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 (BHSUs) چک لیست بازدید پایگاههای مراقبت بهداشت مرزی

 خیر بلی  ردیف

 آیا امکانات الزم برای ارائه خدمات ایزوالسیون مسافران بیمار یا در تماس خاص وجود دارد؟ 1
  

 چهره گردشگران ورودی و خروجی و همچنین خدمه کشتی ها ولنج ها وجود دارد؟آیا محلی برای آموزش چهره به  2
  

 آیا امکانات ارجاع موارد مظنون به بیماری جهت بررسی و مراقبت وجود دارد؟ 3
  

 آیا فرمهای ثبت خدمات در پایگاه موجود میباشد؟ 4
  

 آیا پایگاه دارای تابلو سردر میباشد؟ 5
  

 به زبان فارسی و انگلیسی موجود است؟ آیا پمفلت آموزشی 6
  

 آیا امکانات نمایش فیلم و پیامهای بهداشتی در پایگاه ویا سالن های انتظار وجود دارد؟ 7
  

 (آزمایش کلر باقیمانده)آیا بر آب آشامیدنی منطقه اسکله نظارت کافی میشود؟  8
  

9 
آیا پرسنل پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی از بیماریهای مشمول گزارش دهی به عنوان یک رخداد بهداشت عمومی با خطر بین 

 آگاهی دارند؟  IHRالملل طبق ضوابط 

  

 آیا پرسنل پایگاه قادر به مکالمه به زبان انگلیسی هستند؟ 11
  

11 
متر از  411و همچنین سایر ناقلین تا شعاع حداقل  اشکال نارس یا بالغآیا برنامه کنترل انواع پشه های ناقل بیماری در 

 منطقه تردد مرزی انجام میشود؟

  

 آیا وسایل مورد نیاز برای نمونه برداری از بیماران در محل موجود میباشد؟ 12
  

 جهت بیماریابی سریع میباشد؟( و ترمومتر گوشی RDTمثل دستگاه فشارخون، کیت ) آیا پایگاه دارای امکانات الزم  13
  

 وسایل گرم کننده و سرد کننده میباشد؟ ،آیا پایگاه دارای امکانات رفاهی شامل یخچال 14
  

 آیا در بازدید از کشتی یا لنج تمام نقاط آن بازدید میشود؟ 15
  

 استفاده میشود؟ آیا در هنگام بازدید از کشتی ها و لنج ها از وسایل حفاظت فردی 16
  

17 
 آیا پایگاه دارای امکانات الزم جهت تماس سریع با مراکز بهداشتی و درمانی است؟ 

 (تلفن        فاکس        کامپیوتر        اینترنت       )

  

 آیا پایگاه دارای سرویس بهداشتی برای مسافران است؟ 18
  

 آیا پرسنل لباس فرم برتن دارند؟ 19
  

 آیا وسایل کاهش آسیب در پایگاه موجود می باشد؟ 21
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 خیر بلی  ردیف

   آیا پوسترهای آموزشی بهداشتی بر دیوار پایگاه نصب می باشد؟ 21

  تعداد افرادی که در ماه گذشته آموزش مسایل بهداشتی دیده اند؟ 22

  موضوعاتی که در یک ماه گذشته به افراد آموزش داده شده است؟ 23

  تعداد مواد آموزشی که در یک ماه گذشته بین مراجعه کنندگان پخش شده است؟ 24

                                                                .................................................. تعداد نمونه گرفته شده از موارد مشکوک به بیماری طی یک ماه گذشته با ذکر نوع نمونه؟ 25

 

 

 

 

 

 :تاریخ بازدید
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