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مقدمه
این رهنمود برای چگونگی استفاده معقول از وسایط نقلیه ( امبوالنس  ،وسایرعراده جات) درشفاخانه های تداویمعتادین
مربوط دیپارتمنت کاهش تقاضای مواد مخدرتهیه وترتیب گردیده است کهشامل موارد ذیل است:
 -1واسطه نقلیه حق سیر وسفر را در صرف درساحه تحت پوشش شفاخانه مطابق پالن ساحوی داشته اما درموارد ضروری
نظر به موجودیت هدایت و اجازه دفترمرکزی و یا ریس صحت عامه والیت به دیگرساحات سفرکرده میتواند(موضوعات
امنیتی و ساحات ناامن جدآ مدنظرباشد)
 -2واسطه نقلیه دارای اسناد مکمل رسمی باشد تا برویت آن اسناد واسطه مذکور به وقت معینه آن از ترافیک تجدید گردد
 -3واسطه نقلیه دولتی باید در جمع دریورقید و سجل گردد.
 -4واسطه نقلیه تنها به منظور امورات رسمی استفاده گردد و برای انتقال پرسونل استفاده نشود.
 -5از امبوالنس به منظورانتقال میت استفاده نگردد.
 -6به جزاز دریورمربوطه سایرکارمندان حق راننده گی وسایط نقلیه (امبوالنس وسایروسایط نقلیه دولتی) را ندارند
 -7امبوالنس مراکز تداوی معتادین موادمخدر با تجهزات ووسایل ضروری تخنیکی ( تایراضافی ،جک و اندل پایه
وسایروسایل ضروری یا )tool boxمجهز باشد.
 -8امبوالنس دارای کیت صحی باشد ،که ضمیمه این رهنمود است.
 -9کتاب خط السیر یا  logbookموجود و توسط مسولین خانه پوری شده باشد.
 -11نمایشگر کیلومترواسطه نقلیه فعال بوده و نورم مصرف تیل مصرفی درج کتاب مطابق به الیحه دولت باشد ورقم
کیلومتربا کتاب خط السیرمطابقت داشته باشد
 -11خدمات تخنیکی واسطه نقلیه مسولیت دریور بوده واجرای خدمات وتبدیل روغنیات در موقع معین ومطابق نورم تعین
شده دولتصورت گیرد.
 -12روغنیات و سایرمواد مصرفی و پرزه جات باید در جمع دریورقید و دوباره تصفیه حساب و ازنزدش وضع گردد
 -13مسولیت حفظ و نگهداشت و پاکی واسطه نقلیه ووسایل مربوطه آن بدوش دریور ومدیراداری شفاخانه میباشد.
 -14دریورواسطه نقلیه دارای اسناد تجدید شده راننده گی (جوازراننده گی)باشد.
 -15درصورت بروز هرنوع حوادث ترافیکی  ،دریور مسول درجه یک بوده و مدیراداری و اداره شفاخانه را درجریان
قراردهد.

 -16واسطه نقلیه باید ازطرف شب درمحوطه شفاخانه(یا محوطه ریاست صحت عامه ) پارک یا توقف داده شود.
 -17اداره شفاخانه درقسمت تهیه محل مناسب و مصؤنجهتتوقف (پارکننگ) واسطه نقلیه مسولیت دارد.
 -18درحین سفرو وظایف ساحوی دریورمسول و مکلف به حفاظت از واسطه نقلیه میباشد.
 -19واسطه نقلیه دارای کارت رسمی وسایط نقلیه باشد.
 -21ازانتقال اشخاص غیرمسول خارج از شفاخانه بشمول افراد مسلح در واسطه نقلیه جدآ ممنوع است
 -21ازاجرای تمام موارد فوق مطابق به رهنمود هذا مدیراداری وناظم شفاخانه مکلف بوده و درصورت تخطی جوابگو
ومسول میباشند.

