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 التجهيزات–

يجب ان تتواجد اللوازم غير الطبية  والطبية في الغرفة •

الخاصة بأعمال صحة البيئة حسب قائمة التجهيزات في دليل 

الوزارة وتشمل التجهيزات الموضحة في الجدول رقم  

االشياء االساسية لبدء العمل في قسم صحة البيئة في اي 

 .  مديرية شؤون صحية تابعة لوزارة الصحة
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 العدد   البيئة صحة لقسم االساسية بالتتجهيزات بيان  الرقم

 للمراكز (بيئة و وبائية) للمنطقة عمل خريطة لعرض استادر 1

 15   الوبائيات بمراقب الخاص الزي 2

 15 بعجالت الوبائيات مراقب حقيبة 3

 15 يدوي الكلور درجة لتقدير كلوروسكوب جهاز 4

 pH 3 الهيدروجيني األس درجة تقدير جهاز 5

 15 يدوي TDS الذائبة األمالح مجموع تقدير جهاز 6

 3 اآلبار لمياه الذائب األكسجين درجة تقدير جهاز 7

 3 يدوي النترات درجة تقدير جهاز 8

 GPS 15 المواقع تحديد جهاز 9

 15   يدوي  الحرارة درجة لقياس ثرمومتير جهاز 10

 3 بعد عن  الحرارة درجة لقياس ثرمومتير جهاز 11

 3 العينات واخذ البئر عمق تقدير أدوات 12

 15 العينات لنقل كبيرة حافظات 13

 1500 األغذية عينات لجمع معقمة أكياس 14

 1500 بالستك واحد استخدام ذات األغذية عينات ألخذ مالعق 15

 100 الحافظة في العينات للتبريد ثلج عبوات 16

 100 كيميائية مطهرات 17

 500 (زجاج) ميكروبيا العينات لجمع مياه قوارير 18

 500 (للتعقيم قابل بالستك) كيميائيا العينات لجمع مياه قوارير 19

 DPD 1000 أقراص 20

 50 (والبالستيك الزجاج) العينات على للكتابة  للماء مقاومة أقالم 21

 2 (اتوماتيكي فرن) المياه عينات اخذ قوارير تعقيم جهاز 22

 500 الكلور لمعادلة  معقمة ثيوسلفيت صوديوم أنابيب 23

 1000 (والبالستك بالزجاج تلتصق استكرات) العينة على للكتابة الصقة بطاقات 24

 1000 استمارات 25

 5  كمبيوتر اجهزة 26
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 الزي الرسمي لمراقب الوبائيات ببرنامج  اإلصحاح البيئي•

الزي الموحد هو زي يلبسه مجموعة من الناس إلظهار انتمائهم إلى مجموعة أو كيان واحد مثل المهندسين •

إن عملية توحيد زي المراقبين الصحيين ومطالبتهم بارتدائه أثناء تأديتهم . والممرضات ورجال الشرطة

لعملهم لها فوائد كثيرة ففي البنوك والمستشفيات وبعض المؤسسات الكبرى وحتى الجامعات العالمية نجد ما 

كما يساعد الزوار  أو الزي الرسمي الموحد، ليعطي مظهرا عاما بالجدية لمحيط العمل ،  Uniform  يسمى

أو العمالء في تمييز منسوبي المؤسسة خصوصا الذين يتطلب عملهم جوالت ميدانية و يمكن االكتفاء 

بالبالطو األبيض، و تصميم بطاقة تعريف تميزهم عن غيرهم ومطالبة المراقبين الصحيين أثناء القيام بعملهم 

بتعليقها بشكل يمكن اآلخرين من رؤيتها والتعرف عليهم كذلك يجب البدء بتعريف المراقب بنفسه بصورة 

واضحة للعامل أو صاحب المنشاة المراد التفتيش عليها وفي حالة الرفض يترك ثم يكتب تقرير بذلك 

 . للمسئولين موضح فيه اسم وعنوان الموقع
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 حقيبة مراقب الوبائيات–

أدخلت اإلدارة العامة للصحة الوقائية بوزارة الصحة مفهوم الحقيبة الصحية  ألول مرة  في قسم صحة البيئة •

هـ وقد أعدت على أعلى المستويات الصحية التي تخضع لها من 1420بالعاصمة المقدسة كمرحلة أولى عام 

لمراقبة المدن والبيئة  DEFAو    FDA المواصفات العالمية مثل اشتراطات هيئة الدواء والغذاء األمريكية 

وسالمة الغذاء البريطانية، ليكون عمل مراقب الوبائيات ضمن معايير دقيقة تحددها أجهزة علمية و ال 

وتحتوى الحقيبة على عدد من التجهيزات قد تختلف حسب نوعية الجولة التي سوف يقوم . تخضع لتقييم الفرد

بها مراقب الوبائيات حيث يحتاج قبل البد في الجولة معرفة الغرض منها وتحديد مسارها والعدد التقريبي 

للعينات وكذلك التنسيق مع كل من اإلدارة التابع لها والمختبر التابع للمديرية الذي يقوم بتحليل العينات ومدى 

، قفازات، أغطية رأس ،لباس واق (كمامات)أقنعة : إمكانية استقبال تلك األعداد واألنواع من العينات وتشمل

وجميعها ذات استخدام ) على الجسم كامال ، أكياس معقمة و مالعق لجمع عينات األغذية ، مسحات معقمة  
، جهاز تقدير pH،  جهاز تقدير درجة األس الهيدروجيني DPD، أجهزة قياس كلور الماء ، أقراص (واحد

، جهاز تقدير درجة األكسجين الذائب للمياه، أدوات تقدير عمق البئر واخذ TDSمجموع األمالح الذائبة 

، جهاز ثرمومتير لقياس درجة الحرارة، جهاز قياس جودة وصالحية GPSعينات، جهاز تحديد المواقع 

، (زجاج)الزيوت، عبوات ثلج لتبريد العينات في الحافظة، قوارير معقمة لجمع عينات المياه ميكروبيا 

، أقالم مقاومة للماء  للكتابة على العينات، بطاقات الصقة لكتابة (بالستك)قوارير لجمع العينات كيميائيا 

معلومات العينات، النماذج الخاصة بأعمال صحة البيئة مثل استمارات التقصي الوبائي والتسمم الغذائي، 

 واخذ عينات المياه واألغذية  
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