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 ییروستا یوه نامه ساخت غسالخانه هایش

  

 فیتعر. 1

 یفن آن طراحکت و یم یبه شستشو یس دهیجهت سرو یخدمات یه در آن همه فضاها و قسمتهاکاست  یغسالخانه مجموعه ساختمان. 1-1

 .شود یم

  

 یابیانکم. 2

ه گورستان در خارج از روستا قرار گرفته باشد، ساخت ک یزمان به خصوص. شود یغسالخانه در محوطه گورستان ساخته م. 2-1

 . باشد یز نمیغسالخانه در داخل روستا جا

گورستان  یه براک یدین جدیدر زم دیرا نداشته باشد، غسالخانه با یآت یسالها یبرا یافکش یگنجا یه گورستان آبادک یدر صورت. 2-2

 . شود ساخته شود یم ینیش بیپ

ه غسالخانه را در کز بهتر است یگورستان دارند ن یبرا یدیان جدکن مییان تعکان گورستان آنها نامناسب است و امکه مک ییهایآباد. 2-1

 . نندکد بنا یان جدکم

  

 یطراح. 1

موارد  یحزن آلود ـ و در بعض ین فضایه اکالزم است  این روبرند، از  یبه سر م یآرام مراجعان به غسالخانه اغلب در تشنج و نا. 1-1

 . شود ین نقطه گورستان طراحیورترکـ در  یربهداشتیغ

 . شود یشنهاد میمتر مربع در محوطه گورستان پ 151تا  111 ییروستا یغسالخانه ها یربنا برایسطح ز. 1-2

اطراف  یوارهایفن و دکف اتاق غسل و که کن منظور الزم است یا یبرا. قابل شستشو باشد امالکد یغسالخانه با یواره هایف و دک. 1-1

ف آن نماند و به طرف که آب در کداشته باشد  یب مناسبید شیف غسالخانه باکن یهمچن. پوشانده شود یاشکمتر با  2م تا ارتفاع کز دست ین

 . ت شودیچاه فاضالب هدا

 یاطراف سنگ شستشو م ضمنا. شود یشنهاد میمتر پیسانت 115متر و ارتفاع یسانت 01متر، عرض یسانت 211ل سنگ شستشو به طو. 1-4

 .دیمتر باز باشد تا مسئول شستشو بتواند دور آن مانور نما کیست به فاصله حداقل یبا

  

 .شود یم شنهادیمتر پیسانت 121متر و ارتفاع یسانت 111متر، عرض یسانت 211فن به طول کسنگ . 1-5

  

ه در غسالخانه مورد استفاده قرار ک یگریفن و لوازم دک یننده، پارچه هاک یافور، پنبه، مواد ضد عفونکعمده سدر،  ینگهدار یبرا. 1-6

 . شود یه میتوص کوچک یانبار کیرد، ساخت یگ یم

توان در  یار را مکن یع است، ایار ساده و سریفن بسکه دوخت کنیبا توجه به ا. فن در نظر گرفته شودکدوخت  یبرا یمناسب یفضا. 1-7

 .انبار انجام داد یا در فضایاز غسالخانه و  یگوشه مناسب

ثر که ضمن ساختن غسالخانه و با در نظر گرفتن حداکالزم است . ت استیقبل از دفن م یفات شرعین مرحله تشرینماز گزاردن آخر. 1-3

ان ک، میام شرعکبر اساس اح. شود ینیش بینماز پ یبرا یمناسب ینند، فضاک یمت کت شریدر خواندن نماز م ه معموالک یافراد

 . ال نداردکمختصر اش یو بلند یپست یا بلندتر نباشد، ولیت پست تر یم ید از جاینمازگزار با

 یدر مقابل ورود یافک ید فضایحمل جنازه به غسالخانه و دور زدن آن با ینهایگر ماشیا دیمناسب آمبوالنس و  یدسترس یبرا. 1-0

 . غسالخانه وجود داشته باشد

و  یو آراستگ ییبایز یه براکغسالخانه الزم است  یدر محوطه روبرو به خصوص. است یسبز در گورستان ضرور یجاد فضایا. 1-11

 .اشت درخت اقدام شودکنندگان نسبت به کع ییتش یه بان برایجاد سایا

  

 زاتیسات و تجهیت فاضالب ،تاسیوضع. 4
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 یبرا یادیتواند خطرات ز یبوده و م ینار رودخانه، چشمه و قنات برخالف اصول بهداشتکا در یت در منازل و یفن مکغسل و . 4-1

 ییانهاکد در میچ وجه نباینند به هک یر فوت میو واگ یمسر یهایماریه در اثر بک یافراد به خصوص. نان روستا به همراه داشته باشدکسا

 .آن غسل داده شوندچون رودخانه و مانند 

ا یشده و  یآزاد جار ید در فضاینبا یطیچ شرایشوند، لذا در ه یآلوده محسوب م ییدر سطوح باال  فاضالب غسالخانه ها معموال. 4-2

 . ب شوندیکر چاه و قنات ترینظ ینیر زمیز یا منابع آبهایر رودخانه و چشمه و ینظ یسطح یبالفاصله به منابع آبها

 یو بلند یت پستین چاه بر اساس وضعیه عمق اکحفر شود  یدفع فاضالب غسالخانه، چاه مخصوص یه براکشود  یه میتوص. 4-1

 .شود ین مییربط تع یارشناسان ذکتوسط  کو جنس خا ینیرزمیز یمنطقه، سطح آبها

 .شده باشد یشکان آب گرم و سرد لوله یجر ید برایاتاق مخصوص غسل با. 4-4

 یره در نظر گرفته شود تا در صورت قطع آب بتوان از آب انبار شده در آن برایمنبع آب ذخ کید یانه بادر خارج از غسالخ. 4-5

 .ردکت استفاده یم یشستشو

قابل شستشو استفاده شود و پس از  (بر گالسیفا)فشرده  کیا پالستید یت الزم است از تابوت رو بسته از جنس آهن سفیحمل م یبرا.  4-6

 .شود یننده ضد عفونک کا مواد پای کتابوت با آب وآهد داخل یحمل با

ات آن یفن محتوکدر نظر گرفته شود و پس از اتمام غسل و  یزباله و البسه متوف یجمع آور یدربسته برا یالزم است محفظه ا.  4-7

 .سوزانده شود

  

 نحوه اداره. 5

 یغسالخانه بر عهده بهورزان و خانه ها یت ضوابط بهداشتیرعا البته نظارت بر. از غسالخانه هستند یها مسئول نگهداریاریده. 5-1

 .بهداشت است

ت یفن مکغسل و  یشور براک یهایدر آباد معموال. ستین یالت خاصیکجاد تشیرو و ایبه استخدام ن یازیاداره غسالخانه ن یبرا. 5-2

اداره آنها  ی، از خود مردم برایاریو خود یگریاریو  یاریر همینظ ییه با حفظ سنتهاکالزم است  این روشود از  یپرداخت نم یمبلغ

 .استفاده شود

ن فضا، یردن اک یز و ضدعفونیتم یان براییاز روستا یکیتوان پس از آموزش  یندارد، م یارگر ثابتکه غسالخانه کنیبا توجه به ا. 5-1

 . ن منظور به او بدهندیا یرا برا یت مبلغیبازماندگان هر م

ر و یار خک کیشود و افراد فقط به عنوان  یردن آن به عنوان شغل محسوب نمکفن کت و یم یشستشو شور معموالک یدر روستاها. 5-4

ن افراد عالوه بر یه اکنند کاتخاذ  یداتیها تمهیاریه دهکشود  یه میتوص. نندک یت مکار مشارکنیدر ا یاز اجر اخرو یبرخوردار یبرا

 .   ز آشنا شوندیار نکنیمربوط به ا یفن، با مسائل بهداشتکمربوط به غسل و  یبا مسائل شرع ییآشنا

ط با استفاده از مواد یه پس از شستشو، محکرده باشد، الزم است کردار فوت یو واگ یعفون یهایماریت بر اثر بیه مک یدر صورت. 5-5

 .شود یمربوطه ضد عفون ییایمیش


