
 
 بھداشت محیط چھ کند  -) ویدیوفیلم بھداشت محیط OCاورینج کونتی (

 دقیقھ 2:30ویدیو 
 
 

 توضیحات تصاویری: عکسھای زیبایی در فضای باز از اورینج کونتی.  
 پارک ھا. ساحل ھا. رستوران ھا. میدانھای عمومی. مردمی کھ از زندگی لذت می برند.  

 
VO:   

آیا می دانستید کھ ھرروز تیمی ازکارشناسان مجدانھ برای ارتقای سالمت جامعھ وحفاظت ازمحیط زیست درسراسر اورینج  
 کونتی کارمی کنند.

 
 توضیحات تصاویری:

 OCEHDتوران (خط تسریع کننده). موج سواری کننده درساحل. مردم و کارکنان  ایستگاه گاز، خوار بارفروشی، رس
 درجامعھ (کمیونیتی). 

 
VO  : 

بخش  -چون شما در حال پرکردن غذا ھستید، درحال انجام یک خوار بار فروشی، ناھارخوری یا گرفتن موج ھستید 
بھداشت محیطی اورینج کونتی درپشت صحنھ برای آموزش وھمکاری با مردم و کسب و کارھا کارمی کند تا جامعھ شما را 

 لذت بخش نگاه دارد و بی خطر. 
 

یک ِشف (سرآشپز) درکارسخت است و دررستوران غذا آماده می کند. یک خدمت کننده ظروف حمل  توضیحات تصاویری:
 اشت محیط وارد رستوران می شود و با مدیرمصافحھ می کند. آشپزخانھ را بازرسی می کند. می کنند. کارمند بھد

 چیت ھا / گفتگوھا با کارکنان می کنند. 
 

VO : 
متخصصان بھداشت محیط با رستورانھای بزرگ محلی، کامیونھای حمل غذا وامکانات موادغذایی برای انجام بازرسی،  

ازبیماریھای ناشی ازغذا وحتی ھمکاری با معماران ومالکان درطراحی وساخت  ارائھ آموزش برای کمک بھ پیشگیری
 مفاھیم جدید رستوران ھمکاری می کنند. 

 
بیرون ازمحل دفن زبالھ کھ درآن یک کارمند تجھیزات سنگین را می راند. کارکنان بھداشت محیط با  توضیحات تصاویری:

 کارگران در محل دفن زبالھ صحبت می کنند. 
 

VO  : 
تاسیسات وایستگاھھای انتقال زبالھ سبز را انجام  متخصصان موادھای خطرناک بازرسی ماھانھ از محلھای دفن زبالھ،

 زبالھھا بھ درستی جمعآوری، پردازش و دفع میشوند.   یدھند میدھند واطمینان م
 

 توضیحات تصاویری: داخل خشکشویی کھ درآن یک کارمند ازپریس بخارستفاده می کند.  
 
توضیحات تصاویری: در داخل یک تجارت تعویض روغن، یک کارمند بھداشت محیط بھ یک قطعھ از تجھیزات اشاره می 

 اشاره بھ توافق. کند. کارمند تعویض روغن با 
 

VO:   
ضایعات   ، بازیافت، تصفیھ وذخیره سازیتجارت ھا کار میکنند تا مدیریت مناسب  یریناپذ  یخستگمتخصصان بھ طور 

 را حفظ کنند. خطرناک…
 



 توضیحات تصاویری: کارکنان بھداشت محیط درحال بازدید ازیک ایستگاه گازھستند. صحبت با مدیرایستگاه.
 

VO:  مخازن ذخیره سازی زیرزمینی را بررسی کنید کھ اقدامات ایمنی کھ ازنشست جلوگیری می کند بھ درستی عمل ...
 حفاظت از آب ھای زیرزمینی ومحیط اطراف.   -می کند 

 
توضیحات تصاویری: کارکنان بھداشت محیط با مدیریک خال کوبی صحبت می کنند. آنھا بھ طرح ھای خال کوبی روی 

 اشاره می کنند و تجھیزات مغازه را بررسی می کنند. دیوارھا 
 

VO : 
بھداشت محیط ھمچنین امکانات ھنری بدن را بازرسی می کند و با ھنرمندان مالقات می کند تا اطمینان حاصل کند کھ 

 مجوزھای بھداشتی معتبرھستند و آنھا از الزامات بھداشتی و ایمنی پیروی می کنند. 
 

استخرشنا عمومی. کارکنان بھداشت محیط با مدیر استخرصحبت می کنند. آنھا بھ استخر و تجھیزات  تصاویری:توضیحات 
 تاسیسات نگاه می کنند. 

 
VO : 

برای ایمن و تمیز نگھ داشتن استخرھای عمومی، آب شیمیایی را آزمایش می کنیم، تمام تجھیزات ایمنی را بررسی می کنیم  
 تاری استخر مطمئن می شویم.  و ازایمن بودن وضعیت ساخ

 
 توضیحات تصاویری: ساحل و اقیانوس. کارکنان بھداشت محیط زیست درامتداد ساحل راه می روند. یک نمونھ آب می گیرد.  
 

VO : 
 و این تیم بھ طورمداوم ازسواحل و اقیانوس ھای زیبای ما با تجزیھ و تحلیل نمونھ ھای آب بھ طورمنظم محافظت می کند…
 

 ت تصاویری: نمونھ آب در آزمایشگاه درحال بررسی است. توضیحا
 

VO : 
 ... برای محافظت ازساکنان خود در برابر باکتری ھا و آالینده ھای موجود در آب. 

 
 

 توضیحات تصاویری ویدیوھای چندین:
 

 مردم کھ در یک رستوران غذا می خورند.  
 مردم دراطراف یک کامیون مواد غذایی. 

 زنی کھ ازخشکشویی لباس می گیرد.  
 مردی کھ خال کوبی می کند. 

 شخصی کھ از بزنس میکانیک خودرو دور می شود.  
 پریدن کودک بھ استخرعمومی/ خانواده ھایی کھ از آب لذت می برند.  

 خانواده ھا در ساحل. موج سواران. مردم در امواج سرازیر می شوند. 
 

VO:   
تیم اختصاصی متخصصان بھداشت محیط ھمھ این کارھا را انجام می دھند تا اطمینان حاصل شود کھ ھمھ افراد در اورینج  

 م کارھایی را کھ دوست دارند انجام دھند و از یک محیط زیبا و امن برای سال ھای آینده لذت ببرند.کونتی می توانند تما
 

 )لوگو و ویب سایت خدمات بھداشت محیطی(
 


