
 F-01-99شماره مدرک: 

 روزانه سطوح یضدعفون ستیچک ل
 نوبت آخر وقت  نوبت اول وقت 

 

 5 از  1 صفحه

 00ویرایش: 

 

w w w . p a t r o n . g r o u p 

 

 

 محل 

 ماه: شرح

 شنبه مواردی که باید ضدعفونی شوند.
یک 
 شنبه

دو 
 شنبه

سه 
 هبشن

چهار 
 بهنش

پنج 
 شنبه

 شنبه جمعه
یک 
 شنبه

دو 
 شنبه

سه 
 هبشن

چهار 
 بهنش

پنج 
 شنبه

 جمعه

 آبدارخانه  

                             دستگیره در  

                             دستگیره کابینت ها 

                             دستگیره یخچال و ماکرو فر  

                             شیرهای آب  

                             سطح کابینت  

                             دکمه های اجاق گاز  

                             کلید المپ  

 اداری 

                             دستگیره درها 

                             روی میزها 

                             کلیدهای المپ  

                             کنترل از راه دور مورد استفاده   

                             صندلی ها و مبلمان

                             تاپ، کامپیوترکیبورد، موس، لپ 

                             گوشی های تلفن  

سرویس  

 بهداشتی  

                             دستگیره در 

                             شیر دستشویی و توالت  

                             دستگیره سیفون  

                             دستشویی   سینک

                             کلید المپ ها  

 توضیحات: 

  :توجه *** 

ضدعفونی کلیه ی تابلوهای کنترل تجهیزات، ابزارهای الکترونیکی و الکتریکی حساس باید توسط خود        .1

 پراتورها و با استفاده از دستمال یا اسفنج آغشته به محلول ضدعفونی کننده انجام شود.  ا

 قبل از ضدعفونی باید سطح تجهیزات تمیز شود.      .2
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 F-01-99شماره مدرک: 

 روزانه سطوح یضدعفون ستیچک ل
 نوبت آخر وقت  نوبت اول وقت 

 

 5 از  2 صفحه

 00ویرایش: 

 

w w w . p a t r o n . g r o u p 

 

 محل  
مواردی که باید ضدعفونی شوند /  

 تاریخ 
 شنبه

یک 
 شنبه

دو 
 شنبه

سه 
 شنبه

چهار 
 شنبه

پنج 
 شنبه

 شنبه جمعه
یک 
 شنبه

دو 
 شنبه

سه 
 شنبه

چهار 
 شنبه

پنج 
 شنبه

 جمعه

 اتاق نگهبانی  

                             دستگیره ها  

                             سطح میزها  

                             کنترل تلویزیون  

                             صندلی ها  

                             کلید المپ ها  

                             گوشی تلفن  

                             دستگاه کارت زنی  

سرویس 

 بهداشتی   

                             دستگیره درها 

                             شیرهای آب دستشویی و توالت ها 

                             شیلنگ های آب توالت ها  

                             روشویی ها  

                             دستگیره سیفون ها  

                             کلید المپ ها  

 لیفتراک ها  

                             فرمان

کنترل ها مثل ترمز دستی، استارت و 

 غیره  
                            

                             صندلی 

لیفتراک در محل هایی که لمس می  بدنه 

 شود. 
                            

محل هایی از داشبورد که لمس می 

 شود.  
                            

سالن و 

فضاهای  

عمومی  

 شرکت

                             کنترل جرثقیل ها  

                             سطوح تابلو فرمان تجهیزات  

                             سایر سطوحی که لمی می شوند.

                             دکمه های مورد استفاده  

                             گوشی تلفن  

محل لمس تمامی درهای سالن ها، انبار و 

 غیره  
                            

                             نرده های کلیه پله ها  

 توضیحات: 

 توجه:   *** 

ضدعفونی کلیه ی تابلوهای کنترل تجهیزات، ابزارهای الکترونیکی و الکتریکی حساس باید توسط خود   .1

 اپراتورها و با استفاده از دستمال یا اسفنج آغشته به محلول ضدعفونی کننده انجام شود.

 ضدعفونی باید سطح تجهیزات تمیز شود.قبل از  .2
 

 

 

 



 F-01-99شماره مدرک: 

 روزانه سطوح یضدعفون ستیچک ل
 نوبت آخر وقت  نوبت اول وقت 

 

 5 از  3 صفحه

 00ویرایش: 

 

w w w . p a t r o n . g r o u p 

 

 محل  
مواردی که باید ضدعفونی شوند /  

 تاریخ 
یک  شنبه

 شنبه
دو 
 شنبه

سه 
 شنبه

چهار 
 شنبه

پنج 
 شنبه

 شنبه جمعه
یک 
 شنبه

دو 
 شنبه

سه 
 شنبه

چهار 
 شنبه

پنج 
 شنبه

 جمعه

 غذاخوری  

                             سطح میزها  

                             دستگیره درها  

                             سطح در کمدهای رختکن  

                             صندلی ها  

                             کلید المپ ها  

سرویس 

 بهداشتی رختکن  

                             دستگیره درها 

                             دستشویی و توالت ها شیرهای آب 

                             شیلنگ های آب توالت ها  

                             روشویی ها  

                             دستگیره سیفون ها  

                             کلید المپ ها  

                             اطالع ثانوی تعطیل است تا  نمازخانه 

 کارگاه  فنی  

                             دستگیره در  

                             سطح میز کار  

                             دسته کلیه ابزارهای دستی مورد استفاده  

                             دسته کلیه ابزارهای برقی مورد استفاده  

                             صندلی ها  

                             کلید المپ ها  

                             تلفن  

ضدعفونی کلیدهای برق و غیره توسط  

خود واحد برق با روش ایمن انجام  

                             شود.  

 توضیحات: 

 توجه:  ***

ضدعفونی کلیه ی تابلوهای کنترل تجهیزات، ابزارهای الکترونیکی و الکتریکی حساس باید توسط خود   .1

 اپراتورها و با استفاده از دستمال یا اسفنج آغشته به محلول ضدعفونی کننده انجام شود.  

 قبل از ضدعفونی باید سطح تجهیزات تمیز شود. .2
 



 F-01-99شماره مدرک: 

 روزانه سطوح یضدعفون ستیچک ل
 نوبت آخر وقت  نوبت اول وقت 

 

 5 از  4 صفحه

 00ویرایش: 

 

w w w . p a t r o n . g r o u p 

 

 

 محل  
شوند /  مواردی که باید ضدعفونی 

 تاریخ 
یک  شنبه

 شنبه
دو 
 شنبه

سه 
 شنبه

چهار 
 شنبه

پنج 
 شنبه

 شنبه جمعه
یک 
 شنبه

دو 
 شنبه

سه 
 شنبه

چهار 
 شنبه

پنج 
 شنبه

 جمعه

 اتاق مدیر تولید  

                             دستگیره در  

                             سطح میزها  

                             سطح صندلی ها  

                             کنترل های مورد استفاده  

                             کیبوردها و موس ، لپ تاپ و پرینتر 

                             کلید المپ ها  

                             تلفن  

 انبار  

                             لبه در ورودی 

                             و صندلی ها  سطح میزها 

                             سطح کامپیوتر، کیبورد، موس  

                             دستگاه های فکس و کپی  

                             کلیدهای المپ های مورد استفاده

                             تلفن  

 توضیحات: 

 توجه:   *** 

ضدعفونی کلیه ی تابلوهای کنترل تجهیزات، ابزارهای الکترونیکی و الکتریکی حساس باید توسط خود   .1

 اپراتورها و با استفاده از دستمال یا اسفنج آغشته به محلول ضدعفونی کننده انجام شود.  

 قبل از ضدعفونی باید سطح تجهیزات تمیز شود. .1

  
 

 
 

 



 F-01-99شماره مدرک: 

 روزانه سطوح یضدعفون ستیچک ل
 نوبت آخر وقت  نوبت اول وقت 

 

 5 از  5 صفحه

 00ویرایش: 

 

w w w . p a t r o n . g r o u p 

 

 محل  
ضدعفونی شوند /  مواردی که باید  

 تاریخ 
یک  شنبه

 شنبه
دو 
 شنبه

سه 
 شنبه

چهار 
 شنبه

پنج 
 شنبه

 شنبه جمعه
یک 
 شنبه

دو 
 شنبه

سه 
 شنبه

چهار 
 شنبه

پنج 
 شنبه

 جمعه

سالن تولید   

 ( 2و  1)خط 

                             نرده های میکسر  

                             در میکسر / پکر  

                             تابلوهای کنترل دستگاه ها 

قالب ها و زنجیر جرثقیل در ناحیه ای 

 که با دست لمس می شود.   
                            

               کنترل جرثقیل ها  

                             دکمه جک پالت 

                             کلیه کلیدهای برق روشنایی و تجهیزات  

فیش های تجهیزات )قبل از اتصال به  

 برق(  
                            

               اهرم های جریان گاز و باد   

               نازل باد  

 سالن تولید 

 )لوله لنس(   

               سطح میز کار  

               دسته ابزارهای مورد استفاده  

               فیش تجهیزات  

               دکمه المپ و پروژکتور  

 توضیحات: 

 توجه:   *** 

ضدعفونی کلیه ی تابلوهای کنترل تجهیزات، ابزارهای الکترونیکی و الکتریکی حساس باید توسط خود   .1

 اپراتورها و با استفاده از دستمال یا اسفنج آغشته به محلول ضدعفونی کننده انجام شود. 

 قبل از ضدعفونی باید سطح تجهیزات تمیز شود. .2

 


