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 לברי״הם מחמי מפקח - בוריאקובסקי יעקב מר
 הבריאות משרד בריאות. לשכת ורבר שמואל מר

הבריאות משרד

א.:.

10.8.15 - בשלוותה תברואתית קרחב דו״ה הנדון:

 להלן הסביבה. בריאות מחי נציגי ע״י שנערכה ולבקר־ המחוזי הפסיכיאטר מטעב לבקרה בהמשך

התייחסותנו:

:מטבת .1

 ונמצא מתקדם הפרויקט האוכל. והדר למטבח הדש מבנה בינוי בתהליכי נמצא שלוותה חולים בית

בעירייה. והתרים אישורים בהליכי

 המטבח של שיפודי בהליכי כעת נמצא החולים ביה הקיים, המטבח של מצבו לאור זאת עם יחד

הישן.

זה. בשיפוץ הדו״ח של ההערות את לאמץ האפשר במידת נשתדל אנו

:בכביסה טיפול .2

ומלוכלכת. נקייה כביסה מסלולי להפרדת פיתרון יחפש החולים בית

כביסה. שירותי לשלוותה גם נותנת הכללית של החולים בתי כל את המשרתת בר תל מכבסת נב

לפיהם. ועובדת לנהלים מודעת בר תל

 הנדרש. ע"פ מניילון, אוגי־ים בתוך מהמכבסה נקייה כביסה עם מגיעות העגלות ג.

j אין למכבסה. להעבירה כדי - בחזרה המלוכלכת הכביסה נאספת הנקייה הכביסה פריקה לאחר 

ונקייה. מלוכלכת כביסה של עירוב

3: .

 משאבות יוחלפו החולים. בבית הקיובה בתקופה שתעשה מים צנרת שדרוג עבודת במסגרת

הנדרשת. המים לטמפרטורת מענה שיתנו כך החום,

במסמכים. תיעוד וקיים מים אוגי־י וחיטוי ניקוי מתבצע ב,

לשנה. אחת הנערכות מזי׳ה בדיקות אישורי יש ב

למים. דיגום נקודות שתי יש ההדלים בבית זה

הערתכם. ע"פ תברואי. סקר יערך ה.
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 התבקשה טרייטל הבי למאגר. הנכנסת המים כמות ע״פ רמים למאגרי כלור המכניס בקר קייב ג

המים. ביציאת לבקרה אלמנט להוסיף ידנו על

לניקוי, רישיון בעל הינו האהזקה מעובדי אהד ומעקב. שדה בדיקות לבצוע שדה ערכת יש ד

ויומיומי. שוטף בסיס על מתבצעת הבדיקה המים. מאגרי ודיגים חיטוי

מרייטל(. )הבי ליגיולנה. חיידקי ומניעת לטיפול אוטומטית בקרה מערכת קיימת ההולים בבית ח.

חמים. מים אוגרי וחיטוי ניקוי של תיעוד קיים ט.

הולים בית מנהל קרון־ שמואל ד״ר העתק:


