چک لیست ارزیابی مراکس آمبوالنس خصوصی مجاز
هعبًٍت دسهبى

ًبم هشوض :

ردیف

موضوعات مورد ارزیابی

آدسس ٍتلفي هشوض:

1

آیب هشوض هَافمت اصَلی فعبلیت سا اخز ًوَدُ است ؟

2

آیب پشٍاًِ تبسیس هسئَل فٌی هشوض ٍجَد داسد؟

3

آیب هشوض ثصَست ضجبًِ سٍصی فعبلیت هی ًوبیذ ؟

4

آیب هشوض اصتَصیع داسٍ ،تجْیضات  ،هعشفی پشستبس ٍغیشُ خَدداسی هی ًوبیذ ؟

5

آیب آهجَالًسْبی هشوض اصحول جسذ خَدداسی هی ًوبیٌذ؟

6

آیب هشوض آهبس فعبلیتْبی خَدسا ثطَس هبّیبًِ ثِ داًطگبُ اسسبل هی ًوبیذ ؟

7
8

آیب خشٍج آهجَالًس اص هشوض ٍتشدد دسسطح ضْش ثب داضتي ثشگِ هبهَسیت ّوشاُ
ثب صهبى هطخص صَست هی پزیشد؟
آیب هسئَل فٌی هشوض دسًَثتْبی وبسی همشس حضَس داسد؟
وضعیت ساختمانی مرکس

9

10

آیب سبختوبى هشوض داسای اهىبًبت ثْذاضتی ٍ فٌی هٌبست  ،هحل پبسویٌگ
اتَهجیل ّب ًٍیض ثصَست یه ٍاحذ هستمل هلىی یب استیجبسی (سسوی) هیجبضذ؟
آیب هشوض حذالل یه خط تلفٌی 24سبعتِ وِ ثِ هشوض اطالعبت ضْشی 118
اعالم ًوَدُ ثبضذ تخصیص دادُ است؟
آیب سبختوبى هشوض حذالل  6اتبق جْت وبسوٌبى ،استیبطبت ،استشاحت ،

11

دستطَیی ٍ تَالت ،اًجبسداسٍیی اٍسطاًس ٍ لسوت پزیشش هذاسن پضضىی هی
ثبضذ؟

12

آیب تبثلَی هشوض طجك هتي هٌذسج دسپشٍاًِ تبسیس ثِ سبختوبى ثطَسدایوی
ًصت گشدیذُ است؟

تبسیخ :

بلی خیر

توضیحات

هلضٍهبت آهجَالًس
13

آیب هشوض داسای حذالل  2آهجَالًس استبًذاسد هی ثبضذ؟

14

آیب اص تبسیخ سبخت آهجَالًس ّب حذاوثش  5سبل ثیطتش ًگزضتِ است؟

15

آیب داخل آهجَالًسْب ضیطِ حبیل ثیي وبثیي ثیوبس ٍ اتبق ساًٌذُ ٍجَد داسد؟

16

آیب ًبم هشوض دس دٍ طشف ثذًِ آهجَالًسْب دسج گشدیذُ است؟
آیب آهجَالًسْب ثِ هَاسد ریل هجْض اًذ؟
 -داسا ثَدى َّاوص ثلی◊خیش◊  -ثشاًىبسدثبثت ٍ هتحشن صٌذلی جْت پشستبس ثیوبس ثلی ◊خیش◊

17

 داساثَدى تجْیضات طجی ؛سبوطي ثبهبًَهتش ثلی◊خیش◊ دستگبُ فطبسخَى ٍگَضی ثلی◊خیش◊ آهجَثگ ثلی◊خیش◊ آتل فلضی ٍ چَثیثلی◊خیش◊ هحل آٍیض سشم ثلی◊خیش◊ جعجِ ووىْبی اٍلیِ وِ ضبهل گبص استشیل  ،گبسٍ ،لَوَپالست،آیشٍی  ،پَآس ٍ هَادضذعفًَی
وٌٌذُ ثلی◊خیش◊
 -چشاغ لَُ ثلی◊خیش◊ لیچی ثلی◊خیش◊ طٌبة ثلی◊خیش◊پتَ ثلی◊خیش◊وَلشٍثخبسی ثلی◊خیش◊پشٍطوتَس ثلی◊خیش◊

18

آیب آطیش ٍ عالین اخجبسی ثش سٍی آهجَالًسْب ًصت گشدیذُ است؟

19

آیب تعشفِ ّبی هصَة ٍصاست ثْذاضت داخل آهجَالًسْب ًصت ضذُ است؟

وبسضٌبس ًبظش

هسئَل فٌی آهجَالًسْب

