ادارة الصحة العامة
قـسـم صـحـة البـيـئــة
مجموعة صحة المياه والمؤسسات
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التاريخ 2002/2/51 :م
اإلشتراطات الصحية الخاصة بالمؤسسات التعليمية
أوالً  :الموقع :

يجب أن يكون المبنى مشيداً على أرض بعيدة عن مصادر التلوث والنفايات والضوضاء
والروائح الكريهة ودخان وأبخرة المصانع .

ثانيا ً  :البيئة المدرسية :
.1
.7
.0
.4
.5
.6

أن تكون الساحات والممرات والمالعب مشييدة برريةية تمنيع تجميع المييال الرا يدة مييال
األمرييار مييع تييوحير حتحييات للصييرد الصييح بعييدد مناسييب وموصييلة بالشييبكة العاميية
للمجاري .
أن تشيد المبان بمواد قوية شديدة التحمي ميع مراعياة تيوحير مسياحات احيية بيين المبيان
للتهوية وال يسمح بإستخدام مادة االستبتوس .
أن تكون التمديدات والتوصيالت الكهربائية للمؤسسة سليمة ومعزولة برريةة آمنة .
توحير أعداد احية من المظالت الواقية من أشعة الشمس ح الساحات .
توحير برامي للةمامة مزودة بأ ياس بالستيكية ومغراة مع وجيود حاوييات لجميع الةمامية
بعدد اد .
مكاححة الحشرات والةوارض بشك دوري .

ثالثا ً  :الفصول الدراسية والصاالت :
.1
.7
.0
.4
.5
.6

أن تكون المساحة متناسبة مع أعداد الرلبة .
أن تكون األرضيات والجدران خالية من العيوب ومغراة بربةة سهلة التنظيف .
توحير نواحذ بعدد مناسب مع حجم الفص وتغرى بالتور ( الشبك ) .
توحير وسائ تهوية واضاءة طبيعية وصناعية مناسبة مع حجم الفص .
سالمة األثاث المدرس من العيوب وتوزيع الكراس والراوالت برريةة منظمة .
توحير برامي للةمامة مزودة بأ ياس بالستيكية .

رابعا ً :مصادر المياه :
.1
.7
.0
.4
.5

توحير مصدر ميال آمن للشرب والغسي حسب المواصفات الصحية .
توحير عدد اد من خزانات ومبردات الميال مرابةة للمواصفات الصحية .
ح حال توحير أجهزة التحلية يجب أن يكون موقعها بعيداً عن مصادر التلوث وتكون
الميال الناتجة منها مرابةة للمواصفات الصحية .
عم صيانة وتنظيف لخزانات ومبردات الميال وأجهزة التحلية مع استبدال المرشحات
بشك دوري .
سالمة أنابيب وتوصيالت وحنفيات الميال والمغاس من العيوب .
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خامسا ً  :المرافق الصحية :
تتناسيب ميع

 .1يجب أن تشتم المراحق على أعداد احية من أحواض الغسيي و الميراحي
أعداد الرلبة .
 .7يجب أن تكون األرضية والجدران مغراة بالسيراميك وخالية من التشةةات والعيوب .
 .0فاءة االضاءة والتهوية وذلك بتوحير أعداد احية من المراوح الشاحرة والمصابيح .
 .4فاءة وسالمة أنابيب وتوصيالت الصرد الصح والسيفونات .
 .5توحير الصابون السائ والمناشف الورقية .
 .6توحير برامي للةمامة مزودة بأ ياس بالستيكية .
 .2توحير وإستخدام المرهرات والمنظفات وسالمة تخزينها .

سادسا ً -:غرفة المعالجة :
 -1تخصيص غرحة تتوحر حيها جميع المستلزمات .
 -7تخصيص موظف مؤه للةيام بأعمال اإلسعاحات األولية .
 -0توحير جميع مستلزمات اإلسعاحات األولية .
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