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عنوان جلسه :کمیته تخصصی سالمت –کبرگزوه سالمت و امنیت غذایی
تبریخ:
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شمبرهي جلسه 3 :سبل 33
مكبن جلسه  :ساله جلسات مزکش تُذاضت استان

دستور جلسه

4ـ بررسي وضعیت ايمني انبارهای کاال و مواد شیمیايي در سح شهرها
حبضزان :

ومایىذگان :مذیزیت تحزان استاوذاری -تُذاضت حزفٍ ای استان -ساسمان آتص وطاوی ي خذمات ایمىی ضُزداری قشيیه – دتیزخاوٍ
سیاستگذاری سالمت استان -ساسمان غىعت  ،معذن ي تجارت
غبیببن :تبخیزهب:

موارد طزح شذه

تا تًجٍ تٍ وًاقع ي عذم ایمىی در اوثارَای کاال ي مزاکش کسة ي ویش تاسارَا ي تزيس آتص سًسی ي ایجاد حًادث جاوی ي مالی مًضًع در ایه
کمیتٍ ویش مطزح گزدیذ  .تا تًجٍ تٍ اظُارات ومایىذٌ محتزم ادارٌ آتص وطاوی ي خذمات ایمىی ضُزداری قشيیه ي ویش تاییذ ومایىذٌ مذیزیت
تحزان استاوذاری مطخع گزدیذ کٍ ایه مًرد پیص اس ایه در دستًر کار مذیزیت تحزان ي ضُزداری قشيیه قزار گزفتٍ است  .تز ایه اساس
اوثارَای پزخطز ضُز قشيیه در قالة چُار وًع اوثار ،روگ – ريغه غىعتی (مًتًر) – الستیک خًدري -چًب ضىاسایی ضذٌ ي تا دي وًع ريش
کار مًضًع مًرد پیگیزی قزار دارد:
 -4کلیٍ اوثارَای پزخطز َزچٍ سزیعتز اس اماکه مسکًوی ي ضُزخارج گزدوذ.
 -2سایز اوثارَای ي مزاکشی کٍ در درجٍ ديم اَمیت قزار داروذ تز اساس دستًرالعمل اتالغی وسثت تٍ رفع وًاقع اقذام ومایىذ.
مصوببت

 -4اس ومایىذٌ ساسمان آتصوطاوی يخذمات ایمىی ضُزداری قشيیه تزای جلسٍ آتی کارگزيٌ سالمت ي
امىیت غذایی دعًت تٍ عمل آیذ.
 -2گشارش اقذامات اوجام یافتٍ در ایه خػًظ در کارگزيٌ سالمت ي امىیت غذایی قزائت گزدد.
سبیز پیشنهبدات مطزح شذه در جلسه:

اقذامات مطاتٍ ضُزداری قشيیه در ضُزداریَای سایز ضُزستانَا ویش اوجام پذیزد.
تبریخ جلسه بعذ و دستور جلسه- :
امضبي حبضزیه در جلسه:

َمزاٌ لیست تٍ پیًست میتاضذ.
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