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NA
TY

اسم مركز الرعاية الرحية..................... :

رقم المركز:

نهع مركز الرعاية الرحية.................... :

الرقم:

( .1مدتذفى  .2عيادة  .3مركز خدمات طبية أخرى)

 Wالمياه والمياه العادمة:
ما اىم مردرين يتم استخدامو لمحرهل عمى المياه،
 EW01وما كمية المياه (بالمتر المكعب) المدتخدمة من ىذين
المردرين خالل الذير الماضي
 EW02ما ىي طريقة التخمص من المياه العادمة

المردر
 .1شبكة مياه عامة
 .3شراء تنكات

كمية المياه

 .2بئر جمع مياه أمطار

 .4أخرى  /حدد.................

 .5ال يتم استخدام المياه (انتقل الى )ES01
 .1شبكة عامة لمررف الرحي  .2حفرة مجاري صماء  .3حفرة مجاري امتراصية
 .2ال

 EW03ىل يتم معالجة المياه العادمة قبل التخمص منيا

 .1نعم

 EW04ما ىه أسمهب المعالجة المدتخدمة لممياه العادمة

 .1معالجة ميكانيكية  .2معالجة كيميائية  .3معالجة بيهلهجية

ا

(انتقل الى )ES01

ا

 SWالنفايات الرمبة الطبية:
ES01
ES02

ما ىي كمية النفايات الناتجة الذير الماضي

الهحدة

( .1لتر  .2متر مكعب  .3كيمه غرام  .4طن)

ىل تم فرل النفايات قبل التخمص منيا خالل الذير

 .1نعم كميا عدم اإلجابة عمى ()ES10-ES08

الماضي

 .3ال يتم الفرل (انتقل إلى )ES08ا

 .2نعم جزئيا

ا

ES03

ES04
ما ىي كميات النفايات المفرهلة

ىل تم فرل اي من أنهاع النفايات الذير الماضي (الهحدات .1:طن،
التالية خالل الذير الماضي
 .2كغم .3 ،م .4 ،0لتر)
 .1نعم

 .2ال (انتقل الى الدطر التالي)

الكمية

الهحده

ES05
ما أىم وسيمتين تم استخداميما لهضع النفايات

ES06
ما ىه عدد المرات

 .1أكياس نايمهن خاصة  .2عمب معدنية خاصة

النفايات المفرهلة

 .5عمب بالستيكية عادية  .6أكياس نايمهن عادية

االسبهع الماضي

فييا عند فرميا خالل الذير الماضي

 .3صناديق كرتهنية

 .4صناديق بالستيكية

 .1النفايات العامة

أوال

ثانيا

 .2النفايات المعدية

أوال

ثانيا

أوال

ثانيا

 .4النفايات المذعة

أوال

ثانيا

 .5النفايات الحادة

أوال

ثانيا

 .6أخرى/حدد........

أوال

ثانيا

 .0النفايات الكيميائية
والريدالنية غير المذعة

التي جمعت فييا

ES07
ما ىي طريقة نقل النفايات

داخل المركز خالل

المفرهلة داخل المركز
خالل الذيرالماضي

 .1يدويا  .2آالت خاصة
 .3باستخدام الطريقتين

الخيارات
ES08

ES09

االجابة

 .1أكياس نايمهن خاصة  .2أكياس نايمهن عادية  .3صناديق كرتهنية

ما أىم وسيمة تم استخداميا لهضع النفايات غير

المفرهلة فييا عند جمعيا خالل الذير الماضي

 .4عمب معدنية خاصة  .5عمب بالستيكية عادية  6صناديق بالستيكية خاصة

ما ىي الطريقة الرئيدية المدتخدمة في نقل النفايات

 .1يدويا

غير المفرهلة داخل المركز خالل الذير الماضي

 .3باستخدام الطريقتين

 .2عربات خاصة

يهم

 ES10_aكم عدد ايام العمل الفعمي في األسبهع الماضي
 ES10_bما ىه عدد المرات التي جمعت فييا النفايات غير المفرهلة داخل المركز خالل األسبهع الماضي
ES11

ES12

ىل تم معالجة النفايات الناتجة عن المركز خالل الذير

الماضي

ما أىم طريقتين مدتخدمتين في معالجة النفايات الناتجة
عن المركز خالل الذير الماضي

 .1نعم

 .2ال ( أنتقل إلى ())ES16
 .1التطيير الكيميائي  .2التطيير الحراري  .3التطيير باالشعة
 .4الترميد
 .7عزل اشعاعي

 .5الحرق المفتهح

ES13
ES14

ما ىي عدد مرات معالجة النفايات باستخدام الطريقتين الدابقتين خالل الذير الماضي

خالل الذير الماضي

الطريقة الثانية

 .8معالجة ميكانيكية  .9القاءىا في المجاري مع الماء

باستخدام الطريقتين الدابقتين خالل الذير الماضي

 ES15وكمياتيما التي تم معالجتيا

 .6العزل الحراري

 .1المركز بنفدو  .2مؤسدة أخرى

من ىي الجية التي قامت بمعالجة النفايات الناتجة

ما أىم نهعين من النفايات

الطريقة األولى

الطريقة األولى
الطريقة الثانية
الطريقة األولى
الطريقة الثانية

الهحدة

أنهاع النفايات

النهع

 .1النفايات العامة  .2النفايات المعدية  .3النفايات الحادة

 .1طن  .2كغم

األول

.4الكيميائية والريدالنية غير المذعة  .5النفايات المذعة

 .3م .4 0لتر

الثاني

الكمية

الخيارات
ES16

أين تم التخمص من النفايات بعد تجميعيا داخل المركز خالل

الذير الماضي

 .1حاوية مكذهفة خاصة بالبمدية

 .3حاوية مكذهفة خاصة بالمركز

 .2حاوية غير مكذهفة خاصة بالبمدية  .4حاوية غير مكذهفة خاصة بالمركز
 .5بدون حاوية انتقل إلى ES19

الهحدة

االجابة

ES17

ما ىه نهع المادة المرنهعة منيا الحاوية المدتخدمة الذير
الماضي

 ES18ما ىه حجم الحاوية المدتخدمة الذير الماضي
ES19

 .1معدن

 .2بالستك

 .3أخرى/حدد..............

الهحدة بالمتر المكعب

اين جمعت النفايات قبل التخمص النيائي منيا خالل الذير

 .1داخل المركز ( داخل البناء) انتقل إلى ES21

الماضي

 .2داخل المركز (في ساحة المركز) انتقل إلى ES21

 .3خارج المركز

 ES20ما ىي المدافة (بالمتر) بين المركز والمكان الذي تم تجميع النفايات فيو الذير الماضي
ES21
ES22

من ىي الجية المدؤولة عن نقل النفايات من المركز إلى

 .1المركز

مكان التخمص النيائي منيا خالل الذير الماضي

 .4شركة خاصة أو متعيد خاص

أين تم نقل النفايات لمتخمص النيائي منيا من قبل الجية

 .1مكب لمدمطة المحمية  .2مكب خاص

المدؤولة عن التخمص خالل الذير الماضي

 .2الدمطة المحمية

 .4أخرى/حدد..................

 ES23كم مرة تم نقل النفايات إلى مكان التخمص النيائي من قبل الجية المدؤولة في األسبهع الماضي

 .3وكالة الغهث

 .5أخرى/حدد............
 .3القاءىا بذكل عذهائي

