پاشي و ضد عفوني                                              

هزار نفر  ۱۰۰به  ازا 
اضافه

هزار  ۱۰۰تعداد مورد نياز  
نفر

هزار ۱۰تعداد مورد نياز 
نفر 

تعداد مورد  نياز هر 
مامور

وسايل و ابزار
مورد نياز 

دستگاه ۲ دستگاه ۴ دستگاه ۲ ___ ماشين گرد پاشي

دستگاه ۲ دستگاه ۴ دستگاه ۲ ___ ماشين سم پاشي

دستگاه ۱۰ دستگاه ۵۰ دستگاه ۲۰ ___ )ليتري ۳۰تا  ۲۰( تلمبه سم پاشي دستي 

دستگاه ۱۰ دستگاه ۵۰ دستگاه ۲۰ ___ گردپاش دستي

دستگاه ۱ دستگاه ۲ دستگاه ۱ ___ ماشين مه پاش

دست ۱۰ دست ۵۰ دست ۲۰ دست ۱ لباس كار

جفت ۱۰ جفت ۵۰ جفت ۲۰ جفت ۱ چكمه

جفت ۱۰ جفت ۵۰ جفت ۲۰ جفت ۱ دستكش

عدد ۱۰ عدد ۵۰ عدد ۲۰ عدد ۱ كاله

عدد ۱۰ عدد ۵۰ عدد ۲۰ عدد ۱ عينك

عدد ۱۰ عدد ۵۰ عدد ۲۰ عدد ۱ ماسك

___ ___ به ميزان الزم ___ حشره كش

___ ___ به ميزان الزم ___ جونده كش

___ ___ به ميزان الزم ___ ساير سموم


