ضوابط فعاليت شركتهاي خدماتي مبارزه باحشرات و جانوران موذي
اماكن عمومي و خانگي

فصل اول  :كليات و تعاريف
ماده  :1كليات
به استناد تبصره  2ماده  6آئين نامه اجرائي كنترل نظاارت بهداشاتي بار ساموم و ماواد
شيميائي  78/6/14هيئت محترم وزيران و به منظور حفا و ارتقاا بهداشات جامعاه از
طريق مبارزه صحيح با حشرات كه يك وظيفه عمومي تلقاي ميگاردد كلياه ساازمانهاي
دولتي و غيردولتي  ،مؤسسات ،اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مفاد اين دساتورالعمل را
رعايت نمايند
ماده  : 2تعاريف :
 -1حشرات و جانوران موذي  :بند پايان  ،جوندگان و ساير موجوداتي كه در اماكن عمومي
و منازل مسكوني موجب ايجااد انتقاال بيمااري و مماحمات جسامي و رواناي در انساان
ميگردند
 -2مبارزه با حشرات و جانوران موذي اماكن عمومي و خانگي عبارت است از اعمال كلياه
روشهاي مبارزه اعم از محيطي ( بهسازي محيط )  ،شيميائي و ساير روشها جهت كنتارل
حشرات و جانوران موذي در اماكن عمومي و محيط زندگي به نحوي كه اثرات ساو  ،بار
محيط زيست و اكوسيستم نداشته باشد
 -3اماكن عمومي  :اماكن متبركه و زيارتگاهها و زائر سراها  ،هتلها  ،متلها ،مسافرخانه ها ،
پانسيونها  ،آسايشگاههاي سالمندان  ،آرايشگاهها  ،استخرها  ،سينماها  ،پاركهاا  ،مراكام
تفريحات سالم  ،باشگاههاي ورزشي  ،پايانه هاي وسايل حمل و نقل عماومي مساافرتي ،
گورستانها و مانند اين موارد
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 -4شركت خدماتي مبارزه با حشرات و جانوران موذي در اماكن عمومي و خاانگي كاه در
اين دستورالعمل به اختصار شركت ناميده ميشاود عباارت اسات از ياك واحاد فناي و
خدماتي كه پس از تأسيس بر اساس قوانين جاري كشور  ،در زمينه مباارزه باا حشارات
موذي در اماكن عمومي و مسكوني فعاليت ميكند
 -5معاونت بهداشتي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پمشكي كه در اين دستورالعمل به
اختصار معاونت بهداشتي ناميده ميشود
 -6سابقه كار مرتبط و قابل قبول كه ارتباط آن مستنداً توسط معاونت بهداشاتي اعا م و
پس از تأييد مركم س مت محيط و كار قابل قبول خواهد بود
 -7مربي سمپاش  :شخصي است كه به عنوان سرپرست تيم سمپاشي زير نظار مسائول
فني فعاليت ميكند
فصل دوم  :شرايط عمومي و اختصاصي :
الف  :نيروي انساني
ماده  – 3حداقل نيروي انساني مورد نياز براي فعاليت شركت به شرح زير است :
 -1يك نفر مسئول فني واجد شرايط
 -2يك نفر سمپاش داراي مدرك تحصيلي حداقل سوم راهنمائي
 -3يك نفر كارگر سمپاش داراي سواد خواندن و نوشتن
ماده  -4دارندگان مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي در يكي از رشته هاي حشره شناسي
 ،پمشكي و مبارزه با ناقلين  ،بهداشت محيط  ،بهداشت حرفه اي و گياه پمشكي به شارط
قبولي در آزمون ميتوانند پروانه مسئول فني دريافت نمايند آزمون مربوط بسته به تعداد
تقاضا حداكثر تا  4نوبت در سال توسط معاونت بهداشتي با نظارت مركم س مت محيط و
كار برگمار خواهد شد
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تبصره  : 1كارشناسان رشته هاي قيد شده در ماده  4مشروطه به ارائه سابقه كار مرتبط و
قابل قبول به مدت حداقل  5سال ازشرط شركت در آزمون معاف ميباشند
تبصره  : 2دارندگان مدارك ساير رشته ها كه قب ً از سازمان حف نباتات مجوز فعاليت در
زمينه مبارزه با حشرات و جانوران موذي در اماكن عمومي و خاانگي دريافات نماوده اناد
مشروط به قبولي در آزمون ميتوانند پروانه مسوليت فني دريافت نمايند
ب  :فضا  ،مكان و تجهيمات
ماده  5ا حداقل شرايط مورد نياز مكان و فضاي شركت به شرح زير مي باشد :
 -1دفتر كار
 -2انبار نگهداري سموم و تجهيمات
 -3سرويس بهداشتي شامل دستشوئي ،حمام و توالت
ماده  – 6حداقل تجهيمات و امكانات مورد نياز شركت به شرح ذيل مي باشد
 -1يك دستگاه سم پاش پشتي استاندارد مدرج
 -2يك دستگاه سم پاش دستي استاندارد
 -3يك دستگاه پودر پاش استاندارد
 -4ظروف مخصوص محلول سازي
 -5وسايل حفاظتي و ايمني شامل لباس كار  ،ماسك  ،عينك  ،دساتك

 ،كفا

 ،كا ه

مخصوص  ،كپسول اكسيژن ،جعبه كمكهاي اوليه  ،وسايل اطفا حرياق  ،پاادزهر و امثاال
اين موارد
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فصل سوم  :نظارت و ارزيابي
ماده  -7كليه فعاليتهاي مرتبط با مبارزه با حشرات و جانوران ماوذي در امااكن عماومي و
خانگي بايد در قالب شركت انجام شود
ماده  -8شركت موظف است قبل از هر گونه فعاليت  ،نسابت باه اخاج مجاوز از معاونات
بهداشتي مربوطه اقدام نمايد
معاونت بهداشتي يك نسخه از تصوير مجوز صادره را به مركم س مت محيط كاار ارساال
خواهد نمود
تبصره : 1مجوز صادره قابل واگجاري و انتقال به غير نميباشد
تبصره : 2شركت موظف است مجوز صادره را در محل مناساب و در معارد دياد عماوم
نصب نمايد
تبصره  :3اعتبار مجوز صادره از تاريخ صدور به مدت  2سال بوده و پس از عملكرد شركت
بر اساس ضوابط اع م شده مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تأئياد  ،مجاوز باراي 2
سال ديگر تمديد خواهد شد
ماده  -9شركت مكلف است در چهارچوب دساتورالعملهاي مركام سا مت محايط و كاار
فعاليت نمايد
ماده  -10شركت مكلف است جهت جلوگيري از آلودگي محيط به سموم و مواد شيميائي ،
مبارزه از طريق بهسازي محيط را در اولويت قرار دهد
ماده  -11شركت مكلف اسات آموزشاهاي مزم در خصاوص نحاوه كااربرد تجهيامات و
روشهاي سمپاشي  ،نحوه جلوگيري از آلودگي محيط به سموم و مواد شايميائي  ،رعايات
نكات حفاظتي و ايمني و

را با هماهنگي معاونت بهداشتي به كليه كاركناان خاود ارائاه

نمايد
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ماده  -12شركت مكلف است براي مبارزه شيميائي با حشرات و جانوران موذي  ،صارفاً از
سموم مجاز و قابل مصرف استفاده نمايد فهرست ايان ساموم و تيييارات احتماالي آن
توسط مركم س مت محيط و كار اع م مي شود
ماده  -13شركت حق فروش و عرضه هيچ سمي را ندارد
ماده  -14شركت مكلف است در صورت بروز اولين ع ئم و آثاار مساموميت  ،مساموم را
فوراً به نمديكترين مركم درماني انتقال دهد و تا زماني كه پمشك معتمد معاونت بهداشاتي
شروع به كار كارگر حادثه ديده را تجويم ننموده است حق به كار گمااردن او را نخواهاد
داشت
ماده  -15استفاده تبليياتي در فعاليتها  ،مكاتبات  ،قراردادها و مانند اين ماوارد  ،از مجاوز
اخج شده وزارت بهداشت در زمينه مبارزه با حشرات و جاانوران ماوذي امااكن عماومي و
خانگي در مورد ساير فعاليتهاي ثبت شده در اساسنامه شركت مجاز نميباشد
ماده  -16شركت مكلف است معاينات بدو استخدام و دوره اي را طبق فرم مصوب وزارت
بهداشت براي كليه كاركنان خود انجام دهد
ماده  -17مسئول فني موظف است بر انجام كليه عمليات مبارزه و سمپاشي نظارت داشته
و امور مربوطه را شخصاً هدايت نمايد
ماده  :18مسئول فني شركت نبايد در مراكم و سازمانهاي دولتي شاغل بوده و با مسئوليت
فني شركت يا مؤسسه ديگري را بر عهده داشته باشد
ماده  -19مسئوليت هر گونه عواقب ناشي از سو مصرف سموم بر عهده مسائول فناي و
شركت ميباشد و پيگرد قانوني دارد
ماده  – 20شركت مكلف است يك نسخه از قرارداد ارائه خدمات را قبل از اجراي عمليات
به معاونت بهداشتي مربوطه ارسال نمايد
ماده  -21هر گونه تييير در مديران و مسئول فني و يا نشاني شركت بايد با كسب كتبي از
معاونت بهداشتي مربوطه باشد
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ماده  -22شركت مكلف است خدمات خود را بر اساس تعرفه هاي مركم س مت محايط و
كار ارائه نمايد مركم س مت محيط و كار اين تعرفه ها را بر اساس بهاي ساموم و ماواد
مصرفي و استه ك وسايل تعيين و به معاونت بهداشتي اع م خواهد نمود
ماده  -23شركت مكلف است گمارش فعاليتهاي خود را در پايان هر فصل در قالاب فارم
مصوب مركم س مت محيط و كار به معاونت بهداشتي مربوطه ارسال نمايد
ماده  -24بازرسين معاونت بهداشتي مجازند در تمام طول شبانه روز به محلهاي موضاوع
اين ضوابط وارد و در چهارچوب وظايف قانوني به بازرسي بپردازند
ماده  -25تخلف از ماده  12اين دستورالعمل منجر به ليو دايام مجاوز شاركت و پرواناه
مسئول فني مي گردد در صورت تخلاف از ماواد -15-14-13-11-1-9-8-6-5-4-3
 16-17-18-19-20-21-22-23-24اين دستورالعمل براي بار اول مجاوز صاادره باه
مدت دو ماه و در صورت تكرار به طاور دائام لياو خواهاد شاد تخلاف از مااده  7ايان
دستورالعمل از طريق مراجع ذيص ح موجب پيگرد قانوني خواهد بود
اين دستورالعمل مشتمل بر  25ماده و  5تبصره بر اساس تصويب نامه مورخ 1378/6/14
هيئت محترم وزيران به تأييد رسيده و از تاريخ مجكور به مدت  2سال مزم امجرا ميباشد
كليه معاونتهاي بهداشتي موظف هستند در جهت حسان اجاراي مفااد ايان دساتورالعمل
اقدامات مزم را مبجول نمايند پس از پايان مهلت مقرر اين دستورالعمل مورد بازنگري قرار
خواهد گرفت
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مدارك مورد نياز جهت طرح در خواست شركت ها  ,مؤسسات خدماتي مبارزه با حشرات و
جوندگان موذي اماكن عمومي و خانگي
 معرفي مسئول فني واجد شرايط (داراي مدرك حداقل كارشناسي در يكي از رشته هاايبهداشت محيط  ,بهداشت حرفه اي ,حشره شناسي پمشاكي ومباارزه باا نااقلين و گيااه
پمشكي ) از طرف شركت يا مؤسسه مربوطه
 تكميل فرم سه برگي شماره  1مربوط به درخواست صدور و يا تمديد پرواناه شاركت ومؤسسات خدماتي مبارزه با حشرات و جانوران موذي در اماكن عماومي و خاانگي توساط
واحد بهداشت محيط و حرفه اي
 تعهد نامه محضري مسئول فني اصل گواهي سو پيشينيه معتبر مسئول فني تصوير آخرين مدرك تحصيلي مسئول فني اصل تائيديه ارزش تحصيلي مسئول فني تصوير برگ پايان خدمت مسئول فني عكس مسئول فني (دو قطعه) تصوير شناسنامه مسئول فني تصوير مدرك تحصيلي كارگران تصوير مدارك مربوط به ثبت شركت مبني بر قيد فعاليت مبارزه با حشارات و جونادگانموذي در اماكن عمومي و خانگي و تصوير آگهي وظايف شركت در روزنامه رسمي
 تصوير اجاره نامه يا سند مالكيت مربوط به دفتر و انبار -تائيد ص حيت فني مسئول فني (مطابق ماده  4ضوابط و تبصره هاي آن )
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