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  نتيجه ارزيابي مالحظات
 ارزيابي هاي شاخص
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 رنگ هستند، به استاندارد و سالم ديوارها        
 بندي عايق هستند، صدا جاذب و بوده روشن
 ميباشند. قابل شستشو و شده

 جنس از و ميباشد ايمن و مطلوب سالن سقف        
 پوشش بايد هست (اگر نميباشد آزبست
 دارد). داشته مناسب

 مناسب و كافي و تهويه مطلوب روشنايي و نور        
 ميباشد.

 و 25×45ميباشد ( استاندارد سالن ابعاد        
15×25( 

 كنندگان استفاده تعداد با سالن ظرفيت        
. ميباشد متناسب

 و صوتي سيستمهاي روي بر مناسب حفاظ        
 نصب پنجرهها داخل قسمت و روشنايي منابع
 استاندارد). سيمي است (توري شده

 پشت و تهويه ورودي در سيمي توري نصب        
. انجام شده است بازشو پنجرههاي

 شستشو يكبار ماه 6 حداقل سالن پوش كف        
. ميشود

 مراقبت و ميباشد پاركت پوش كف جنس        
. نميباشد لغزنده و داشته مطلوب

 بهداشت لحاظ از قبول قابل و مناسب رختكن        
 با متناسب و موجود كمدهاي تعداد و محيط

 ميباشد. تعداد مراجعين
-مي استاندارد سرمايشي و گرمايشي سيستم        

 طولي قسمت در گرمايشي (سيستم باشد
 عرضي قسمت در سيستم سرمايشي و سالن
 شدهاند) تعبيه سالن
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  نتيجه ارزيابي مالحظات
   

دسته 
 استفاده مورد تجهيزات و وسايل بهداشت         

ميباشد(گندزدايي دورهاي وسايلي كه  مطلوب
 با بدن افراد تماس مستقيم دارد)

 در و كافي تعداد به اوليه كمكهاي جعبه        
 شده است. تعبيه مناسب محلهاي

 شرايط داراي حمام و دستشوييها و توالتها        
 مراجعين تعداد با و بوده مطلوب بهداشتي

. دارد تناسب
 عمومي نظافت و محيط بهداشت ضوابط رعايت        

. ميباشد مطلوب مجموعه، در كل
 مطلوب ايمني و بهداشت لحاظ به سالن مكان        

 ميباشد.
 و ميشوند باز بيرون سمت به سالن دربهاي        

 منظور خروجي درب يك نفر 61 هر ازاء به
 از جدا خروجي و ورودي و دربهاي شده است

. ميباشند هم
 ميباشد. اضطراري برق و بوفه داراي سالن        
 در سالن وجود دارد و تعداد آنها توالت و دوش        

 و بوده متناسب كننده استفاده جمعيت با
. دارد مناسب تهويه سيستم

 درجه 31 سالن حرارت درجه الزام حداكثر        
 سالن روشنايي و گرما فصل در گراد سانتي

 لوكس 1500-1000 منطقه بازي) روي (نور
. رعايت ميشود

 مطلوب و مناسب خروجيها و وروديها نور        
. ميباشد

 نفر 51 هر ازاء (به كافي تعداد به خوري آب        
. دارد وجود عدد) يك

براي  عمومي تلفن و اضطراري تلفنهاي شماره        
 برقراري تماس ضروري وجود دارد.

 و شده بيني پيش پزشكي فوريتهاي اتاق        
 در آن موجود اوليه كمكهاي جعبه و برانكارد
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  نتيجه ارزيابي مالحظات
   

دسته 
. ميباشد 

-مي جنوبي شمالي سالن ورزشي پنجرههاي        
. باشند

 و رختكن سالن، در كافي تعداد به زباله سطل        
 فضاها ساير و حمام و بهداشتي سرويسهاي

. است موجود دربدار و زباله كيسه مجهز به
-مي ديوارها از تر روشن و مات سالن كف رنگ        

. باشد
. نميكند منعكس را نور سالن كف        
 دورههاي ورزشي سالنهاي كارشناسان        

 و حريق اطفاء و اوليه كمكهاي آموزشي
 موارد با مواجهه

-ديدهاند (دوره را سوانح و حوادث و اورژانسي
 ميگردد) برگزار مرتبط مراكز توسط كه هايي

 و
. دارند را مربوطه گواهيهاي

 در و مناسب تعداد به حريق اطفاء كپسول        
 وجود معتبر شارژ تاريخ با مناسب محلهاي

 دارد.

ني
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 از استفاده نحوه آموزش سالنها پرسنل        
 را اوليه هاي كمك و حريق اطفاء كپسول
. ديدهاند

 پريزها و كليدها و كابلها و كشي برق سيستم        
 ايمن حفاظ و هستند ايمن و سالم همگي

. است) الزم دورهاي دارند (كنترل
 در و بوده ايمن برق تابلوهاي و كابلها        

. ندارند قرار عموم دسترس
 استفاده مورد تجهيزات و دستگاهها تمامي        

. هستند ايمن و سالم
 دستگاههاي و تجهيزات روي گير ضربه نصب        

-آسيب از پيشگيري منظور به استفاده مورد
 هاي
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  نتيجه ارزيابي مالحظات
   

دسته 
 انجام شده است. احتمالي 

 و نردهها روي بسكتبال و فوتسال زمين اطراف        
 با زميني حريم رعايت با ميلهها دور ديوارها،

 ارتفاع شده است (به پوشانده گير محافظ ضربه
 متر) دو حداقل

 تماشاگران استقرار محل و صندلي جلو در        
. شده است نصب استاندارد و مناسب حفاظ

 شدهاند. سازي ايمن زمين اطراف نردههاي        
 در سوزي آتش هشدار دهنده سيستم نصب        

 شده است. انجام سالن
 توسط فرم لباس از استفاده و بهداشت رعايت        

نيروي خدماتي مطابق با چك ليست خدمات 
 ميباشد

 نتيجه ارزيابي كلي        

 مالحظات:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


