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  خانواده
  : ضمائم 
  نانوائیهانمونه فرم آئین نامه مقررات بهداشتی  -

  

  

  

  " یبسمه تعال "

   ییبهداشت مواد غذا: فصل اول 

  ات یکل: اول  بخش

  مقدمه  - 

، حبوبات ،  ينيمواد پروتئ(  ييغذان مواد يجهت تام يفراوان يا تالشهايدن يدر همه کشورها 

برخوردار  ييباالاهميت از ييرد لذا حفظ سالمت مواد غذايپذ يصورت م...) جات ويغالت ، سبز

درصد موارد  ۷۰شناخته شده و حدود  يماريبامروزه غذا به عنوان يك راه مهم انتقال . است 

ميليون كودك در اثر اسهال جان خود را از  ۲/۳حدوداً  هسال همه. را شامل مي شود ها يماريب

. ي شوند مكرر به اسهال دچار سوء تغذيه م يدست مي دهند و بيش از ميليونها نفر در اثر ابتال

از  يرها ناشيدرصد کل مرگ و م ۳۳ها و يماريدرصد کل ب ۸۰جهان سوم حدود  يدر کشورها

 ييغذا يت هايدرصد مسموم ۷۷م يقابل توجه است که بدان. باشد  يآلوده م يمصرف آب و غذا

ت يدرصد مسموم ۲۰وو رستورانها  يعموم يسهايعرضه شده در سرو ييغذا مواداز  يناش

از  يناش ييغذا يت هايدرصد مسموم ۳و منازل ه شده دريته ييمواد غذااز  يناش ييغذا يها

مربوط  ينه هايکه شامل هز( نه هر مورد اسهال کودکان را يهز .  بوده است يتجارت ييمواد غذا

بالغ به  ينه کل آنها در سطح جهانيو هز اليهزارر ۴۵۰)  شود يز مين ير احتماليبه مرگ و م

 يو اجتماع ياز خسارات اقتصاد يريلذا بمنظور جلوگ .است  شدهبرآورد  ال يرارد يليمهزار ۴۵۰
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كنترل دقيق و مناسب مواد منتقله از غذا  ، جوامع مختلف ابزار نظارت و  يهايمارياز ب يناش

زان يبه م( را بعنوان عامل موثر در کاهش خطرات غذايي در كليه مراحل بويژه در سطح عرضه 

  . برند ي بکار م مواد غذايي  از بيماريها با منشاء پيشگيريو  ) درصد  ۷۰

مطالب اين فصل به منظور آشنايي با بهداشت مواد غذائي و محلهاي تهيه و فروش اين مواد ارائه 

شده است و نكات بهداشتي الزم در مورد هر يك ا زمواد غذائي و محلهاي تهيه و فروش آنها 

  . گيرد مورد بررسي قرا رمي

  اهـــداف  - 

  : اين فصل انتظار ميرود بتوانيد مطالعهپس از 

 .تعريف بهداشت مواد غذائي را بيان كنيد. ۱

  .عوامل آلوده كنند شير و روشهاي كنترل آن را توضيح دهيد. ۲ 

  .بهداشت گوشت و نان و غالت و سبزي ها را بيان كنيد. ۳

  .پيشگيري عفونت ها و مسموميت هاي غذائي را توضيح دهيد. ۴

  .يه هاي الزم براي نگهداري مواد غذائي در منازل را بيان نمائيدتوص. ۵

  .مراكز تهيه و فروش مواد غذائي را بشناسيد. ۶

  . آشنا شويد ۱۳با فرمهاي آئين نامه مقررات بهداشتي قانون اصالح ماده . ۷

  ف غذا یتعر - 

وده و نيز براي غذا به موادي گفته ميشود كه پس از وارد شدن به بدن توليد نيرو و انرژي نم

  . رشد و نمو و ترميم بافت هاي از دست رفته مؤثر باشد

  بهداشت مواد غذائی ف یتعر - 

عبارت است از كليه اصولي كه بايد در توليد ، نگهدار ي، حمل و نقل  ،  عرضه و فروش مواد 

  . غذائي رعايت گردد تا غذاي سالم و با كيفيت مطلوب به دست مصرف كننده برسد
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  آن  ير و فراورده هایبهداشت ش:  دومبخش 

  شیر  - 

از كاملترين غذاها در طبيعت شير است ، چرا كه تقريباً داراي تمامي مواد الزم مانند پروتئين  ،  

چربي ، مواد معدني و انواع ويتامين ها جهت رشد و ادامه زندگي است ، به شرطي كه از دام 

  . سالم و با رعايت اصول بهداشتي تهيه شده باشد

شير خوب و سالم داراي طعمي مطبوع ، خوشمزه و كمي شيرين بوده و رنگ آن سفيد مايل به 

  . زرد است

  عوامل آلوده كننده شير و روش هاي كنترل آن 

  :عوامل بسياري در آلودگي شير مؤثر هستند كه عبارتند از 

، مانند بيماري هاي سل ، سياه ) آلودگي هاي اوليه(بيماري هايي كه حيوان دچا رآن است  – ۱

  ...تب مالت ، سالمونال و  زخم ،

بيماريهايي كه به دليل عدم رعايت اصول بهداشتي قبل و بعدازدوشيدن شير به آن منتقل مي   -  ۲

  .....، مانند حصبه ، وبا ، اسهال و غيره ) آلودگي ثانويه(شود

  : بنابراين در مصرف شير بايد نكات بهداشتي زير را به مصرف كننده آموزش داد

شير را نبايد به صورت خام مصرف كنند ، ، زيرا اگر حيوان شيرده مبتال به سل يا تب  -

  . مالت باشد بيماري ميتواند به انسان منتقل شود

ارت معاينه پزشكي افرادي كه شير ميدوشند بايدازسالمت كامل برخوردار باشند و ك -

 . براي آنان صادر شده باشد
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 . قبل از دوشيدن شير،پستان دام را با آب گرم و صابون شسته و يا ضد عفوني نمايند -

شير و فرآورده هاي آن را بايد در تمام مراحل دوشيدن و حمل در ظروف مجاز ، تميز و  -

 . سرپوشيده نگهداري كرد

ايشان را به طور مرتب توسط مسئول دامپزشكي بايد دامداران را تشويق كرد تا دام ه -

 . مورد معاينه قرا رداده و به موقع عليه بيماريهاي واگير واكسينه نمايند

ظروف مورد استفاده براي حمل و نگهداري شير را پس از پايان كار با آب و مايع  -

 . ظرفشوئي شسته و با مواد مجاز ضدعفوني و سپس با آب سالم آب كشي نمايند

به مدت يك . (خام را قبل از مصرف بايد حداقل يك دقيقه با هم زدن مداوم بجوشانند شير -

 ) دقيقه بعدازمرحله جوشيدن بايد آن را روي اجاق گذاشت

از نگهداري . درجه نگهداري كرد) ۰ – ۴(شير پاستوريزه را بايد حتماً در داخل يخچال  -

 . شير پاستوريزه در خارج از يخچال خودداري نمايند

ا زانداختن . پس از مصرف شير پاستوريزه بايد شيشه خالي را با آب شستشو دهند -

 . خارجي به داخل شيشه هاي شير پاستوريزه پرهيز نمايند اشياء

شرايط تمام محلهاي تهيه ، توزيع و فروش شير و فرآورده هاي آن از لحاظ بهداشت  -

بايد منطبق با آئين نامه ابزار كار و وضعيت ساختماني و ملزومات  فردي شاغلين ، 

آرايشي و  قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، ۱۳مقررات بهداشتي قانون اصالح ماده 

 . بهداشتي باشد

ساعت در يخچال بماند و عالئم فساد و بريدگي در  ۴۸چنانچه شير پاستوريزه بيش از  -

بريدگي  آن مشاهده نشود آن را قبل از مصرف بجوشانند ، و در صورت مشاهده عالئم

 . و فساد از مصرف آن خودداري كنند
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  کره  -

كره گوسفند . كره تازه خوش بو و خوش طعم بوده و در دهان و كف دست فوراً آب ميشود

چنانچه كره در شرايط نامناسب و به مدت طوالني . سفيد رنگ و كره گاو كمي زرد رنگ است 

نگهداري شود معموالً مزه تند مي دهد و نيز تغيير رنگ داده و احتماالً كپك ميزند كه ازمصرف 

كره بسته بندي پاستوريزه را تنها به مدت يك هفته ميتوان در يخچال . داري كرد آن بايد خود

  . نگهداري كرد و براي مدت بيشتر بايد داخل فريزر نگهداري شود

  پنیر  -

پنير سالم داراي طعم مطبوع بوده و . پنير يك ماده غذائي بسيار مقوي است و انواع مختلف دارد

چون اغلب مواقع پنير راازشير نجوشيده تهيه ميكنند . رد باشد رنگش بايد سفيد و كمي مايل به ز

تا  ۱۳(بنابراين از مصرف پنير تازه بايد خودداري شود و قبل از مصرف آن را در آب نمك غليظ 

  . ماه در داخل يخچال يا سردخانه نگهداري نمايند ۲روز تا  ۴۵حداقل به مدت ) در هزار ۱۷

  

  

  شک ک -

كشك مايع و كليه مواد غذائي بسته بندي بايستي داراي برچسب و مجوز بهداشتي باشد ضمناً به 

  . آن نيز توجه نمايند پروانه ساخت يا كد بهداشتي و تاريخ توليد و تاريخ انقضاء

كشك   .هنگام خريد كشك مايع بايد دقت كرد كه عالئم كپك زدگي و بوي نامطبوع نداشته باشد 

به  تا خطر ابتالء . دقيقه همراه با به هم زدن جوشانده شود ۵مايع قبل از مصرف به مدت 

  .مسموميت كشنده بوتوليسم بر طرف شود

 

 .نمائید از مصرف پنیر تازه محلی اجتناب
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  بستنی  -

هر نوع بستني بايد با شير پاستوريزه تهيه شود وازمصرف هر گونه بستني با رنگ مصنوعي 

  . خودداري شود مگر اينكه از شربت ميوه يا كاكائو و يا رنگ طبيعي تهيه شده باشد

  آن يو فراورده هابهداشت گوشت : سوم  بخش

 گوشت قرمز  -

قابل كشش و بوي مخصوص به گوشت سالم داراي رنگ قرمز طبيعي با درخشندگي خاص ، 

گوشت .بهترين منبع پروتئيني براي انسان بوده و در عين حال خيلي زود فاسد ميشود. خود است

اگر فاسد و آلوده باشد و در كشتارگاهها نظارت بهداشتي و دقت الزم را ننمايند انواع و اقسام 

  ...، طاعون گاوي ، كرم كدو و بيماري ها را به انسان منتقل مي نمايند ، مانند سل ، سياه زخم 

  : گوشت به دو طريق آلوده ميشود

دام خودش به بيماري هاي مختلف مانند سل ، سياه زخم ، تب مالت ، انگل و  :داخلي   منشاء

كيست هيداتيك مبتال باشد و با مصرف گوشت يا شير اين نوع حيوانات ، بيماري به انسان 

  . سرايت مي كند

د محل كشتارگاه  ،  نحوه كشتار ، وسايل ذبح و حمل و نقل ، قصابي، مانن :خارجي   منشاء

در ايجاد ... شرايط توزيع گوشت ، نحوه نگهداري گوشت در منزل ، نحوه پخت و مصرف آن و 

 . آلودگي گوشت مؤثر هستند

  : به منظور رعايت بهداشت گوشت بايد به نكات زير توجه شود

بهداشتي كشتار مي شوند و يا نظارتي بر كشتار  از مصرف گوشت هايي كه به طريق غير -

  . آنها نيست خودداري شود 
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افرادي كه در ارتباط با كشتار و توزيع گوشت هستند الزم است كارت معاينه پزشكي و  -

گواهي دوره آموزشي بهداشت عمومي را داشته باشند و نيز از روپوش و دستكش 

 . مناسب استفاده كنند

 . ن كار كامالً شسته و در محل مناسبي نگهداري شودوسايل كار پس از پايا -

 . از بكار بردن روزنامه و كاغذهاي باطله براي پيچاندن گوشت خودداري شود -

يا در ) روز ۳تا  ۲(براي نگهداري گوشت در منزل بايستي آنرا شست و داخل يخچال  -

 .فريزر براي مدت طوالني تري نگهداري نمود

 . اده خودداري شوداز  خريد گوشت چرخ كرده آم -

 . از خريد گوشت از محل هاي غير بهداشتي خودداري شود -

ساعت در طبقات پايين  ۲۴گوشت منجمد شده را قبل از مصرف بهتر است به مدت  -

 . يخچال نگهداري نموده تا از انجماد خارج شود

شرايط تمام محلهاي تهيه و توزيع و فروش انواع گوشت قرمز و سفيد و فرآورده هاي  -

وضعيت ساختماني و ملزومات بايد  –ابزار كار  –آنها از لحاظ بهداشت فردي شاغلين 

قانون مواد خوردني ،  ۱۳منطبق با آئين نامه مقررات بهداشتي قانوني اصالح ماده 

 . شدآشاميدني ، آرايشي و بهداشتي با

  : شناسائي گوشت سالم از ناسالم

بازرسي و كنترل بهداشت مواد غذائي به ويژه انواع گوشت در روستاها به عهده بهورزان است 

فرق بين گوشت قرمز سالم . لذا ضروري است بهورزان در اين خصوص اطالعاتي داشته باشند

  :که ن است يدر او ناسالم 

وشت سالم رنگ قرمز طبيعي با درخشندگي خاصي دارد ، در حالي كه رنگ گوشت ناسالم گ -

  . تيره و سطح آن لزج و چسبنده است
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گوشت سالم سفتي مخصوص و قابليت برگشت پذيري و بوي مطبوعي دارد ، در  -

 . صورتي كه گوشت ناسالم شل بوده و داراي بوي نامطبوعي است

  مرغگوشت  -

لم ، داراي چشم هاي روشن ، درخشان و برجسته ولي مرغ ناسالم مــــــرغ تازه سا -

 . چشم هاي تيره و فرو رفته دارد

بدن مرغ تازه سالم ، درخشنده و مرطوب و داراي رنگ سفيد و شفاف است ، در صورتي  -

 . كه مرغ مانده و ناسالم داراي گوشت شل و رنگ آن تيره و متمايل به سبز است

 .بوي طبيعي است ولي مرغ مانده و فاسد بوي زننده اي دارد مرغ تازه و سالم داراي -

  گوشت ماهی  -

ماهي داراي پروتئين  ، . گوشت ماهي از غذاهاي ارزنده و مهم است كه هضم بسيار آسان دارد 

ماهي در صورت آلودگي ، امراض . است  (A- D- E)فلئور و ويتامين هاي  كلسيم ، فسفر ، يد ،

  . نتقال ميدهدگوناگوني را به انسان ا

  فرق بين ماهي سالم با ماهي كهنه و فاسد 

سطح بدن ماهي سالم و تازه ، لزج و براق است در حالي كه سطح بدن ماهي كهنه  ،  كدر  -

  . و خشك است

فلس هاي بدن ماهي تازه ، براق است و به راحتي كنده نميشود ولي در ماهي كهنه فلس  -

 . ها به راحتي از بدن ماهي جدا ميشود

چشم هاي ماهي سالم و تازه ، درخشان ، شفاف ، روشن و برجسته است ولي در ماهي  -

 . كهنه و ناسالم ، چشم ها شفافيت ندارد و فرورفته ، تيره وكدر است

اگر با انگشت دست ، بدن ماهي تازه را فشار دهيد گودي آن زود از بين ميرود ولي اگر  -

 . اقي ميماندماهي كهنه باشد گودي روي بدن ماهي مدتي ب
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آبشش هاي ماهي سالم و تازه ، به رنگ قرمز روشن است در حالي كه در ماهي ناسالم  -

 . به رنگ قهوه اي تيره است

چنانچه ماهي را به حالت افقي نگهداريم اگر تازه باشد به همان حالت باقي ميماند ولي  -

 . ماهي كهنه به حالت افقي نمي ماند وازدو طرف خم ميشود

  مشخصات کالباس و سوسیس و نحوه تشخیص فساد در آنها  - 

دقيقه در آب جوش  ۲براي تشخيص فساد كالباس  ،  كارد يا چاقوي تميزي را به مدت   -

فرو برده و سپس آن را با حوله يا پارچه تميز خشك كرده و بالفاصله در كالباس يا 

ن بياوريد استشمام كنيد در سوسيس مورد نظر فرو برده و پس از چند لحظه كارد را بيرو

  . صورت فاسد بودن بوي گنديدگي شديداً احساس ميشود

اگر طعم آن ترش باشد دليل بر . مزه كالباس و سوسيس سالم ، مطبوع و خوش آيند است -

  . فساد آن بوده و نبايد مصرف كرد 

  بهداشت نان و غالت : بخش چهارم 

  بهداشت نان  -

اگر . درصد پروتئين است، ولي در كشور ما غذاي اصلي مردم را تشكيل ميدهد  ۹نان فقط دراي 

بنابراين به عنوان غذاي اصلي . نان از آرد سبوس دار تهيه شود سالم تر و مغذي تر خواهد بود

  . مردم  ، كنترل و نظارت بهداشتي آن از مراحل اوليه تهيه آرد تا تهيه نان بسيار مهم است

اگر مواد اوليه نان نامرغوب . آب ، آرد و خمير ترش يا مايه خمير و نمك : واد اوليه نان از م

بايد توجه داشت براي . باشد و به صورت غير بهداشتي تهيه شود كيفيت آن نامطلوب خواهد بود 

ورآمدن خمير بايدازخمير ترش خالص يا خمير ترش و مخمر استفاده شود و از مصرف جوش 

  . داً خودداري گرددشيرين ج



۱۳ 
 

  : مصرف جوش شيرين در تهيه نان براي مصرف كننده خطراتي را در پي دارد كه عبارتند ا ز

  . روي و برخي از عناصر مغذي ميشود  مانع جذب آهن ، كلسيم ، فسفر ، -

 . باعث اختالالت دستگاه گوارش و ناراحتي هاي معده ميگردد -

 . كم خوني ميشودچون جذب آهن را مختل ميكند باعث عوارض  -

 . ماندگاري نان را به شدت كم كرده و باعث بيات شدن زودرس نان ميشود -

 . ميزان ضايعات ودور ريز نان را به شدت افزايش ميدهد -

 : در تهيه نان بايد موارد زير رعايت شود 

آرد بايد سالم و عاري از الرو و شپشك  ،  حشره  ،  تغيير رنگ ، بوي نامطبوع  ، گلوله  – ۱

  .شدن باشد

  .از آب سالم و بهداشتي براي تهيه خمير استفاده شود – ۲

از خمير ترش و مخمر و نمك به اندازه كافي استفاده شود و زمان الزم براي ورآمدن خمير  – ۳

  . رعايت گردد

  . ار كار بايد تميز و بهداشتي باشدتمام ابز – ۴

  . كارگران بايد داراي كارت معاينه پزشكي و گواهينامه دوره آموزشي بهداشت عمومي باشند -  ۵

در هنگام تهيه نان كارگران بايد رعايت بهداشت فردي را بنمايند و از روپوش سفيد و كاله  – ۶

  . استفاده كنند

قانون مواد  ۱۳نامه مقررات بهداشتي قانون اصالح ماده  دكان نانوائي بايد بر اساس آئين – ۷

  . بهسازي يا احداث شود  خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي ،

  بهداشت برنج  -

برنجي كه ما مصرف ميكنيم در حقيقت برنج سفيد شده است كه اغلب مواد غذائي آن به استثناي 

  . نشاسته ، به وسيله آسياب و سفيد كردن ،ازآن خارج كرده و آن را ناسالم ساخته ايم
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مناسبترين روش پخت برنج آن است كه برنج را خيلي سريع شسته و از آن كته درست كنند و 

  . ف نمايندسپس آن را مصر

برنج را بايد دور از آفتاب و رطوبت و در محلي تميز و عاري ازحشرات و موش و در كيسه هاي 

كيلوگرم برنج  ۱۰براي نگهداري برنج براي مدت طوالني بايستي به هر . نايلوني نگهداري كرد

  . گرم نمك اضافه كرد ۱۵۰حدود 

  بهداشت سبزي ها و میوه ها : بخش پنجم 

سبزي ها داراي مقدار . به طور كلي قسمتي از مواد غذائي انسان را تشكيل ميدهندمواد گياهي 

بوده كه در تغذيه بسيار ) خصوصاً سلولز(زيادي مواد مغذي و ويتامين  ،  هيدارت دو كربن 

زيرا نگهداري و انبار كردن سبزي ها ، مواد . سبزي ها را بايد تازه مصرف كرد . مؤثر است

سبزي هاي پختني را بايد به تكه هاي بزرگ خرد كرد و با آب كم و . هش ميدهندغذائي آنها را كا

سبزيجاتي كه به صورت خام . حرارت زمان كافي  ،  به نحوي پخت كه تمام آب به ورد آنها برود

بنابراين بايد آنها . مصرف ميشوند ممكن است آلوده به تخم انگل يا ميكروب هاي بيماريزا باشند

انگل زدائي با استفاده از آب و مايع  –پاك كردن و شستشو با آب سالم (ازي را خوب سالمس

  . كرد) شستشوي نهائي با آب سالم  –ضدعفوني  –ظرفشوئي 

،  مواد معدني ، گلوسيد و قندها )  به ويژه ويتامين ث(ميوه ها حاوي منابع بسيار غني از ويتامين 

پختن ميوه ها در صورتي . و نپخته مصرف كرد ميوه ها را بايد در صورت امكان تازه. هستند 

ميوه . طوالني نباشد صدمه زيادي به ويتامين هاي موجود در آن نخواهد زد   كه مدت پخت آن ،

در موقع خريد ميوه ها بايد به . ها را نبايد قبل از استفاده خرد كرد و در معرض هوا قرار داد

ميوه . جه كرد كه لكه دار و له شده و گنديده نباشندتازگي ، شادابي  ،  عطر ، بو و پوست آنها تو

  . ها را بايد در محل خنك و نسبتاً تاريكي نگهداري كرد و از دست زدن به ميوه ها خودداري نمود
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الزم به يادآوري است كه ميوه ها و سبزي ها به علت مصرف كودهاي انساني در كشاورزي 

سرايت بيماري به انسان  ضدعفوني كردن باعثبنا بر اين مصرف آنها بدون . آلوده ميشوند

  . ميشود

 بهداشت روغن : بخش ششم 

روغن يكي از مواد كالري از براي انسان است كه براي تهيه غذاها از آن استفاده ميشود و چون 

فساد پذير است الزم است در مراحل توليد ، توزيع  ،  فروش و مصرف آن اصول بهداشتي كامالً 

  : هنگام مصرف روغن بايد به نكات زير توجه نموددر . رعايت شود

  :انتخاب روغن 

محل نگهداري روغن در مغازه ها حائز اهميت است و بايد از نور و حرارت دور باشد  -

  . ظاهر قوطي روغن سالم و بي عيب باشد

 . اندازه قوطي يا وزن بايد با مصرف خانوار تناسب داشته باشد -

اطالعات روي برچسب قوطي روغن را كنترل كنيد كه تاريخ مصرف آن نگذشته باشد و  -

 . نام كارخانه و شماره پروانه ساخت روي بسته ذكر شده باشد

 . قوطي روغن را در جاي خشك  ،  خنك و درور از نور نگهداري كنيد -

 . روغن را هميشه در ظرف در بسته نگهداري كنيد -

در صورت بزرگ بودن قوطي روغن از ظروف كوچكتر براي نگهداري موقت روغن  -

 . مصرفي استفاده نماييد

 . براي نگهداري موقت روغن ازظرف تميز و خشك استفاده كنيد -

براي انتقال روغن از قاشق كامالً تميز و خشك استفاده كنيد و قاشق يا وسايل فلزي ديگر  -

 . را در داخل ظرف روغن قرا رندهيد

 . روغن نبايد در هيچ مرحله اي بوي تند و نامطبوع داشته باشد -
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 .سعي شود از روغن مايع جهت مصرف استفاده شود -

  : به مصرف كنندگان روغن بايد توصيه هاي زير را ارائه نمود

  . مصرف روغن را به حداقل  برسانيد -

ز نظر علمي اين تصور كه روغن جامد از نظر حجمي با صرفه تر از روغن مايع است ا -

 . صحيح نيست

 . روغن را با شعله كم حرارت دهيد -

براي سرخ كردن حتماً ازروغن مخصوص سرخ كردن كه در مقابل حرارت مقاوم است  -

 . بايد استفاده شود

 . عمليات سرخ كردن را در كوتاهترين مدت ممكن انجام دهيد -

اده قرار گيرد، الزم است روغن تا حد امكان فقط يك بار تحت حررات و مورد استف -

 . بنابراين هر بار از مقدار كمتري روغن استفاده كنيد

 . سطح خارجي مواد غذائي سرخ كردني را خشك كنيد تا روغن بيرون نپرد -

 . وسايل و ظروف مورد استفاده براي پختن يا سرخ كردن غذا را كامالً تميز كنيد -

 . روغن مصرف شده را دوباره به ظرف اوليه برنگردانيد -

 . از سرخ كردن حداكثر روغن اضافي را ازماده غذائي سرخ شده خارج كنيد پس -

به توصيه هاي توليد كننده در مورد شرايط نگهداري و مصرف روغن كه روي بسته  -

 . بندي قيد ميشود توجه كنيد

 

  ».از مصرف مجدد روغن براي سرخ کردن و یا هر نوع مصرف غذائی دیگر قویاً خودداري کنید«
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  تخم مرغ بهداشت : بخش هفتم 

كالري  ۸۰است هر تخم مرغ در حدود  Aتخم مرغ منبع غني از لحاظ آهن ، فسفر و ويتامين 

  : در هنگام مصرف تخم مرغ بايد به نكات زير دقت كرد . انرژي ايجاد ميكند 

  . تخم مرغ تازه در برابر نور ، شفاف ولي تخم مرغ كهنه در مقابل نور كدر است -

تخم مرغ تازه سفيده غليظ و با كشش خاص دارد و با زرده مخلوط نميشود در صورتي  -

 . كه سفيده تخم مرغ كهنه آبكي و شل است

تخم مرغ تازه را اگر آهسته در داخل ظرف آبي قرار دهيم به ته ظرف ميرود ولي تخم  -

  . مرغ كهنه باالي ظرف آب مي ايستد

د وبوي بسيار زننده و متعفني دارد و باعث در تخم مرغ كهنه زرده به آساني ميترك -

 . مسموميت شديد ميشود

  فساد مواد غذائی : بخش هشتم 

زماني كه يك ماده غذائي از نظر رنگ ، بو ، طعم و مزه دچار تغييراتي گردد به طوري كه ارزش 

. دغذائي آن از بين رفته يا كاهش يابد  ،  در اين صورت چنين ماده غذائي را فاسد مي نامن

  . استفاده از مواد غذائي فاسد سبب انتقال بيماري هاي عفوني و مسموميت ميشود

  :غذاهاي كنسرو شده و نحوه تشخيص فساد در آنها 

. تهية اين نوع غذا در صورتي كه تحت مراقبت شديد بهداشتي انجام نشود توليد مسموميت ميكند

  : بنابراين در هنگام خريد و مصرف غذاي كنسروي بايد به نكات زير توجه داشت 

برچسب هاي روي قوطي كنسرو بايد داراي شماره پروانه ساخت و بهره برداري و تاريخ  -

  . مصرف باشد توليد و تاريخ انقضاء

  . قوطي كنسرو نبايد زنگ زده و داراي منفذ باشد -
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چنانچه با وارد كردن فشار به وسيله انگشت در پهلو يا باال و پايين قوطي كنسرو ، در محل  -

فشار ايجاد فرورفتگي يا توليد صدا شود يا در طرف مقابل ايجاد برآمدگي نمايد دليل بر فساد آن 

  . است

و انتهاي  قوطي متورم و برآمده باشد نشانه رشد ميكروب و توليد گاز است و اگر هر يك از د -

  ) ۴ – ۱شكل . (نبايد محتويات آن را مصرف كرد

دقيقه در آب جوشاند تا  ۵هر نوع مواد غذائي كنسرو شده را بايد قبل از بازكردن به مدت  -

  .احتمال مبتالً شدن به مسموميت كشنده بوتوليسم را از بين برد

  ». هرگز از حس چشائي به عنوان وسيله تشخيص فساد مواد غذائي استفاده نكنيد«

  عفونت ها و مسمومیت هاي غذائی : بخش نهم 

عفونت ها و . عفونت ها و مسموميت هاي غذائي در نتيجه مصرف غذاهاي آلوده ايجاد ميشوند

اقتصادي نيز بسيار  مسموميت هاي غذائي عالوه بر زيان اجتماعي و ايجاد بيماري ، از نظر

زيرا ساليانه مقداري از مواد غذائي آلوده ، معدوم ميگردد و مبالغ زيادي صرف  اهميت دارد ،

  . مواد غذائي ميشود  درمان بيماران مبتال به بيماريهاي با منشاء

  : عفونت ها و مسموميت هاي غذائي را ميتوان به گروههاي زير تقسيم بندي نمود

  غذائي كه در اثر وجود ميكروب ها در غذا به  وجود مي آيند ، مانند سالمونلوزعفونت هاي  – ۱

عفونت هاي غذائي ناشي از انگل هاي موجود در گوشت حيوانات آلوده و بيمار مانند كرم  – ۲

  كدو در گوشت گاو 

مسموميت هاي غذائي ناشي ازمصرف گياهان و حيوانات سمي مانند قارچها و بعضي ماهي  – ۳

  سمي  هاي

  مسموميت هاي ناشي از مصرف سموم مترشحه از ميكروبها در مواد غذائي مانند بوتوليسم – ۴
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روي و مس كه از   مسموميت هاي غذائي شيميائي مانند مسموميت  ناشي از مصرف سرب ، – ۵ 

طريق وسايل تهيه و يا نگهداري وارد غذاها ميگردد و همچنين آلودگي موادغذائي باحشره كش ها 

  غيره و

  : براي پيشگيري ازعفونت ها و مسموميت هاي غذائي ميبايست به نكات زير توجه شود

مواد غذائي به خصوص گوشت هاي خرد شده و شيريني هاي تر را فوراً در يخچال يا جاي  -

  . خنك قرار دهيد

غذاهاي تهيه شده از گوشت و حبوبات و سبزيجات را هر چه زودتر مصرف كنيد اگر نياز به  -

  . مصرف دوباره غذا باشد بايستي حتماً آن را جوشانيده و سپس مصرف كرد

  .  دقيقه بجوشانيد ۵قوطي هاي كنسرو را حتما به مدت  -

  .غذاهاي دريايي را با حرارت زياد بپزيد -

در كنار خيابان ها و معابر بدون سرپوش عرضه ميشود خودداري از خريد مواد غذائي كه  -

  . كنيد

  . در مسافرت ها از ليوان يك بار مصرف استفاده كنيد -

  . عدم مصرف ساالد و سبزي هاي خام در غذاخوري هاي بين راه را به مردم توصيه نماييد -

  . از تماس افراد بادام هاي آلوده و فضوالت آنها جلوگيري كنيد -

  . دامي به صورت خام و نپخته خودداري كنيد  ف مواد غذائي با منشاءاز مصر -

سبزيجاتي كه ميخواهيد به صورت خام مصرف كنيد مي بايست طبق  دستورالعمل  سالم  -

  . سازي كنيد

  . ميوه را قبل از مصرف كامالً با آب سالم بشوئيد و ضدعفوني كنيد -
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هستيد قبل از اضافه   آب دردسترس ، مشكوكاگربه . ازآب سالم براي طبخ غذا استفاده كنيد  -

  . كردن به مواد غذائي آنرا بجوشانيد

با مواد غذائي جلوگيري ) موش(و جوندگان ) مگس  ،  سوسك ، مورچه(از تماس حشرات  -

  . كنيد

كارگران و نيز افرادي كه در محل هاي تهيه  ،  توزيع و فروش مواد غذائي كار ميكنند بايد به  -

  . محل كار ، لباس و كاله و كفش مخصوص كار را بپوشند به –محض ورود 

كارگران و همچنين كليه افرادي كه در محل هاي تهيه و توزيع و فروش مواد غذائي كار مي  -

  . كنند بايد گواهينامه دوره آموزش بهداشت عمومي و كارت معاينه پزشكي داشته باشند

انگل هاي  ال خوني ، حصبه ، شبه حصبه ،كارگــــراني كه به بيماري هاي روده اي نظير اسه -

عفونت چشم و دستگاه تنفسي مبتال شده باشند بايستي  روده اي  ، زردي ، كورك ، بريدگي ،

تا بهبود كامل از ادامه كار آنها در مراكز تهيه ، توزيع و فروش مواد غذائي كار ميكنند، 

 . جلوگيري بعمل آورند

خصوص بعد از توالت ، بعد از دست زدن به گوشت دام و كارگران بايد قبل از تهيه غذا به  -

گوشت طيور ، سبزي خام و تخم مرغ  ، زباله و زباله دان و غيره دست را با صابون مايع يا 

   .صابون مخصوص مشخص و آب گرم كامالً بشويند

  . كارگران بايد از كشيدن سيگار هنگام تهيه و آماده سازي غذا جداً خودداري نمايند -

ط تمام محلهاي تهيه ، توزيع و فروش هر نوع مواد غذائي از لحاظ بهداشت فردي ، ابزار شراي -

كار،وضعيت ساختماني و ملزومات بايد منطبق با آئين نامه مقرارت بهداشتي قانون اصالح 

  .قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مربوط به همان صنف باشد ۱۳ماده 
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  ري مواد غذائی نگهدا: بخش دهم 

  :زل ضروري استارعايت نكات زير جهت نگهداري مواد غذائي در من

  . مواد غذائي فاسد شدني را نبايد به مدت طوالني در هواي آزاد نگهداشت -

  . بهتر است غذا در يخچال يا يخدان نگهداري شود  -

درجه  ۶۳درجه سانتيگراد يا باالي   ۵مواد غذائي آماده به مصرف در درجه حرارت زير  -

  . سانتيگراد نگهداري شود

براي گرم كردن غذا ، به ميزاني كه مورد نياز است بايد از آن برداشته شود و از گرم و سرد  -

 . كردن كل مواد غذائي پخته شده خودداري گردد

به آشپزخانه جلوگيري ) مثل مگس و سوسك(پنجره از ورود حشرات با نصب توري به در و  -

  . شود

در صورت استفاده از سموم حشره كش ، ميبايست ظروف و نيز مواد غذائي را در قفسه هاي  -

 . در بسته نگهداري كرد

به محيط خانه و آشپزخانه بايد مسدود ) مثل موش(سوراخ ها و راه هاي ورود جوندگان  -

 . شوند

اد غذائي فاسد نشدني و يا دير فاسد شدني مثل حبوبات و غيره را بايد دور از دسترس مو -

 . حشرات و آفات نگهداري كرد

 . مواد غذائي خام و پخته را بايد جداي از يكديگر در يخچال نگهداري نمود -

 . سبزيجات خام را قبل از گذاشتن در يخچال شستشو  ، انگل زدائي و گندزدائي نمود -

 .مواد غذائي پروتئيني را براي مدت طوالني در فريزر و درجه زير صفر نگهداري نمود -
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  تقلب در مواد غذائی : ازدهم یبخش 

  : انجام هر يك از اعمال زير تقلب در مواد غذائي محسوب ميگردد

عرضه يا فروش يك جنس به جاي جنس ديگر مثل فروش روغن آفتابگردان به جاي روغن  – ۱

  زيتون 

  تقلب به منظور افزايش حجم و وزن مثل ريختن سنگريزه در حبوبات وافزودن آب به شير – ۲

مخلوط كردن مواد مشابه به جنس ، به منظور سوء استفاده مثل افزودن آب به شير يا روغن  – ۳

  نباتي به روغن حيواني 

  تقلب در عالئم تجاري  – ۴

  مثل ريختن جوش شيرين در شير فاسد شده  تقلب به منظور پنهان كردن فساد مواد غذائي  – ۵

  : مشخصات مواد غذائي بسته بندي شده مجاز 

  :  برچسب مواد غذائي بسته بندي شده مجاز بايستي داراي مشخصات زير باشد

  نام محصول  – ۱

  نام و نشاني كارخانه يا كارگاه سازنده  – ۲

  مواد تشكيل دهنده محصول  – ۳

شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت،درمان و  – ۴

  آموزش پزشكي 

  شماره پروانه بهره برداري  – ۵

 شماره ثبت  – ۶

  مصرف   تاريخ توليد و انقضاء – ۷

هر ماده غذائي بسته بندي شده كه فاقد هفت مشخصه فوق باشد مواد غذائي غير مجاز تلقي 

ممنوع مي ) غير مجاز(فاقد مشخصات  بندي شدهچون عرضه و فروش مواد غذائي بسته . ميگردد
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باشد از اين رو بايد ابتدا به فروشندگان اين نوع مواد غذائي آموزش داده شود كه از خريد و 

فروش اين محصوالت خودداري نمايند و در صورت عدم رعايت اين مسئله بايد موضوع كتباً به 

  . مركز بهداشتي درماني گزارش داده شود

تقلب در مواد غذائي در اكثر موارد نميتوان از روي مشاهده مواد غذائي قضاوت  براي تشخيص

براي اين كار بايد از ماده غذائي نمونه برداري كرد و جهت انجام آزمايش هاي تشخيصي به . كرد

در موقع خريد مواد غذائي عالوه بر توجه به ظاهر آن حتماً به . آزمايشگاه مواد غذائي فرستاد

  . مصرف آن دقت نمود خت ، پروانه بهره برداري ، تاريخ توليد و انقضاي پروانه سا

  

  یو اماکن عمومی یبهداشت مراکز تهیه ، توزیع و فروش مواد غذا: فصل دوم 

  ییع مواد غذایه و توزیبهداشت مراکز ته: بخش اول 

و عدم رعايت اصول بهداشت در مراكز تهيه ، توزيع و فروش مواد غذائي از ضروريات است 

لذا اين مراكز ميتواند كانون . رعايت اين اصول ميتواند مشكالت فراواني براي انسان فراهم كند 

به هر شكل شش مسئله اصلي و . بسيار مناسبي براي انتشار بيماريهاي واگير دار مسري باشند

 مهم يعني رعايت اصول بهداشت فردي توسط شاغلين و متصدي ، داشتن ساختمان مناسب ، آب

سالم ، دفع صحيح فاضالب و نيز جمع آوري و دفع بهداشتي زباله و مواد زائد جامد و باالخره 

داشتن ابزار كار سالم و بهداشتي در اين مراكز و اماكن از اهم مسائل بهداشتي بوده و بايد مورد 

  . توجه و عمل قرار گيرد

  : مراكز تهيه و توزيع نگهداري  و فروش مواد غذائي عبارتند از 

كليه كارخانجات،كارگاهها ، سردخانه ها و مراكزي كه به گونه اي نسبت به تهيه،توزيع ، 

نگهدارري ، حمل و نقل و فروش مواد خوراكي و آشاميدني اقدام مينمايند ، مثل نانوائي ها ، 
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فروشي ها ، سوپرماركت ها،اغذيه فروشيها ، ميوه فروشيها و قصابي ها ، رستورانها ، خواربار

شيريني و بستني فروشي ها،كارگاههاي پنير سازي و ماست بندي و غيره را مراكز تهيه ، توزيع 

هر يك از اين مراكز بايد طبق فرم هاي آئين نامه مقررات . ، نگهداري و فروش مواد غذائي گويند 

قانون مواد خوردني ، آشاميدني و آرايشي كه نمونه اي از آن  ۱۳بهداشتي قانون اصالح ماده 

ذيالً ارائه مي شود شرايط خاص خود را داشته باشند و رعايت شرايط مربوطه الزامي است و در 

رفتار و ابتدا  ۱۳صورت عدم رعايت اين شرايط با متصدي مربوطه مطابق قانون اصالح ماده 

هم نواقص بهداشتي را برطرف نكند محل كسب او موقتاً بدادگاه معرفي ميشود و چنانچه باز 

  . تعطيل ميشود

  : ها کشتارگاهبهداشت  -

گوشت همانطور كه براي انسان ماده غذايي مفيدي است ، ماده غذايي كامالً مناسبي براي 

به همين جهت از مرحله قبل از كشتار تا موقع مصرف بايد در . موجودات بيماري زا نيز هست 

  .ن ، نكات بهداشتي رعايت شود تا سالم به دست مصرف كننده برسد نگهداري آ

اساس كنترل بهداشتي گوشت و فرآورده هاي آن شامل آزمايشات قبل از كشتار و پس از كشتار 

  : به طور كلي بايد سعي شود كه . دام است 

مومي گوشت و فرآورده هاي آن سالم بوده و با مصرف آن هيچگونه خطري متوجه بهداشت ع -

  . نگردد

آلودگي به ميكروبهاي عامل فساد گوشت به حداقل برسد تا از اين طريق بتوان گوشت و  -

  . محصوالت گوشتي را به مدت طوالني نگهداري كرد 

  : ذبح دام 

ذيل بايد بهداشتی مجموعه عملياتي كه منجر به مرگ دام مي گردد كشتار دام مي گويند و نكات 

  : گرددهنگام انجام آن رعايت 
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  . خون دام حتي االمكان كامالً سريع خارج گردد  -

 . عمل كشتار به سهولت انجام گيرد  -

 . عمل كشتار خطرات بهداشتي براي كشتاركننده نداشته باشد  -

 . دام در حين كشتار كامالً آرام و بي حركت باشد  -

قبل از كشتار و بعد از آن بايد توجه داشت هر نوع دامي كه در كشتارگاه ذبح مي شود ، بايد 

. اين بازرسي و كنترل به منظور اطالع از سالمت كامل دام است . مورد بازرسي قرار بگيرد 

مهمترين مزاياي اين كنترل پيشگيري از بيماريهاي واگيردار از قبيل سياه زخم و غيره به كاركنان 

  . ساير الشه ها است  كشتارگاه و نيز ممانعت از آلوده شدن سالن و لوازم كشتارگاه و

  بهداشت محيط كشتارگاه 

   انتخاب محل . الف 

محل كشتارگاه نبايد زياد از منطقه . براي ساختن كشتارگاه نخستين اقدام تعيين محل آن است ـ 

زيرا مشكالتي از نقطه نظر رفت و آمد كارگران ، كشتاركنندگان و غيره فراهم مي . دور باشد 

زيرا . هنگام انتخاب محل كشتارگاه بايد نسبت به مسئله تأمين آب توجه خاص داشت . شود 

آب در كشتارگاه خيلي زياد بوده و بايد كشتارگاه را در محلي احداث كرد كه آب به مصرف 

بديهي است كيفيت بهداشتي آب بايد مورد تأييد مسئولين قرار . اندازه كافي در دسترس باشد

همچنين در موقع احداث كشتارگاه بايد براي دفع صحيح فاضالب و فضوالت پيش بيني . بگيرد 

  .  الزم به عمل آيد
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  :نكات بهداشتي كه در كشتارگاه بايد رعايت شود عبارتند از . ب 

 كليه كارگراني كه با كشتار دام و مواد گوشتي سروكار دارند ، پس از آزمايشات كامل ، -

و گذراندن دوره آموزشي بهداشت و صدور كارت معاينه ) مدفوع، خون ، راديوگرافي از ريه ها(

  . شوندپزشكي به كار گمارده 

  . كارگران ، ملبس به لباس كار و چكمه باشند  -

كف سالن كشتار بايد از جنس قابل شستشو بوده و داراي شيب مناسب به طرف سيستم  -

  . فاضالب كشتارگاه باشد 

ديوار محل كشتار تا زير سقف كاشي كاري بوده و همه روزه پس از پايان كار با آب تحت  -

  . فشار شسشتو گردد 

  . آب مصرفي بايد كامالً بهداشتي و از نظر ميكروبي فاقد هرگونه آلودگي باشد  -

  . سيستم كامل فاضالب بهداشتي پيش بيني شده باشد  -

حمام ، توالت و دستشويي كشتارگاه بايد با شرايط بهداشتي در محل مناسب و متناسب با  -

و كف و ديوار آن بايد روزانه با آب  تعداد كارگران ساخته شده و مجهز به آب سرد و گرم باشد

  . و مواد شوينده ، شسته و ضدعفوني شود 

درها و پنجره هاي بازشوي كشتارگاه بايد مجهز به توري فلزي باشد از ورود مگس و  -

  . حشرات به داخل محل كشتار جلوگيري شود 

ين مواد ضدعفوني رايج تر. كليه وسايل ذبح دام بايد پس از كشتار شسته و ضدعفوني گردد  -

حجم  ۹كننده مواد كلردار از جمله وايتكس است كه به نسبت به يك حجم ماده ضدعفوني كننده و 

  . آب به صورت روزانه تهيه و براي ضدعفوني وسايل استفاده مي شود 

محل كشتار دام بايد مجهز به كمپرسورهاي مخصوص براي بادكردن دام پس از كشتار جهت  -

 . باشد و به هيج وجه براي بادكردن دام از دهان نبايد استفاده كرد پوست كندن دام 
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دفع زباله كشتارگاه بايد به نحوي صورت گيرد كه هيچگونه مزاحمت براي ساكنين روستا  -

ايجاد نكند و در كليه قسمت هاي كشتارگاه سطل زباله قابل شستشو و دردار با ظرفيت مناسب 

 )رگاهكشتا ۲- ۲شكل .(وجود داشته باشد

   یبهداشت اماکن عموم: بخش دوم 

  : تعريف اماكن عمومي  -

مساجد ، زيارتگاه ها ، زائرسراها ، مسافرخانه ها ، هتل ها ، پانسيونها، : اماكن عمومي عبارتند از 

آسايشگاههاي سالمندان ، آرايشگاهها ، حمام ها ، استخرهاي شنا ، باشگاههاي ورزشي ، مراكز 

ها ، پاركها ، مراكز تفريحات سالم ، ترمينالها ، وسايل حمل و نقل عمومي تفريحات سالم ، سينما

مسافرتي ، گورستانها و غيره كه به نوعي مورد استفاده مردم قرار ميگرند و رابطه مستقيم با 

سالمت آنان دارد و چنانچه اصول بهداشت در آنها رعايت نگردد ، ميتواند براي انسانها مخاطره 

  . آميز باشد 

  : يژگيهاي خاص اماكن عمومي و -

بهداشت اماكن عمومي و تفريح گاهها و زيارتگاهها و مساجد ، بمنظور حفظ و تأمين سالمت 

به لحاظ استفاده عموم از اين اماكن الزم است كه . افرادي است كه به اين اماكن مراجعه مي كنند 

هداشتي كوشا بوده و در اين متصديان و اداره كنندگان اين اماكن در رعايت اصول و موازين ب

عدم رعايت اصول بهداشت در اين اماكن مي تواند مشكالت فراواني ايجاد . زمينه كوتاهي نكنند 

  . زيرا اين اماكن كانون هاي بسيار خوبي براي انتقال و انتشار بيماريهاي مسري هستند . كند 

ن و متصديان تهيه و تأمين اصول كلي بهداشت محيط از قبيل رعايت بهداشت فردي توسط شاغلي

آب آشاميدني سالم و دفع صحيح فاضالب و زباله و مواد زائد ، حرارت و رطوبت ، نور ، تهويه ، 

مبارزه با حشرات و جوندگان تقريباً در تمام اماكن عمومي و تفريح گاهها و زيارتگاهها يكسان 

در هر يك بستگي به نوع كار و ساير مسائل بهداشتي از جمله بهسازي محيط و ابزار كار . است 
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كه تماماً ميبايست مطابق مفاد آئين نامه مقررات بهداشتي قانون اصالح . فعاليت آن مكان دارد 

قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي كه نمونه اي از آن در آخر همين  ۱۳ماده 

  .فصل درج شده است رعايت شود 

   يکن عمومکارکنان در اما بهداشت فردي -

اد غذايي سروركار دارند ، بايد ضمن داشتن وكاركنان آبدارخانه و تمام كساني كه با توزيع م

كارت معاينه پزشكي ، گواهينامه گذراندن دوره آموزشي بهداشت ، روپوش رنگ روشن بپوشند 

كاركنان موجود است  يکه کفشدار يدر اماکن .و همواره رعايت كامل بهداشت فردي را بنمايند 

  . قسمت كفشداري موظفند هنگام كار از روپوش ، دستكش و ماسك مخصوص استفاده نمايند 

 يخاص چون استخرها يدر اماکن عموم ياز هر گونه وسيله و البسه شخص ياستفاده اشتراک

ند حوله ، پيش ب( و آرايشگاهها ) چادر و مقنعه ( و مساجد و زيارتگاهها .... ) مايو و کاله و ( شنا 

 ياماکن عموماستعمال دخانيات در داخل  .باشد  يو موارد مشابه ممنوع م....) ، تيغ ، شانه و 

  . ممنوع است 

 اوليه  يجعبه کمکها -

با تمام وسايل و لوازم مربوطه به تعداد مناسب  اوليهبايد جعبه كمك هاي  يکليه اماکن عمومدر 

 .وجود داشته باشد .... ) ، چسب ، پنبه ، گاز استريل و  يبتادين ، باند ، قيچ( 

 :آب مصرفي  -

در مناطقي كه شبكه لوله كشي آب وجود . بايد بهداشتي باشد  اماکن عموميآب مورد استفاده  

در . دارد بايد با گرفتن انشعاب از شبكة لوله كشي از آب تصفيه شدة بهداشتي استفاده نمايند 

كشي وجود ندارد از آب چاه استفاده مي شود ، نصب دستگاه كلرزني  روستاهايي كه آب لوله

ضدعفوني شده  اماکن عموميدر هر حال بايد آب مصرفي . خودكار بر روي چاه ضروري است 

  . باشد 
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  :دفع فاضالب  -

به علت دارا بودن مواد زائد ، بسيار آلوده است ، دفع  اماکن عمومياز آنجا كه فاضالب ،  

در مناطقي كه سيستم دفع فاضالب عمومي وجود دارد بايد . بهداشتي آن اهميت زيادي دارد 

در نقاطي كه سيستم فاضالب عمومي . به شبكه فاضالب متصل شود  اماکن عموميفاضالب 

مشروط بر اينكه آب . ه جاذب حفر شود بايد چا اماکن عموميوجود ندارد ، براي دفع فاضالب 

حفر اين چاه ها در مناطقي كه سطح آبهاي زيرزميني پايين باشد . هاي زيرزمين را آلوده نسازد 

در مناطقي كه سطح آب هاي زيرزميني باال است و يا زمين قابليت نفوذپذيري . مناسب تر است 

  . انند سپتيك تانك استفاده كرد زيادي ندارد مي توان از ساير سيستم هاي دفع فاضالب م

  :توالت و دستشويي ها  -

ديوارها و كف ها با كاشي و موزائيك مفروش شود و كليه سطوح صاف و بدون درز يا ترك 

خوردگي باشند و به آساني قابل شستشو بوده و كف داراي شيب مناسب به طرف كاسه سنگ 

  . مستراح و يا كف شوي باشد 

  :عمومي ي حمام در اماکن دوش ها -

كف ديوارهاي دوش و محل رختكن بايد با كاشي در اماکن عمومي که داشتن حمام الزامي است ، 

در محل دوش كاش كاري ديوارها بايد تا زير سقف و در رختكن و محوطه گرم . پوشيده شود 

خانه تا ارتفاع دو متر از سطح زمين باشد و باالي آن با رنگ قابل شستشو و به رنگ روشن 

كف و ديوارهاي تمام دوشها بايد صاف و بدون درز و فرورفتگي باشد و كف . آميز گردد  رنگ

  . سقف ها بايد بدون ترك خوردگي و شكاف باشد . داراي شيب مناسب به طرف كفشوي باشد 
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 :دفع بهداشتي زباله  -

له به تعداد و زباله توليد شده در اماکن عمومي بايد در زباله دان درپوش دار و داراي کيسه زبا

، بازيافت ، تهيه کود  يدفن بهداشت(  دنگرد دفع يبه روش بهداشتحجم مناسب جمع آوري و 

  .گردند  ييزباله شستشو و گندزدا يکبار سطلهايو هر چند مدت  ...... )کمپوست و 

  :سالن انتظار و راهروها  -

متر  ۵/۱كف سالن انتظار و راهروها بايد با موزائيك پوشيده شود و ديوارها بايد تا ارتفاع  

  .كاشي كاري يا سنگ شود و باالي آن با رنگهاي روشن رنگ آميزي شود 

  

اماکن  يو بهساز ییاداره بهداشت مواد غذا ییاجرا يبرنامه ها: فصل سوم 

  ط و کار یمرکز سالمت مح یعموم

  13قانون اصالح ماده  ياجرا يکنواخت سازیطرح : بخش اول 

  : ار نشده است يض اختيتفو۱۳قانون اصالح ماده  يکه اجرا يدرمان يمراکز بهداشت) الف 

ه يد از اماکن تهيپس از بازد)  ييو روستا يشهر(  يدرمان يط مرکز بهداشتيبازرس بهداشت مح

و مشاهده نقص  يو اماکن عموم ييمواد غذا ط حمل و نقليع ، عرضه ، فروش و وساي، توز

ک نامه ي يل و طيمربوطه را تکم ين نامه مقررات بهداشتيد اول فرم آئيف بازديرد يبهداشت

د کارشناس يد اگر گزارش مورد تائينما يمراتب را به مرکز بهداشت شهرستان گزارش م يادار

س مرکز يير يبا امضا يارک نامه ادي يط يط مرکز بهداشت بود متصديمسئول بهداشت مح

جهت رفع نقص که  يمتصد يک رونوشت برايو  .گردد  يم يمعرف ييبهداشت به مراجع قضا

ط موظف است يبازرس بهداشت مح. گردد  يروز در آن مشخص شده ارسال م ۶۰تا  ۱۵ مهلت

د يف بازديرد يد و در صورت عدم رفع نقص توسط متصديمقرر از محل بازد مهلتان يپس از پا
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 يس مرکز بهداشتيير يبا امضا ينامه ادار يل و طيرا تکم ين نامه مقررات بهداشتيدوم آئ

د يدر صورت تائ. د يل موقت محل را از مرکز بهداشت شهرستان بنمايشنهاد تعطيپ يدرمان

 يصادر م) ساعت  ۷۲ا ي ۴۸( ل موقت يل توسط مسئول بهداشت محل اخطار تعطيشنهاد تعطيپ

 يم يز معرفين ييبار دوم به مراجع قضا يل مراتب برايهمزمان با صدور اخطار تعط. گردد 

متشکل از بازرس بهداشت محل ، کارشناس  يپيل اکياخطار تعط مهلتشدن  يپس از سپر. شود 

به محل مراجعه و با  يانتظام يرويط ستاد مرکز بهداشت و مامور اداره اماکن نيبهداشت مح

 ۷مدت حداقل  يبرا يليه علت تعطيل موقت و نسب اطالعيسه پلمپ نسبت به تعطم صورتجليتنظ

 يجهت رفع نقص م ييدرخواست بازگشا يمدت مذکور متصد يپس از ط. ند ينما يروز اقدام م

 يمبن يتوسط متصد يد که در صورت موافقت مسئول بهداشت محل و سپردن تعهد محضرينما

م صورتجلسه فک يپ مذکور و با تنظيپلمپ با حضور اکفک  يبر رفع نقص و عدم بهره بردار

متصدي پس از رفع نقص . ند ينما يرفع نقص اقدام م يمحل صرفا برا ييپلمپ نسبت به بازگشا

ساعت از  ۴۸درخواست بهره برداري مي نمايد که بازرس بهداشت محيط بايد حداکثر ظرف مدت 

محل بازديد نمايد و در صورت تائيد موارد رفع نقص رديف بازديد سوم فرم آئين نامه مقررات 

موظفند بازرسين بهداشت محيط . بهداشتي را تکميل و مجوز بهره برداري صادر مي گردد 

حداقل فصلي يکبار کليه اماکن عمومي و مراکز تهيه ، توزيع ، عرضه و فروش مواد غذايي منطقه 

  . تحت پوشش خود بازديد نمايند 

ا مراجع صادر کننده پروانه ي يصنف يه هاياز اتحاد يت بهداشتيافت استعالم صالحيدر موارد در

اداري بعد از دريافت درخواست  روز ۱۵تا ط موظف است حداکثر يکسب بازرس بهداشت مح

در اين . کتبي اتحاديه نسبت به بازديد بهداشتي محل مذکور و اعالم نظر کارشناسي اقدام نمايد 

مواقع بازرس بايد فرم آئين نامه مقررات بهداشتي را تکميل و در صورتيکه مشکل بهداشتي 
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قص بهداشتي نسبت به نداشته باشد نسبت به صدور صالحيت بهداشتي و در صورت وجود نوا

  .صدور عدم صالحيت بهداشتي اقدام نمايد 

  :تفويض اختيار شده است ۱۳مراکز بهداشتي درماني که اجراي قانون اصالح ماده ) ب 

پس از بازديد از اماکن تهيه ) شهري و روستايي ( بازرس بهداشت محيط مرکز بهداشتي درماني 

مواد غذايي و اماکن عمومي و مشاهده نقص  ، توزيع ، عرضه ، فروش و وسايط حمل و نقل

د يدر صورت تائبهداشتي رديف بازديد اول فرم آئين نامه مقررات بهداشتي مربوطه را تکميل و 

/  يدرمان يمتصدي طي يک نامه اداري با امضاي رييس مرکز بهداشت لمسئول بهداشت مح

وشت براي متصدي جهت و يک رون. به مراجع قضايي معرفي مي گردد  مسئول بهداشت محل

بازرس بهداشت محيط . روز در آن مشخص شده ارسال مي گردد  ۶۰تا  ۱۵ مهلترفع نقص که 

مقرر از محل بازديد و در صورت عدم رفع نقص توسط متصدي  مهلتموظف است پس از پايان 

عطيل پيشنهاد تبه مسئول بهداشت محل رديف بازديد دوم آئين نامه مقررات بهداشتي را تکميل و 

/  يدرمان يرييس مرکز بهداشتدر صورت تائيد پيشنهاد تعطيل توسط . د يارائه نماموقت محل را 

همزمان با صدور . صادر مي گردد ) ساعت  ۷۲يا  ۴۸( مسئول بهداشت محل اخطار تعطيل موقت 

پس از سپري شدن . اخطار تعطيل مراتب براي بار دوم به مراجع قضايي نيز معرفي مي شود 

اخطار تعطيل اکيپي متشکل از بازرس بهداشت محل ، کارشناس بهداشت محيط ستاد مرکز  تمهل

بهداشت و مامور اداره اماکن نيروي انتظامي به محل مراجعه و با تنظيم صورتجلسه پلمپ نسبت 

پس از طي . روز اقدام مي نمايند  ۷به تعطيل موقت و نسب اطالعيه علت تعطيلي براي مدت حداقل 

کور متصدي درخواست بازگشايي جهت رفع نقص مي نمايد که در صورت موافقت مدت مذ

مسئول بهداشت محل و سپردن تعهد محضري توسط متصدي /  يدرمان يرييس مرکز بهداشت

مبني بر رفع نقص و عدم بهره برداري فک پلمپ با حضور اکيپ مذکور و با تنظيم صورتجلسه 

متصدي پس از رفع . راي رفع نقص اقدام مي نمايند فک پلمپ نسبت به بازگشايي محل صرفا ب
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 ۴۸نقص درخواست بهره برداري مي نمايد که بازرس بهداشت محيط بايد حداکثر ظرف مدت 

ساعت از محل بازديد نمايد و در صورت تائيد موارد رفع نقص رديف بازديد سوم فرم آئين نامه 

/  يدرمان يرييس مرکز بهداشت يضابا اممقررات بهداشتي را تکميل و مجوز بهره برداري 

بازرسين بهداشت محيط موظفند حداقل فصلي يکبار کليه . صادر مي گردد مسئول بهداشت محل 

اماکن عمومي و مراکز تهيه ، توزيع ، عرضه و فروش مواد غذايي منطقه تحت پوشش خود بازديد 

  .  نمايند 

هاي صنفي يا مراجع صادر کننده پروانه  در موارد دريافت استعالم صالحيت بهداشتي از اتحاديه

روز اداري بعد از دريافت درخواست  ۱۵کسب بازرس بهداشت محيط موظف است حداکثر تا 

در اين . کتبي اتحاديه نسبت به بازديد بهداشتي محل مذکور و اعالم نظر کارشناسي اقدام نمايد 

و در صورتيکه مشکل بهداشتي مواقع بازرس بايد فرم آئين نامه مقررات بهداشتي را تکميل 

نداشته باشد نسبت به صدور صالحيت بهداشتي و در صورت وجود نواقص بهداشتي نسبت به 

  .صدور عدم صالحيت بهداشتي اقدام نمايد 

  نیریطرح حذف جوش ش: بخش دوم 

اعالم شده از مرکز بهداشت شهرستان در  يد مطابق برنامه زمانبنديط بايبازرس بهداشت مح

د نان مرکز سالمت يند تولين از فرايريتفاهم نامه و دستورالعمل کنترل و حذف جوش ش يراستا

موجود در  يسنت يهاياز نان نانوائ يط و کار و معاونت غذا و دارو نسبت به نمونه برداريمح

در . د يارسال نما ييشگاه مواد غذايمنطقه تحت پوشش اقدام نموده و نمونه ها را به آزما

 يد متصديه نان باشد باين در تهيريدهنده استفاده از جوش شش نشان يه آزماجيکه نتيصورت

و  ييبه مراجع قضا يو بهداشت يشي، آرا يدني، آشام يقانون مواد خوردن ۱ماده  ۵طبق بند 

)  ۱( را مطابق فرم شماره  يو آمار نمونه بردار. گردد  يرات آرد و نان معرفين تعزيهمچن

 ييدر محل نانوا ين بازرسيچنانچه در ح. د يمرکز بهداشت ارسال نماانه به ستاد يبصورت ماه
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ف آن اقدام نموده و پس از اخذ يد برابر مقررات نسبت به توقين مشاهده شده بايريجوش ش

  . انجام شود  يمعدوم ساز يه دادستانينظر

  طرح آموزشگاه بهداشت اصناف: بخش سوم 

 ۱۳قانون اصالح ماده  يين نامه اجرايک آئيماده  ياجرا يآموزشگاه بهداشت اصناف در راستا

 يطيت بهداشت محيوضع يو بمنظور ارتقا يو بهداشت يشي، آرا يدنيآشام يقانون مواد خوردن

 ييت مواد غذاين امنيو تام ييع ، عرضه و فروش مواد غذايه ، توزيو مراکز ته ياماکن عموم

شه وران يان و پينسبت به آموزش متصد س وياز وزارت متبوع تاس يمطابق دستورالعمل ابالغ

شه وران شاغل در اماکن يان و پيه متصديکل. ند ينما يه شده اقدام ميته يمطابق مجموعه آموزش

ژه را در آموزشگاه يو يموظفند دوره ها ييع مواد غذايد ، توزيه ، توليو مراکز ته يعموم

بازرس . ند يافت نمايسه سال است درنامه آن را که اعتبار آن يبهداشت اصناف گذرانده و گواه

که در منطقه و شهرستان آموزشگاه بهداشت يو در صورت. د يط را کنترل نمايبهداشت مح

اقدام ننموده  يبهداشت عموم يافت گواهيدر يشه وران برايان و پياصنافموجود باشد و متصد

  . د يبرخورد نما يکنواختيد برابر طرح يباشند با

  یخوراک يترل نمکهاکنطرح : بخش چهارم 

د دار باشد و يه شده و يد تصفيه و طبخ غذا بايمورد استفاده در مراکز ته يخوراک يه نمکهايکل

 ييدر نانوا ينمک مصرف. ه شوند يخ مصرف تهيمجاز با پروانه ساخت و تار يبصورت بسته بند

  .ست يددار بودن آن نيبه  يازيه شده باشد اما نيد تصفيبا  يها

ه ، طبخ ، يموجود در مراکز ته ينمک خوراک ين بازرسيط موظفند در حيبهداشت محن يبازرس

ف يست به توقيند و در صورت مشاهده موارد تخلف نيرا کنترل نما ييع و فروش مواد غذايتوز

. د ييآن اقدام نما يست به معدوم سازين ينمودن آن اقدام و برابر مقررات با نظر دادستان

و مراکز طبخ را از نظر وجود  ياماکن عموم يد نمک خوراکيط بايشت محن بهداين بازرسيهمچن
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ه شده را بصورت يتصف يخوراک يع نمکهايو توز يدسنجيند و آمار مربوط به ينما يد بررسي

  . ند يماهانه ارسال نما

  دیطرح تشد: بخش پنجم 

و کمبود  يعمومو اماکن  ييع ، عرضه و فروش مواد غذايه ، توزيبا توجه به تعداد مراکز ته

آنها بصورت مستمر  يت بهداشتيامکان نظارت بر وضع) ط يبازرس بهداشت مح(  يانسان يروين

و در  ير اداريافراد سودجو فقط در ساعات غ ينکه برخيت به ايبا عنا يوجود ندارد و از طرف

 يم ييغذاع مواد يه و توزيکه احتمال حضور بازرس کمتر است اقدام به ته ير بهداشتيط غيشرا

. ر است ياجتناب ناپذ ياز اماکن و مراکز امر يد بازرسيطرح تشد يو اجرا يزيند برنامه رينما

، توزيع مواد غذايي غير  ييد مواد غذاير مجاز توليغ ين موارد کشف کارگاههايشترينکه بيکما ا

بر برنامه بازرسين بهداشت محيط موظفند برا. بهداشتي در برنامه طرح تشديد اتفاق مي افتد 

مشخص در طرح مذکور مشارکت داشته باشند و آمار عملکرد آن را بصورت ماهيانه گزارش 

  .نمايند 

ام تابستان ، ماه ي، ا) ره ( ، مراسم ارتحال حضرت امام  ينوروز تاليچون تعط يام خاصيدر ا

اف مساجد و مراسم اعتک يمبارک رمضان ، ماه محرم ، دهه سوم شعبان و مراسم غبار روب

يها ، قناد  ين راهيبر مراکز و اماکن خاص مرتبط از جمله اماکن ب يبهداشتويژه کنترل و نظارت 

اسکان و طبخ و  يمحلها - يام نوروزيدر ا، سرویسهای بهداشتی عمومی هتلها و امثالهم 

  در مراسم ارتحال حضرت امام و سرویسهای بهداشتی عمومی  يدنيو آشام ييع مواد غذايتوز

و تفرجگاهها  ، ين راهيشنا و اماکن ب ي، استخرها يفروش ي، بستن يوه فروشيآبم - ) ره ( 

, سرویسهای بهداشتی عمومی  مساجد ،  –ام تابستان يدر اسرویسهای بهداشتی عمومی 

مساجد ، حسينيه ها ،  -ام مبارک رمضان يدر ا.... م و يع آش ، حليها و مراکز پخت و توزيقناد

مساجد و محلهاي  –مراکز پخت نذورات در ايام محرم  سهای بهداشتی عمومی وسروی ،تکايا 
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پخت غذاي معتکفين و سرویسهای بهداشتی مورد استفاده در مراسم غبار روبي و اعتکاف با 

  . برنامه ریزی الزم انجام می پذیرد 

  

   یبهداشت  يها نامهن یین و آیقوان:  چهارم فصل

 رانیات وزیمحیط مصوب هئین نامه بهداشت آ: بخش اول 

  رئوس  و در حقيقت  رسيده  وزيران  محترم  هيئت  تصويب  به ۲۴/۴/۱۳۷۱در تاريخ  نامه  آئين  اين

  . است  نموده  محيط كشور را تبيين  بهداشت  و فعاليتهاي وظايف 

  : ـ تعاريف ۱ماده 

  : الف ـ بهداشت محيط

زندگي كه به گونه اي روي سالمت جسمي،  بهداشت محيط عبارتست از كنترل عواملي از محيط

  . رواني و اجتماعي انسان تاثير ميگذارند

  : ب ـ آب آشاميدني

آب آشاميدني آب گوارايي است كه عوامل فيزيكي، شيميايي، وبيولوژيكي آن در حد 

استانداردهاي مصوب باشد و مصرف آن عارضه سوئي در كوتاه مدت يا دراز مدت در انسان 

   .ايجاد نكند

  : پ ـ آلودگي آب آشاميدني

آلودگي آب آشاميدني عبارتست از تغيير خواص فيزيكي ، شيميايي و بيولوژيكي آب به گونه اي 

  .كه آنرا براي مصرف انسان زيان آور سازد
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  : ت ـ كنترل بهداشتي

منظور از كنترل بهداشتي، بازديد و بررسي بهداشتي مراكز مشمول اين آئين نامه به منظور 

  .اعمال ضوابط بهداشت محيطي ميباشد

  : ث ـ مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي

مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي مراكزي هستند كه با استفاده از پرتوهاي يونساز زير 

نظر مسئولين متخصص مربوطه به تشخيص يا درمان بيماريها پرداخته و شامل مراكز راديو 

  . ي وراديوايزوتوپ ميباشدلوژي، راديوتراپ

  : ج ـ اماكن عمومي

اماكن متبركه و زيارتگاهها، زائرسراها، هتل ها، متل ها، مسافرخانه ها، : اماكن عمومي عبارتند از

پانسيونها، آسايشگاههاي سالمندان، آرايشگاهها، حمامها، حمامهاي سونا، استخر هاي شنا، 

ي ورزشي، ترمينال هاي وسايل حمل و نقل عمومي و سينماها، پاركها، مراكز تفريحي، باشگاهها

  . مسافرتي، توالتهاي عمومي، گورستانها و مانند اين موارد

  : چ ـ مراكز تهيه ، توزيع ، نگهداري و فروش مواد خوردني ،آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

از : عبارتند  مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

كليه كارخانه ها، كارگاهها، سردخانه ها، اماكن ومغازه هايي كه به گونه اي نسبت به تهيه،توزيع، 

  . نگهداري و فروش مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي اقدام نمايند

  : ح ـ مراكز بهداشتي ـ درماني

گاهها، زايشگاهها، مطبها، درمانگاهها، مراكز بهداشتي درماني عبارتند از بيمارستانها، آسايش

آزمايشگاههاي تشخيص طبي، بخشهاي تزريقات و پانسمان، آسايشگاههاي معلولين، طب هسته 

  . اي، فيزيوتراپي، راديولوژي و مانند اينها
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  : خ ـ مراكز آ موزشي و تربيتي

علميه، دانشكده  مراكز آموزشي و تربيتي عبارتند از مدارس، آموزشگاههاي تحصيلي، حوزه هاي

ها، هنرستان ها، خوابگاههاي مراكز آموزشي، پرورشگاهها، مراكز تربيتي شبانه روزي 

  . و مهدهاي كودك) ندامتگاهها(

وزارت . هر اقدامي كه تهديدي براي بهداشت عمومي شناخته شود ممنوع ميباشد ـ۲ماده 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است پس از تشخيص هر مورد از مواردي كه در 

حيطه وظايف وزارت ميباشد راسا اقدام قانوني معمول و در ساير موارد موضوع را به مراجع 

متخلفان از مقررات بهداشت عمومي تحت . فوري اعالم نمايد ذيربط جهت انجام اقدامهاي قانوني

  . پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت

آلوده كردن آب آشاميدني عمومي ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد  ـ ۳ماده 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور حفظ سالمت و بهداشت مردم مكلف . شد

ت آب آشاميدني عمومي از نقطه آبگيري تا مصرف را از نظر بهداشتي تحت نظارت است كيفي

  .مستمر قرار دهد

وظايف و اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست در پيشگيري و جلوگيري از آلودگي  ـ۱تبصره

قانون توزيع عادالنه آب و آئين نامه هاي اجرايي آن همچنان قابل ) ۴۶(منابع آب، موضوع ماده 

  . استاجر

عمومي  سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و خصوصي تامين كننده آب آشاميدني ـ۲تبصره

مؤظف به رعايت همه ضوابط و معيارهاي بهداشتي اعالم شده توسط وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي بوده و بايد همه اطالعات الزم براي بررسي مورد يا موارد و تسهيالت بازديد از 

  . در اختيار وزارت قرار دهندتاسيسات را 
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور كنترل آب آشاميدني عمومي در  ـ۳تبصره 

مراحل مختلف توزيع، آزمايشگاههاي مراكز بهداشت استان، شهرستان و مراكز بهداشتي ـ 

  . درماني را براي ارائه خدمت در اين زمينه تجهيز مينمايد

ر جلوگيري از روند رو به رشد آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني اعم از به منظو ـ ۴ماده 

چاهها، رودخانه ها، قناتها، چشمه ها ـ آب مصرفي شهر و روستا كميته اي با نام كميته حفاظت 

ـ بهداشت، ۱: از منابع آب آشاميدني زير نظر استاندار با عضويت مديران و رؤساي ادارات كل 

ـ ۴ـ سازمان آب منطقه اي استان ۳ـ سازمان حفاظت محيط زيست ۲زشكي درمان و آموزش پ

ـ شركت آب و فاضالب استان، تشكيل مي ۶ـ برنامه و بودجه استان ۵جهاد سازندگي استان 

  . شود تا موارد زير را بررسي و اقدام نمايد

ه بر اساس اتخاذ تصميم راجع به خارج نمودن بعضي از منابع تامين آب آشاميدني از سرويس ك ∗

 ...). اعم از چاهها، چشمه ها، قناتها و(گزارش اداره كل بهداشت محيط آلوده شده اند 

اتخاذ تدابير الزم جهت حفاظت از منابع آب آشاميدني موجود بر اساس دستورهايي كه توسط  ∗

 . دستگاههاي ذيربط پيشنهاد مي شود و به تصويب كميته مي رسد

فظ حريم مناطقي كه در آينده براي تامين آب شهرها از طريق اتخاذ تدابير الزم به منظور ح ∗

 . دستگاههاي ذيربط پيشنهاد مي شود

  . اتخاذ تصميم در رابطه با بحرانهاي ناشي از آلودگي منابع آب و چگونگي مقابله به آنها ∗

در ابتدا اداره كل بهداشت محيط موظف است نواقصي را كه موجب آلودگي منابع آب  :تبصره

در صورتي كه امكانات . د به دستگاه ذيربط اعالم كند تا راسا نسبت به رفع آن اقدام نمايدميگرد

  . دستگاهها براي رفع نواقص كفايت ننمايد مراتب در كميته ياد شده مطرح خواهد شد
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بمنظور حفظ بهداشت عمومي مكلف است  ـ ۵ماده 

مورد تاثير هاي هواي استنشاقي و ساير مواد مؤثر بر انسان معمول دارد بررسيهاي الزم را در 

  .و نسبت به ارائه توصيه هاي ضروري به مراجع ذيربط اقدام نمايد

مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي موظف به همكاري و ارائه آمار و اطالعات و  ـ ۶ماده 

فراهم نمودن تسهيالت بمنظور بررسي دوزيمتري و بهسازي جهت انجام وظيفه كارشناسان 

با متخلفان برابر مقررات قانوني مربوطه . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشند

  . ار خواهد شدرفت) قانون تعزيرات(

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است مراكز بهداشتي، درماني،  ـ ۷ماده 

آموزشي و تربيتي، اماكن عمومي، مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني، 

آشاميدني، آرايشي و بهداشتي را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محيطي كنترل و با متخلفان 

) قانون تعزيرات(ورالعمل ها و توصيه هاي بهداشتي وزارت برابر مقررات قانوني مربوطه از دست

  .رفتار نمايد

مراجع صادر كننده پروانه كسب مراكز تهيه، توزيع، نگهداري وفروش مواد خوردني،  ـ ۸ماده 

آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و اماكن عمومي مؤظفند ضمن رعايت ضوابط مربوط به خود، 

ررات و توصيه هاي اعالم شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را نيز در اين مق

  . زمينه رعايت نموده و قبل از صدور پروانه كسب، نظريه بهداشتي از اين وزارتخانه كسب نمايند

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عالوه بر وظيفه قانوني مبارزه با ناقلين  ـ ۹ماده 

ها عهده دار نظارت بر امر مبارزه با بندپايان، جوندگان و حيوانهاي ناقل بيماريها نيز مي بيماري

مراجع ذيربط ملزم به رعايت دستورالعملهاي بهداشت محيطي اين وزارتخانه در اين مورد . باشد

  . هستند
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ت ناقل بمنظور پيشگيري از شيوع بيماريهاي منتقل شده بوسيله بند پايان و حيوانا ـ ۱۰ماده 

بيماري و همچنين جلوگيري از آلودگي محيط به سموم و مواد شيميايي و در صورت امكان 

روشهاي مبارزه از طريق بهسازي محيط ارجح بوده و دستگاههاي اجرائي ذيربط موظف به 

بهسازي كانونهاي جلب و تكثير بندپايان و حيوانهاي ناقل برابر توصيه ها و دستورالعملهاي 

  . شت، درمان و آموزش پزشكي مي باشندوزارت بهدا

شهرداري ها مكلفند در تنظيم روشهاي جمع آوري، حمل و دفع زباله شهر و : تبصره

سايرخدمات شهري دستورالعملها و توصيه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و 

  .ساير مراجع ذيربط را رعايت نمايند

رل بهداشتي هر نوع دام و فراورده هاي خام دامي صدور مجوز ورود و ترخيص و كنت ـ ۱۱ماده 

كه مؤخر بر ) ۱۳۵۰مصوبه سال (قانون سازمان دامپزشكي كشور )۸ـ۷ـ۴ـ۳ـ۲(با توجه به مواد 

قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي است علي االطالق و در تمام مراحل اعم از 

با بيماريهاي دامي و بيماريهاي مشترك انسان  توليد، توزيع و عرضه از لحاظ پيشگيري و مبارزه

طبيعي است چنانچه عرضه فراورده هاي خام دامي . و دام بر عهده سازمان دامپزشكي مي باشد

موجب بيماريهاي مختص انسان شود وهمچنين مواردي كه در فراورده هاي خام دامي تغييراتي 

ردد مسئوليت كنترل بهداشتي بر عهده داده شود كه مواد حاصل شده فراورده خام دامي تلقي نگ

وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي است كه مطابق قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي 

  . و اصالحات آن انجام خواهد شد) ۱۳۴۶مصوبه (وبهداشتي 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق شبكه هاي بهداشتي، درماني و  ـ ۱۲ماده 

هداشت در روستا ها ضمن آموزش گسترده بابسيج مردم و جلب همكاري بين بخشي خانه هاي ب

در زمينه مسائل بهداشت محيطي از قبيل جمع آوري و حمل و دفع بهداشتي زباله، دفع بهداشتي 

مدفوع و كود حيواني، بهسازي معابر و جداسازي محل نگهداري دام و پرندگان از محل سكونت، 
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را داشته و همچنين در جهت بهسازي منابع و كنترل كيفي آب آشاميدني، نظارت و پيگيري الزم 

جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالبها، كنترل اماكن عمومي و مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و 

  .فروش مواد غذايي اقدام نمايد

    و بهداشتی  ، آرایشی  ،آشامیدنی  مواد خوردنی  قانون: بخش دوم 
  يبا اصالحات بعد ۱۳۴۶رماه يمصوب ت يو بهداشت يشيو آرا يدنيو آشام يقانون مواد خوردن

به  يو بهداشت يشيو آرا يدنيو آشام ير در مواد خوردنيك از اعمال زيمرتكب هر ـ ۱ماده 

  :ن قانون محكوم خواهد شد يمقرر در ا يها مجازات 

  .گر يجنس د يبه جا يا فروش جنسيعرضه  -  ۱

  .به جنس به منظور سوء استفاده  يمخلوط كردن مواد خارج -  ۲

ت آن و ين فرمول و رعاييكه تع يا فرمول ثبت شده در موارديت استاندارد يعدم رعا -  ۳

  .باشد  يت آن الزامين استاندارد و رعاييتع ن يهمچن

  .كه موعد مصرف آن گذشته باشد  يا فروش و عرضه جنسيفروش و عرضه جنس فاسد و  -  ۴

 يدنيا آشامي يمجاز در مواد خوردن ريغ ير مواد اضافيها و سا ها و اسانس رنگبه كار بردن  -  ۵

  .كودكان  يا لوازم بازيو  يا بهداشتي يشيا آراي

  . يو بهداشت يشيو آرا يدنيو آشام يخوردن يـ ساختن مواد تقلب)   يالحاق(  -  ۶

 يكيمورد مستوجب  ك حسبيك از اعمال مذكور در ماده يـ ارتكاب هر)   ياصالح(  ـ ۲ماده 

  : ر خواهد بود يز يها ازمجازات

نكه مصرف آن يا ايده يكننده نرس ك به دست مصرفيكه مواد مذكور در ماده  يدر موارد -  ۱

خواهد بود  يا ك سال حبس جنحهينگردد مجازات مرتكب سه ماه تا  يبيا آسي يماريب موجب 

از دو تا  ۲درجه  ييبه حبس جنا يكننده مواد تقلب  ا مخلوطيكننده  ه يا تهيدرهرحال سازنده  يول

  .محكوم خواهد شد  پنج سال 
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گردد كه معالجه  يبيا آسيكننده   مصرف يماريكه مصرف مواد مذكور موجب ب يدر صورت -  ۲

خواهد بود و هرگاه  يا ك ماه باشد مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس جنحهيكمتر از   آن

است و  يا ك سال تا سه سال حبس جنحهيك ماه باشد مجازات مرتكب ي شتر ازيمعالجه ب  مدت

ك از سه يدرجه  ييبه حبس جنا يكننده مواد تقلب  ا مخلوطيكننده  ه يا تهيدرهر دو مورد سازنده 

  .محكوم خواهد شد  سال تا ده سال 

كننده گردد  مصرف  ياز اعضا يكيكه مصرف مواد مذكور موجب نقص  يدر صورت -  ۳

ن موارد يك است ودرايدرجه  ييزان نقص سه تا ده سال حبس جنايمرتكب با توجه به م زات مجا

  سال تا پانزده از پنج  كي  درجه  ييجنا  به حبس يمواد تقلب كننده  ا مخلوط ي كننده  ه يا تهيسازنده 

  .شود  يسال محكوم م

ا كراهت منظر شود ي ييبايموجب نقص ز يشيا آراي يكه مصرف مواد بهداشت يدر صورت -  ۴

خواهد بود و  يا ك تا سه سال حبس جنحهيا كراهت يزان نقص يمجازات مرتكب با توجه به م

درجه دو از  ييبه حبس جنا يكننده آن با مواد خارج ا مخلوط يكننده  ه يا تهين مورد سازنده يدرا

  .تا ده سال محكوم خواهد شد دو سال 

 يو بهداشت يشيو آرا يدنيو آشام يه مصرف مواد خوردنك يـ در صورت)   ياصالح(  ـ ۳ماده 

كننده اعدام است و در   ا مخلوطيكننده  ه يا تهيكننده گردد مجازات سازنده  منجربه فوت مصرف

كه منجر به فوت شود مجازات مرتكب سه سال تا  يك در صورتير موارد مذكور در ماده يسا

  .ك استيدرجه  ييجنا پانزده سال حبس 

ن قانون عالوه بر يا ۲ن ماده و ماده يم مذكور در ايك ازجرايـ مرتكب هر)   يالحاق: (  ۱  تبصره

ال و يال تا پانصد هزار ريست هزار رياز ب ينقد يفرمقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزايك

 يا بهداشتي يشيا آراي يدنيا آشامي يا كار مربوط به مواد خوردنياز اشتغال به كسب  ت يمحروم

  .سال محكوم خواهد شد ك تا سه ياز 
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با  ين قانون هرگاه معلوم شود كه مواد تقلبيـ در تمام موارد مذكور در ا)   يالحاق(  : ۲  تبصره

مخلوط شده است  يا با مواد خارجيه يا تهيا كارگاه ساخته يا صاحب مؤسسه ير يعلم واطالع مد

  .مقرر است محكوم خواهند شد مباشرعمل  يكه برا يمذكور به همان مجازات اشخاص 

به حد  يمواد سم يو بهداشت يشيو آرا يدنيو آشام يدرهر مورد كه در مواد خوردن ـ ۴ماده 

محكوم  ۲مذكور در ماده  يها رمجاز باشد دادگاه مرتكب را برحسب مورد به حداكثر مجازاتيغ

  .خواهد نمود 

از طرف هركس مشمول بند الف ماده  ن قانونيرقابت مكارانه در مورد مواد موضوع ا ـ ۵ماده 

  .خواهد بود  يفرعموميقانون ك ۲۴۴

ا فروشنده يا سازنده يكننده  ه يا عدم مهارت تهي يمباالت يا بي ياطياحت يجه بيهرگاه در نت ـ ۶ماده 

به  يوبهداشت يشيو آرا يدنيو آشام ين آنها مواد خوردنيك ازعامليا هريكننده  ا عرضه ي

ك ماه باشد يگردد كه معالجه آن كمتراز  يبيا آسي يماريمصرف آن موجب بد كه يدرآ  يصورت

خواهد بود و در  يا اشخاص مذكور برحسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس جنحه مجازات 

ن يك ماه باشد مرتكب به حداكثر مجازات حبس مذكور در ايمعالجه زائد بر   كه مدت يصورت

  .شود  يال محكوم ميپنجاه هزار ره غرامت از پنج هزار تا يماده و تأد

 يه مواد خوردنيا كارگاه تهيس هرگونه كارخانه ين قانون تأسيب ايخ تصوياز تار ـ ۷ماده 

، در مورد  يل پروانه از وزارت بهداريمنوط به تحص يو بهداشت يشيو آرا يدنيوآشام

د و يو طرز كار و تولط صدور پروانه يز از وزارت اقتصاد است شرايس نيتأس ها پروانه  كارخانه

شود ،  يه ميته يله وزارت بهداريكه بوس يا نامه  نييمؤسسات مزبور در آ  و اداره يبردار بهره 

  .د ين خواهد گردييتع

  به عهده يو بهداشت يشيـ آرا يدنيـ آشام يمواد خوردن يها كارخانه يت فنيمسئول :  تبصره

و  يميه ـ شيتغذ يها ـ رشته يـ دام پزشك يـ داروساز يخواهد بود كه در فنون پزشك يافراد
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 يها سانس به باال باشند و با توجه به رشتهياز ل يدانشگاه يليدرجه تحص يدارا يتجرب علوم 

و  يرشته تخصص يليدرجه تحص)   يو بهداشت يشيـ آرا يدنيـ آشام يموادخوردن( مربوط 

له يكه بوس يا نامه ن ييبه موجب آ الذكر كه مؤسسات فوق يت فنيمسئول  يزان تجربه الزم برايم

  .ن خواهد شد ييشود ، تع يم ه يته يوزارت بهدار

ه يجهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده كه در كارخانجات ته يوزارت بهدار ـ ۸ماده 

 يها كه در كارگاه ييها ال و جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآوردهيشود مبلغ پنج هزار ر يم

افت خواهد داشت كه منحصراً به مصرف يال دريشود مبلغ پانصد ر يه ميقانون ته ن يمشمول ا

  .د يخواهد رس ييمواد غذا يها شگاهيل آزمايو تكم س و توسعه يتأس

مشخص به صورت  يبند  خود را با عالمت و بسته يها كه فرآورده ييها كارگاه : ۱  تبصره

  .ند بود ن قانون خواهيكنند مشمول ا يعرضه م  يبازرگان

  مجازند از اشخاص يت وابسته به وزارت بهداريصالح يذ يها شگاهيك از آزمايهر : ۲  تبصره

كه  يا د به موجب تعرفهينما يا محصوالت خود را ميش مواد يآزما يكه تقاضا يا حقوقي يقيحق

د حق ين خواهد رسيمجلس ييدارا يها ونيسيب كميشنهاد و به تصويپ ياز طرف وزارت بهدار

  .ند يافت نمايدر  شيآزما

ك از يدر خزانه كل متمركز شده و در هر ين ماده در حسابيا يحاصل از اجرا يدرآمدها

   . د يل همان مؤسسه خواهد رسيمصرف توسعه و تكم مؤسسات به 

ه و يته ين قانون از طرف وزارت بهداريمشمول ا يها فهرست كارخانجات و كارگاه : ۳  تبصره

 .خواهد شد  ين آگهيمجلس يبهدار يها ونيسيب كميپس از تصو

تهيه كنندگان و سازندگان و واردكنندگان مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي و  : ۹ماده 

آرايشي كه نوع موسسات آنها در آگهي وزارت بهداري قيد خواهد شد و در تاريخ تصويب اين 
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ند ظرف شش ماه از تاريخ انتشار قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مشغول به كار هستند مكلف

آگهي تقاضاي پروانه بهداشتي از وزارت بهداري بنمايند به تقاضاهاي رسيده در كميسيون فني 

مركب از سه نفر از اشخاص صالحيتدار به تعيين وزارت بهداري رسيدگي و ظرف شش ماه 

قرر تقاضاي صدور هرگاه در موعد م. تصميم كميسيون بر رد يا قبول تقاضاها صادر خواهد شد

پروانه نشود و يا كميسيون تقاضاي صاحب موسسه را رد نمايد به دستور دادستان موسسه 

از دستور مزبور تا ده روز پس از ابالغ مي توان به دادگاه شهرستان . موقتا تعطيل خواهد گرديد

ر قطعي شكايت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شكايت رسيدگي كرده وراي مي دهد راي مزبو

  .است 

به وسيله وزارت بهداري تهيه و پس از تصويب  ۹و  ۸آيين نامه هاي اجرايي مواد  :تبصره 

  .كميسيونهاي بهداري مجلسين به مورد اجرا گذارده خواهد شد

رد تقاضاي صدور پروانه مانع از آن نيست كه صاحب موسسه با رعايت مقررات ماده  : ۱۰ماده 

  .مجددا تقاضاي صدور پروانه بهداشتي و ساختن بنمايد ۷

در موسسات داخلي كه نوع آنها از طرف وزارت بهداري معين و صورت آن منتشر مي :  ۱۱ماده 

خصات الزم را در مورد هر نوع گردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور وزارت بهداري مش

فرآورده به خط فارسي خوانا روي بسته بندي يا ظرف محتوي جنس قيد نمايند در مواردي كه 

فرمول محصول يا مواد تركيبي طبق تقاضاي سازنده فرمول بايستي محفوظ بماند بايد فرمول 

بندي ذكر محصول را قبال به وزارت بهداري تسليم و شماره پروانه آن را روي بسته 

متخلفين از مقررات اين ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بيست هزار ريال محكوم .نمايد

  .خواهند شد
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وزارت بهداري مكلف است فهرست رنگها و اسانسها و ساير مواد مجاز قابل افزودن  : ۱۲ماده 

مورد استفاده در  به مواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي و همچنين نوع جنس ظرف

. صنايع مواد خوردني يا آشاميدني و يا رنگهاي مورد مصرف در اسباب بازي را آگهي نمايد

افزودن موادي كه در آگهي ذكر نشده باشد به مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي 

و ميزان و اسباب بازي بدون اجازه وزارت بهداري و همچنين به كار بردن مواد سمي به صورت 

غير مجاز در سفيد كردن و پاك كردن و شفاف كردن يا رنگ آميزي ظروف غذايي يا پوشش و 

بسته بندي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي ممنوع است و مجازات سازندگان يا 

تهيه كنندگان مواد موضوع اين ماده در صورتي كه مستلزم مجازات شديدتري نباشد حبس 

  .سه ماه تا يك سال خواهد بود تاديبي از

مقررات بهداشتي طبق آيين نامه اي از طرف وزارت بهداري تعيين و براي اطالع عموم  : ۱۳ماده 

تخلف از مقررات بهداشتي مذكور مستوجب مجازات خالفي . به وسائل مقتضي آگهي مي شود

. خواهد شد است كه بر طبق آيين نامه مصوب وزارت دادگستري و وزارت بهداري تعيين

ماموريني كه از طرف وزارت بهداري يا موسسات مسئول ديگر براي نظارت در مواد خوردني و 

آشاميدني و بهداشتي تعيين مي شوند مكلفند متخلفين از مقررات بهداشتي را با ذكر مورد تخلف 

د مسئول بهداشت محل در صورت تايي. با تنظيم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفي نمايند

گزارش مامور نظارت متخلف را به دادگاه خالف معرفي نموده و به مدير موسسه نيز كتبا اخطار 

مي نمايد كه در موعد مقرر كه مدت آن در آيين نامه تعيين خواهد شد به رفع نواقص بهداشتي 

در صورتي كه پس از انقضا مهلت مقرر نقائص مذكور رفع نشده باشد مامور نظارت . اقدام نمايد

مكلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل مجددا گزارش دهد و مسئول مزبور پس از 

. رسيدگي و تاييد گزارش مامور نظارت محل تعيين شده را با دستور كتبي موقتا تعطيل مي كند
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ادامه كار در صورتي اجازه داده خواهد شد كه صاحب يا مدير مسئول موسسه مسئول بهداشت 

  .ررات مطمئن سازدمحل را از اجراي مق

كليه مواد تقلبي يا فاسد يا موادي كه مدت مصرف آنها منقضي شده باشد بالفاصله  : ۱۴ماده 

پس از كشف توقيف مي شود هرگاه وزارت بهداري يا موسسات مسئول ديگر گواهي نمايند كه 

ي مواد مكشوفه براي برخي از مصارف انساني يا حيواني يا صنعتي قابل استفاده است ول

نگاهداري آنها امكان ندارد مواد مكشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطالع صاحب كاال و با 

حضور نماينده دادستان شهرستان به فروش مي رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسي و صدور 

حكم قطعي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد و هرگاه گواهي شود كه مواد مكشوفه 

در . اني يا حيواني يا صنعتي ندارد فورا به دستور دادستان معدوم مي شودقابليت مصرف انس

قانون مجازات  ۵كليه موارد فوق و همچنين در مورد اسباب و ابزار و آالت جرم دادگاه طبق ماده 

عمومي تعيين تكليف مي نمايد و اگر قبال به فروش رسيده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش 

درآمد حاصل از اجراي اين ماده به مصرف تاسيس و توسعه و . واهد كردنيز تعيين تكليف خ

  .تكميل آزمايشگاه هاي تحقيق و كنترل مواد غذايي خواهد رسيد

را خريداري مي نمايند بايد منحصرا براي مصارفي  ۱۴كساني كه مواد مذكور در ماده  : ۱۵ماده 

گرديده معامله نمايند يا به كار برند كه از طرف وزارت بهداري يا موسسات مسئول ديگر تعيين 

  .واال بر حسب مورد به مجازاتهاي مذكور در اين قانون محكوم خواهند شد

از تاريخ تصويب اين قانون ترخيص مواد غذايي يا بهداشتي يا آرايشي از گمرك به هر  : ۱۶ماده 

وه بر دارا بودن شكل و كيفيت به منظور بازرگاني يا تبليغاتي با رعايت مقررات عمومي عال

گواهي بهداشتي و قابليت مصرف از كشور مبدا مستلزم تحصيل پروانه ورود از وزارت بهداري 
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است و واردكننده نيز مكلف است براي تحصيلي پروانه مزبور فرمول مواد و همچنين موادي كه 

  .براي نگاهداري به آنها اضافه شده به وزارت بهداري تسليم نمايد

  .جرائم مندرج در اين قانون از جرائم عمومي محسوب است كليه : ۱۷ماده 

  . دولت مامور اجراي اين قانون است  : ۱۸ماده 

در زمينه كشف وضبطونمونه برداري از مواد غذايي  ۱۴اقدامات اجرايي مربوط به مقررات ماده 

   :و بهداشتي

مشخصات الزم  كشف مواد غذايي و بهداشتي فاسد،تاريخ مصرف گذشته، تقلبي، نداشتن - ۱

  ..بهداشتي و

ونمونه برداري بطريق علمي وبهداشتي به لحاظ حصول اطمينان از سالم  تنظيم صورتجلسه - ۲

  .بودن فرآورده

  .ارسال نمونه به آزمايشگاه در شرايط مناسب وبهداشتي - ۳

آزمايشگاه وتكميل پرونده و چنانچه پاسخ آزمايشگاه قابليت مصرف باشد  دريافت پاسخ از - ۴

مراتب بالفاصلهبه بازرسان ابالغ ، تا نسبت به فك پلمپ طي صورتجلسه اقدام كنند و در 

باشد با تكميل پرونده  ۱۴صورتيكه حاكي ازغير قابل مصرف يا تقلبي باموادي كه مفادماد ه 

مربوطه ازطريق پاسگاههاي انتظامي ويا بطور مستقيم به دادگاه بطور اجراي قانون ارسال 

  .ميشود

كنترل و برخورد   نحوه  آن ۱۳ ماده  كه  است  ماده ۱۸بر   مشتمل يدنيوآشام يمواد خوردن قانون

  ، آرايشي ، آشاميدني مواد خوردني  و نقل  و حمل  ، فروش ، نگهداري ، توزيع مراكز تهيه  با متخلفين
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توسط  ۱۳۷۹قانون مزبور در سال  ۱۳ماده . سازد  مي  را مشخص  عمومي و اماكن   و بهداشتي

  شد ياسالمئ بازنگر يمجلس شورا

   و بهداشتی  ، آرایشی  ،آشامیدنی  مواد خوردنی  قانون) 13(  ماده  اصالح  قانون : بخش سوم 

  مصوب  بهداشتي و  ، آرايشي  ، آشاميدني  مواد خوردني  قانون)  ۱۳(  ماده  :  واحده  ماده  

  :گردد  مي  زير اصالح  شرح  به ۱۳۴۶/۴/۲۲ سال

،   ساختماني  ، وضع  فردي  بهداشت  رعايت  نظير عدم  بهداشتي  از مقررات  تخلف -  ۱۳  ماده    

و   مراكز تهيه  مربوط به  بهداشتي  مقررات. باشد   مي  مجازات  و مستوجب  است  كار ممنوع وسايل

و   و بهداشتي  ،آرايشي  ، آشاميدني  خوردني مواد  و نقل  و حمل  ، فروش  ، توزيع  توليد ،نگهداري

مذكور   از مقررات  تخلف. خواهد شد   تعيين  ماده  اين  اجرائي  نامه  در آئين  عمومي اماكن

  ريال) ۵۰۰۰۰۰(تاپانصد هزار ) ۲۵۰۰۰(هزار   و پنج  از بيست  بازدارنده  مجازاتهاي مستوجب

بر   ياد شده  مجازاتهاي  ميزان. خواهد بود   بهداشتي  مقررات  مورد نقض بازاءهر  نقدي  جريمه

و تائيد   ايران  اسالمي  جمهوري  مركزي  بانك  اعالم  بنا به) بار   يك  سال هر سه(   تورم  نرخ  اساس

  .  است افزايش  قابل  وزيران  هيأت

  كناما  بهداشتي  نظارت  براي  پزشكي  و آموزش  ، درمان  بهداشت  وزارت  از طرف  كه  مأموريني   

را با ذكر موارد   بهداشتي  مقررات از  شوند مكلفند متخلفين  مي  تعيين  ماده  اين  ومراكز موضوع

در   محل  بهداشت  مسؤول. نمايند   معرفي  محل  بهداشت  مسؤول  بع  گزارشي  باتنظيم  تخلف

  رفع  به  نسبت نمايد تا  اخطار مي  مربوطه  مسؤولين مركز و يا  صاحب  به  تائيدگزارش  صورت

  ، دستور تعطيل  موارد تخلف  رفع  عدم  كند در صورت  اقدام  شده  تعيين  درمهلت  بهداشتي  نواقص

 و تائيد  نواقص  شدن  از برطرف  نمايد و پس  و مهر آنرا صادر مي  و ياالك  و موم و مهر  محل

موارد   تمام در. خواهد شد   موم مهر و  و فك  تعطيل  رفع  از واحدمربوطه  محل  بهداشت  مسؤول

و   ، وظايف  بهداشتي  مقررات . گردد  مي  ارجاع  صالحه  دادگاه به  رسيدگي  جهت  مذكور پرونده
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  نواقص  رفع  براي  الزم زمانهاي  ، مدت  نظارت  و مأمورين  محل  بهداشت  مسؤول  مسؤوليتهاي

  مشخص  قانون  اين اجرايي  نامه  در آئين  واحده  ماده  اين  اجراي در  و سايرامور مربوطه  بهداشتي

  . خواهد شد

و   قانون  را خالف  شده  انجام  اقدامات  كه  مراكز مزبور در صورتي  صاحبان -  ۱  تبصره    

  . نمايند  شكايت  صالح  قضايي  مرجع  توانند به  بدانندمي  مقررات

و مهر   ، تعطيل  بازرسي  عمليات  اجراي  مراحل  ند در تمامموظف  انتظامي  مأمورين - ۲  تبصره     

  و آموزش  ، درمان  بهداشت  وزارت  را با مأمورين  الزم  ، همكاري  محل  و مهر كردن  ياالك  و موم

  . آورند  عمل به  پزشكي

  پزشكي  موزشآ و  ، درمان  بهداشت  توسط وزارت  قانون  اين  اجرائي  نامه  آئين - ۳  تبصره     

  .گردد مي  تدوين

يكهزار   آذر ماه  سيزدهم  مورخ  روز يكشنبه  علني  در جلسه  واحده  بر ماده  مشتمل  فوق  قانون   

  تأئيد شوراي  به 1379/9/20  و در تاريخ  تصويب  اسالمي  شوراي  مجلس  و سيصدو هفتاد و نه

  .  است رسيده  نگهبان

،  ، آشامیدنی مواد خوردنی  قانون 13 ماده  اصالح  ه اجرایی قانونآیین نام :بخش چهارم   

  و بهداشتی  آرایشی

قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي  ۱۳در اجراي تبصره سه قانون اصالح ماده

مجلس محترم شوراي اسالمي، بدينوسيله آئين نامه اجرايي ماده مذكور را  ۱۳۷۹مصوب آذر ماه 

  : بند بشرح ذيل تصويب مينمايد ۴۶تبصره و  ۵۴ماده،  ۹۵فصل،  ۵مشتمل بر 
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  بهداشت فردي   - 

كليه متصديان و كارگران و اشخاصي كه در مراكز تهيه، توليد، توزيع، نگهداري و فروش  :۱ ماده

وسايط نقليه حامل مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و اماكن عمومي اشتغال دارند، 

موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را به ترتيبي كه معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و 

  . زشكي تعيين و اعالم مينمايد گذرانده و گواهينامه معتبر آنرا دريافت نمايندآموزش پ

مديريت و يا تصدي و اشتغال به كار در هر يك از كارگاهها وكارخانجات و مراكز و  :۱تبصره 

ممنوع  ۱اماكن و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه بدون داشتن گواهينامه معتبر موضوع ماده 

  . است

اين آئين نامه  ۱استخدام يا بكارگيري اشخاص فاقد گواهينامه معتبر مندرج در ماده : ۲تبصره 

  . در هر يك از كارگاهها، كارخانجات، اماكن و مراكز و وسائط نقليه مذكورممنوع است

اشخاصي مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظاير آنها كه در اماكن موضوع  :۳تبصره 

ه شاغل بوده ليكن با مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي ارتباط مستقيم ندارند از شمول اين آئين نام

  .آن مستثني ميباشند ۲و ۱فوق و تبصره هاي  ۱ماده 

اين آئين نامه ميباشند  ۱كليه متصديان، مديران، كارگران و اشخاصي كه مشمول ماده  :۲ماده 

داشته وهنگام مراجعه بازرسين بهداشت موظفند كارت معاينه پزشكي معتبر در محل كار خود 

  .ارائه نمايند

و كارت معاينه  ۱كارفرمايان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهينامه معتبر ماده  :۱تبصره 

  . پزشكي آنان را مالحظه و ضمن اطمينان از اعتبار آن در محل كسب نگهداري نمايند
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هداشت شهرستان يا مركز بهداشتي كارت معاينه پزشكي منحصرا از طرف مركز ب :۲تبصره 

درماني شهري و روستايي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر خواهد 

مدت اعتبار كارت فوق براي پزندگان اغذيه، ساندويچ، بستني، آبميوه فروشان، قنادان، . شد

 ۶بهداشتي فاسد شدني مشاغل مشابه و نيز كارگران كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذايي و 

  . ماه و براي ساير مشاغل موضوع اين آئين نامه حداكثر يكسال مي باشد

نقليه موضوع  متصديان و كارگران اماكن و مراكز و كارگاه ها و كارخانجات و وسايط :۳ماده 

اين آئين نامه موظفند رعايت كامل بهداشت فردي و نظافت عمومي محل كار خود را نموده و به 

  . وراتي كه از طرف بازرسين بهداشت داده ميشود عمل نماينددست

كليه اشخاصي كه در اماكن، مراكز و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه كار ميكنند بايد  : ۴ماده

  .ملبس به لباس كار و روپوش تميز و به رنگ روشن باشند

مشاغل مشابه و نيز كارگران  كليه تهيه كنندگان مواد غذايي نظير آشپزان، نانوايان و :۱تبصره 

كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذايي و بهداشتي كه با اين مواد ارتباط مستقيم دارند ملزم به 

پوشيدن لباس سفيد، كاله و اشخاصي مانند شاغلين و فروشندگان اغذيه و ساندويچ، آبميوه، 

ر روپوش و كاله ملزم به استفاده بستني، شيرينيجات، كله و پاچه، جگركي و مشابه آنها عالوه ب

  .از دستكش در حين كار مي باشند

در رستوران ها و چايخانه هاي سنتي افرادي كه در امر پذيرايي شركت داشته وبا غذا : ۲تبصره 

سروكار دارند ملزم به پوشيدن روپوش و كاله سفيد بوده و ساير افراد مي توانند از لباسهاي 

  .محلي استفاده كنند
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متصديان اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آئين نامه موظفند براي  :۵ماده

هر يك از شاغلين خود جايگاه محفوظ و مناسبي بمنظور حفظ لباس و ساير وسايل در محل تهيه 

  .نمايند

ه متصديان مراكز و اماكن و كارگاه ها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آئين نام :۶ماده 

موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور توليد، تهيه و طبخ، حمل ونقل، توزيع و فروش 

  .مواد غذايي جلوگيري نمايند

متصديان مراكز و اماكن و كارگاه ها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه : ۷ماده 

متر مربع اتاق استراحت  ۵/۲اقلموظفند به تناسب تعداد كارگران خود به ازاي هر كارگر حد

  .مطابق با موازين بهداشتي تهيه نمايند

متر مربع و ارتفاع سقف آن نبايد  ۵/۷در هر حال مساحت اتاق استراحت نبايد كمتر از  :تبصره

  .متر باشد ۸/۲كمتر از 

ند متصديان كارگاه ها و كارخانجات مواد غذايي و بهداشتي موضوع اين آئين نامه موظف :۸ماده 

در صورت لزوم آشپزخانه، انبار مواد غذايي اوليه و سالن غذا خوري با فضاي كافي به تناسب 

تعداد كارگران و شاغلين با شرايط كامال بهداشتي مطابق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و 

  .آموزش پزشكي در محل كارگاه يا كارخانه ايجاد نمايند

  . ل نظافت، شستشو و استحمام اختصاصي مي باشندهركارگرموظف به داشتن كليه وساي :۹ماده 

اشخاصي كه به نحوي از انحاء با طبخ و تهيه و توزيع مواد غذايي سروكار دارند، در : ۱۰ماده 

  .حين كار شخصا حق دريافت بهاي كاالي فروخته شده را از مشتري نخواهند داشت
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قط فروشي، بقالي و شاغلين محلهايي مانند ميوه و سبزي فروشي، عطاري، س: تبصره

فروشندگان مواد غذايي بسته بندي شده، همچنين فروشندگان آن گروه از مواد غذايي كه بدون 

  . شستشو يا پخت و پز به مصرف نميرسند از شمول اين ماده مستثني است

  .جعبه كمكهاي اوليه با مواد و وسايل مورد نياز در محل مناسب نصب گردد :۱۱ماده 

كارگران كارگاهها و كارخانجات و اماكني كه با پخت و فرآوري مواد غذايي سرو كار  :۱۲ماده 

دارند همچنين كارگران كشتارگاهها و محلهايي مانند آنها موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از 

  . خاتمه كار استحمام نمايند

امه در حين كار ممنوع استعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران مشمول اين آئين ن :۱۳ماده 

  .است

فروش و عرضه سيگار در كارگاهها و كارخانجات و اماكن و مراكز و محلهاي موضوع : ۱۴ماده 

  . اين آئين نامه ممنوع مي باشد

اماكن، مراكز و محلهايي كه داراي مجوز و عامليت عرضه دخانيات هستند از شمول  :۱تبصره 

  . مستثني مي باشند ۱۴ماده 

سال در اماكن و مراكز موضوع اين آئين نامه  ۱۸فروش سيگار به افراد كمتر از  :۲تبصره 

  .ممنوع مي باشد

مصرف هر گونه محصوالت دخانياتي در محوطه هاي عمومي كارگاهها و كارخانجات  :۱۵ماده 

  . و اماكن و مراكز و محلهاي موضوع اين آئين نامه ممنوع مي باشد



۵۶ 
 

يا كارفرمايان محلهاي موضوع اين آئين نامه مسئول اجراي متصديان، مسئولين و  :۱تبصره 

بوده و موظفند ضمن نصب تابلوهاي هشدار دهنده در نقاط مناسب و در معرض  ۱۵مفاد ماده 

  . ديد، از مصرف دخانيات جلوگيري كنند

ميتوانند محل مشخصي را كه  ۱متصديان، مسئولين و يا كارفرمايان موضوع تبصره  :۲تبصره 

از محلهاي معمولي و عمومي جدا باشد جهت افرادي كه ميخواهند دخانيات مصرف كنند در كامال 

  .نظر بگيرند

شرایط ساختمانی و بهداشتی مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداري و فروش مواد غذایی و  - 

  اماکن عمومی 

  :كف ساختمان بايد داراي شرايط زير باشد :۱۶ماده 

  . بدون درز، شكاف و قابل شستشو باشداز جنس مقاوم، صاف،  –الف 

داراي كف شور به تعداد مورد نياز، مجهز به شتر گلو بوده و نصب توري ريزروي آن  –ب 

  .الزامي است

  .داراي شيب مناسب به طرف كف شور فاضالبرو باشد –ج 

ساختمان ديوار از كف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باشد كه از ورود  :۱۷ماده 

  .رات و جوندگان جلوگيري به عمل آوردحش

  . سطح ديوارها بايد صاف، بدون درز و شكاف و به رنگ روشن باشد :۱تبصره 



۵۷ 
 

پوشش ديوارها بايد متناسب با احتياجات و لوازم مربوط به نوع كار و بر حسب  :۱۸ماده 

  . مشاغل مختلف به شرح تبصره هاي ذيل باشد

اي تهيه مواد غذايي، آشپزخانه، آبدارخانه، انبار مواد پوشش بدنه ديوار كارگاهه : ۱تبصره 

غذايي، ميوه و سبزي فروشي، حمام، مستراح، دستشويي، رختشويخانه بايد از كف تا زير سقف 

متر كاشي، سنگ يا  ۴و در مورد كارگاهها و كارخانجات توليدي مواد غذايي تا ارتفاع حداقل 

تر به باال مي تواند از سيمان صاف و صيقلي به رنگ م ۴سراميك و ديوار كارخانجات از ارتفاع 

  . روشن باشد

پوشش بدنه ديوار انبارهاي بزرگ مانند انبارهاي عمومي و امثال آنها و بنكداريها  :۲تبصره 

  . ميتواند از مصالح ديگر مانند سنگ وسيمان صاف و صيقلي و به رنگ روشن باشد

سانتي متر از كف با سنگهاي  ۱۲۰رتفاع حداقل سطح ديوار سالنهاي پذيرايي تا ا :۳تبصره 

سانتي متري تا زير سقف با رنگ روشن قابل  ۱۲۰صيقلي يا سراميك و يا كاشي و ازارتفاع 

  . شستشو پوشيده شود

پوشش بدنه ديوارهاي مراكز تهيه و فروش مواد غذايي از قبيل كبابي، جگركي، كله و  :۴تبصره 

ساندويچ، پيتزا، مرغ كنتاكي، قهوه خانه و نظاير آنها بايد بر پاچه، سيراب و شيردان، اغذيه و 

  : حسب نوع به شرح زير باشد

چنانچه محل طبخ در مراكز فوق الذكر از سالن پذيرايي جداسازي شده باشد قسمت طبخ  – ۱بند 

  . فوق الذكر مي باشد ۱۸ماده  ۲و قسمت پذيرايي مشمول تبصره  ۱مشمول تبصره 



۵۸ 
 

چنانچه محل طبخ از سالن پذيرايي جداسازي نشده باشد كليه ديوارهاي  -  ۲بند 

  .مي باشد ۱۸ماده  ۱مراكزمذكورمشمول تبصره 

سطح بدنه ديوارهاي مراكز فروش انواع شيريني، خشكبار و آجيل، خوار و بار  :۵تبصره 

گ يا كاشي و سانتيمتر با سن ۱۲۰فروشي، لبنيات فروشي، انواع نان فروشي و عطاري تا ارتفاع 

  . سانتي متر تا زير سقف با رنگ قابل شستشو پوشيده شود ۱۲۰يا سراميك و از ارتفاع 

قصابي، (پوشش بدنه ديوارهاي مراكز فروش انواع گوشت و فراورده هاي گوشتي  :۶تبصره 

بايد از كف تا زير سقف كاشي يا سراميك با ) مرغ و ماهي، سوسيس و كالباس و مواد پروتئيني

  . صاف يا سنگ صيقلي باشدسطح 

پوشش بدنه ديوارهاي نانواييهاي سنتي و كارگاههاي پخت انواع نانهاي ماشيني و  :۷تبصره 

ساندويچي و فانتزي و انبار آرد و شكر آنها بايد از كف تا زير سقف از جنس كاشي يا سراميك 

  . با سطح صاف يا سنگ صيقلي باشد

ايشگاهها از كف تا زير سقف با رنگ روغني قابل سطح بدنه ديوارهاي سالن آر :۸تبصره 

بديهي است پوشش بدنه ديوارهاي دستشويي، سرشويي و مستراح . شستشو پوشيده شود

  . درآرايشگاهها بايد ازكف تا زيرسقف با كاشي يا سراميك صاف و يا سنگ صيقلي باشد

هاي سنتي بايد ضمن پوشش سطح ديوار سالنهاي پذيرايي در رستورانها و چايخانه  :۹تبصره 

دارا بودن طرح و حالت سنتي از كف تا زير سقف از مصالح مقاوم، صاف، بدون فرورفتگي 

  . وشكاف و قابل شستشو باشد



۵۹ 
 

سقف بايد صاف، حتي االمكان مسطح، بدون ترك خوردگي، درز و شكاف و هميشه  :۱۹ماده 

  . تميز باشد

و همچنين گرمخانه و دوش حمام بايد از پوشش سقف آشپزخانه ها و هر نوع محل طبخ : تبصره

  . جنس قابل شستشو و به رنگ روشن باشد

  : وضع درها و پنجره ها بايد داراي شرايط زير باشد :۲۰ماده 

درها و پنجره ها از جنس مقاوم، سالم و بدون ترك خوردگي و شكستگي و زنگ زدگي و  –الف 

  .قابل شستشو بوده و هميشه تميز باشد

پنجره هاي باز، بايد مجهز به توري سالم و مناسب باشد به نحوي كه از ورود حشرات به  –ب 

  . داخل اماكن جلوگيري نمايد

درهاي مشرف به فضاي باز بايد مجهز به توري سالم و مناسب و همچنين فنر دار باشد به  –ج 

  . طوريكه از ورود حشرات و جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد

  . آب مصرفي بايد مورد تاييد مقامات بهداشتي باشد : ۲۱اده م

كليه اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات مشمول اين آئين نامه بايد داراي سيستم  : ۲۲ماده 

جمع آوري و در مورد هتلها، كارگاهها و كارخانجات سيستم تصفيه و دفع بهداشتي مورد تاييد 

  . مقامات بهداشتي باشند

هدايت و تخليه هر گونه فاضالب و پساب تصفيه نشده مراكز و اماكن و كارگاه ها و : هتبصر

  . كارخانجات و موضوع اين آئين نامه به معابر و جوي و انهار عمومي اكيدا ممنوع مي باشد



۶۰ 
 

  . وضع و تعداد دستشويي بهداشتي و متناسب باشد :۲۳ماده 

  .تي و متناسب باشدوضع و تعداد توالت و دستشويي بهداش: ۲۴ماده 

و خشك كن مناسب و ) ترجيحا صابون مايع(دستشويي ها بايد مجهز به صابون  :تبصره

  . بهداشتي بوده و وجود زباله دان در كنار دستشويي الزامي است

براي كارگران بايد دستشويي و توالت مجزا و مجهز به شير آب گرم و سرد و با  : ۲۵ماده 

  : ل مناسب و به تعداد مورد نياز بشرح جدول ذيل وجود داشته باشدشرايط الزم بهداشتي در مح

  دستشويي  ۱توالت و  ۱نفر كارگر  ۵-۱)  ۱

  ) دستگاه ۳نفر از هر كدام  ۲۵(دستشويي  ۱توالت و  ۱نفر  ۱۰نفر، به ازاي هر  ۶- ۲۵)  ۲

  )ستگاهد ۵نفر از هر كدام  ۵۰(دستشويي ۱توالت و  ۱نفر  ۱۵نفر، به ازاي هر  ۲۶- ۵۵)  ۳

  )دستگاه ۷نفر از هر كدام  ۱۰۰( دستشويي ۱توالت و  ۱نفر ۲۰نفر، به ازاي هر  ۱۱۵-۵۶)  ۴

  )دستگاه۱۳نفر از هر كدام  ۲۵۰(دستشويي ۱توالت و  ۱نفر ۲۵نفر، به ازاي هر  ۲۶۶-۱۱۶)  ۵

  دستشويي ۱توالت و  ۱نفر ۳۰نفر به باال به ازاي هر  ۲۶۶از )  ۶

آن براي كارگران مرد و  ۶تا  ۱و بندهاي  ۲۵تشويي بشرح مفاد ماده وجود توالت و دس :تبصره 

  .كارگران زن بصورت كامال جدا و مستقل از هم اجباري است

، ۳۰،۳۱، ۲۷و  ۲۰لغايت  ۱۵بايد داراي شرايط مندرج در مواد  ۱۲حمام مذكور در ماده : ۲۶ماده 

د كارگران بشرح جدول ذيل بوده و بايد اين آئين نامه بوده و تعداد آن نيزمتناسب با تعدا ۳۸، ۳۷



۶۱ 
 

مشابه توالت و دستشويي براي كارگران مرد و كارگران زن بطور جداگانه محاسبه و اعمال و به 

  . صورت كامال جدا و مستقل از هم در محلهاي مناسب وجود داشته باشد

  دستگاه  ۱نفر كارگر  ۵-۱)  ۱

  ) دستگاه ۴نفر  ۲۰(دستگاه  ۱نفر  ۵نفر، به ازاء هر  ۶ - ۲۰)  ۲

  )دستگاه ۷نفر  ۵۰(دستگاه  ۱نفر  ۱۰نفر، به ازاء هر  ۲۱- ۵۰)  ۳

  )دستگاه ۱۰نفر  ۱۰۰(دستگاه  ۱نفر  ۲۰نفر ، به ازاء هر  ۱۰۰-۵۱)  ۴

  دستگاه  ۱نفر اضافي  ۲۰نفر كارگر به باال به ازاء هر  ۱۰۰از )  ۵

دستگاه سوخت و نوع مواد سوختني بايد از نوعي باشد كه احتراق بصورت كامل انجام : ۲۷ماده 

  . گيرد

نصب هود با ابعاد متناسب، از جنس مناسب و مجهز به هواكش با قدرت مكش كافي  :تبصره

  . باالي دستگاه پخت الزامي است

ستقل از آن محل شستشو و نگهداري ظروف بايد در مجاور محل پخت و مجزا و م :۲۸ماده 

  . باشد

يا توسط دستگاههاي ) شستشو، آبكشي(ظروف بايد در ظرفشويي حداقل دو مرحله اي  :۲۹ماده 

  . اتوماتيك شسته شود

  . تعداد و ظرفيت هر ظرفشويي بايد متناسب با تعداد ظروف باشد :۱تبصره 



۶۲ 
 

  . هر لگن يا هر واحد ظرفشويي بايد مجهز به آب گرم و سرد باشد :۲تبصره 

قفسه (در صورت نداشتن ماشين ظرفشويي، ظروف پس از شستشو در محل مناسب : ۳تبصره 

و بدون استفاده از پارچه و حوله و امثال آنها خشك و سپس در قفسه ) مجهز به آب چكان

  . مخصوص ظروف نگهداري شود

م و هميشه قفسه و ويترين و گنجه ها بايد قابل نظافت بوده و مجهز به در و شيشه سال: ۳۰ماده 

  . سانتيمتر باشد ۲۰تميز و فاصله كف آنها از زمين حدود 

  . پيشخوان وميزكاربايد سالم وسطح آن از جنس قابل شستشو باشد :۳۱ماده 

ميز كاري كه صرفا جهت تهيه مواد غذايي به كار ميرود بايد فاقد هر گونه كشو و يا  :تبصره

  . رار نگيردقفسه بوده و فضاي زير آن نيز مورد استفاده ق

  سبزيجات و صيفي جاتي كه در اماكن عمومي و مراكز عرضه مواد  :۳۲ماده 

غذايي بصورت خام، در اختيار مشتريان گذارده ميشود بايد در محل مخصوص، تميز و با آب 

  . سالم و مايع ظرفشويي شستشو شده و پس از گند زدايي، آبكشي و مصرف گردد

د قابل تميز كردن بوده و وضع داخلي آن مطابق با شرايط مندرج انبار مواد غذايي باي :۳۳ماده 

اين آئين نامه و حجم و فضاي آن متناسب آب نياز و  ۴۰لغايت  ۳۸و  ۲۰لغايت  ۱۶در موارد 

  . احتياجات موسسه باشد

انبار مواد غذايي بايد بنحو مطلوب تهويه و ميزان حرارت و رطوبت آن همواره مورد  :۱تبصره 

  . مات بهداشتي باشدتاييد مقا



۶۳ 
 

  . انبار آرد و شكر بايد مطابق نقشه مصوب باالترين مقام بهداشتي محل احداث شود :۲تبصره 

  . قفسه بندي و پالت گذاري در انبار به نحو مطلوب و مناسب انجام شود :۳تبصره 

ود و كليه مواد غذايي فاسد شدني بايد در يخچال و يا سرد خانه مناسب نگهداري ش : ۳۴ماده 

  . مدت آن بيش از زماني نباشد كه ايجاد فساد يا تغير كيفيت نمايد

  . يخچال و سرد خانه بايد مجهز به دماسنج سالم باشد: تبصره

قرار دادن مواد غذايي پخته و خام و شسته و نشسته در كنار هم در داخل يخچال  :۳۵ماده 

  . ي از هرگونه بوي نامطبوع باشدممنوع بوده و يخچال و سرد خانه همواره بايد تميز و عار

عرضه و فروش مواد غذايي آماده مصرف از قبيل انواع ساندويچ، كباب، آش، غذاهاي  :۳۶ماده 

پخته، غذاهاي فاسد شدني، شربت آالت، نوشيدني هاي فله، ترشيجات و شور و خيارشور، 

دوره گردي ممنوع  شيريني جات، انواع تنقالت و خشكبار و آجيل فله و امثال انها به صورت

  .است

تهويه مناسب بايد به نحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل اماكن سالم، تازه، كافي  :۳۷ماده 

  .و عاري از بو باشد

درجه سانتي گراد  ۳۰در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد بيشتر از  :۳۸ماده 

  .باشد

لوكس، آرايشگاه  ۲۰۰تا  ۱۰۰ي در آشپزخانه شدت روشنايي نور طبيعي يا مصنوع :۳۹ماده 

تا  ۱۵۰لوكس، محل هاي فرآوري و توليد و بسته بندي  ۳۰۰تا  ۱۰۰لوكس، نانوائي ۵۰۰تا  ۲۰۰



۶۴ 
 

و در محوطه عمومي و انبار مراكز و اماكن كارگاه ها و ) بسته به نوع كار(لوكس  ۲۰۰

راهرو، سرسرا، رختكن، توالت، لوكس و در  ۱۰۰كارخانجات موضوع اين آئين نامه بايد حداقل 

  .لوكس باشد ۱۵۰تا  ۵۰دستشويي و حمام ها بايد بين 

براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي بايد پيش بيني هاي الزم با  :۴۰ماده 

  .توجه به حجم كار و نوع فعاليت و تعداد كارگران به عمل آيد

مواد غذايي و بهداشتي مشمول اين آئين نامه و همچنين  كارگاه ها و كارخانجات توليدي :۴۱ماده 

هتلها و متلها و امثال آنها موظفند زباله توليدي را همواره به طريقه كامال بهداشتي جمع آوري، 

نگهداري موقت، حمل و نقل و دفع نمايند به طوري كه اقدامات آنها مورد تاييد مقامات بهداشتي 

  .باشد

وش دار، زنگ نزن، قابل شستشو، قابل حمل و با حجم مناسب و تعداد زباله دان درپ :۴۲ماده 

  .كافي موجود باشد

زباله دان بايد مجهز به كيسه زباله و در محل مناسبي قرار گرفته و اطراف آن همواره  :تبصره

  .تميز باشد

مگس، پشه وساير حشرات، سگ، گربه، موش و ساير حيوانات به هيچ وجه نبايد در  :۴۳ماده 

  .داخل اماكن و كارگاهها و كارخانجات ديده شوند

وجود سگ نگهبان در كارخانجات و محلهاي مشابه، مشروط بر اينكه به هيچ وجه با : تبصره

ل در اين قسمتها در ارتباط و محل هاي تهيه، توليد، نگهداري و توزيع مواد غذايي و افراد شاغ

  .تماس نباشد بالمانع است
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نقشه كليه ساختمان هاي اماكن عمومي و مراكز و كارگاهها و كارخانجات موضوع اين  :۴۴ماده 

  .آئين نامه به منظور انطباق با موازين بهداشتي قبل از اجرا بايد به تصويب مقامات مسئول برسند

مسافر دارند بايد عالوه بر رعايت كليه موارد بهداشتي واجد اماكني كه اجازه قبول : ۴۵ماده 

  :شرايط زير باشند

متر مربع  ۵در هر اتاق تعداد تختخوابها بايد طوري باشد كه براي هر تخت حداقل  :۱تبصره 

  .مساحت منظور گردد

  .باشد) ترجيحا صابون مايع(هر اتاق داراي دستشوئي مجهز به صابون : ۲تبصره 

يك دستگاه مردانه و يك (تخت حداقل دو دستگاه مستراح  ۱۸هر طبقه به ازاي هر  در :۳تبصره 

  .با شرايط كامال بهداشتي وجود داشته باشد) دستگاه زنانه

تعداد دوش آب گرم و سرد در هر طبقه از ساختمان نبايد كمتر از مجموع تعداد : ۴تبصره 

  .مستراحهاي همان طبقه باشد

داخل اطاقها امكانات صحيح و قابل قبول براي آشپزي وجود  در صورتي كه در :۵تبصره 

  . نداشته باشد وجود آبدارخانه با شرايط بهداشتي و مجهز در هر طبقه الزامي است

بوده و لغزنده نباشد، ارتفاع ) لوكس ۱۰۰حداقل (پله بايد داراي حفاظ و روشنايي كافي  :۶تبصره 

  . سانتي متر باشد ۳۰ سانتي متر و عرض آن حداقل ۱۸پله حداكثر 
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بايد با ) حوله، ملحفه، روبالشي، پرده، پتو و امثال آن(البسه و لوازم پارچه اي مانند : ۷تبصره 

دستگاههاي اتوماتيك در محل مناسب كه مطابق نقشه استاندارد وزارت بهداشت ، درمان و 

  . آموزش پزشكي باشد، شستشو، ضدعفوني، خشك و اطو شود

مگر در . ر گونه حوض يا حوضچه پاشوي و امثال آن ممنوع مي باشدوجود ه :۴۶ماده 

  اين آئين نامه  ۵۸استخرهاي شنا مطابق مفاد ماده 

در رستورانها و چايخانه هاي سنتي، حوضچه هاي آب نما طوري طراحي گردند كه  :تبصره

آنها فراهم همواره در آنها آب در گردش بوده و امكان دسترسي به آب براي مشتريان و اطفال 

  . نگردد

نگهداري هر گونه وسايل اضافي و مستهلك و مستعمل و مواد غذايي غير قابل مصرف  :۴۷ماده 

  . و ضايعات در محل كار ممنوع است

نصب دستگاه كلرزني و سيستم تصفيه آب در استخرهاي شنا الزامي است و كلر باقي  :۴۸ماده 

عات كافي اندازه گيري و در دفتر مخصوص ثبت آب استخر ميبايست روزانه و به دفpHمانده و 

  . و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت محيط براي كنترل ارائه گردد

حسب نظر (ميليگرم در ليتر  ۳.۵تا  ۱ميزان كلر باقيمانده در آب استخر مي بايست بين  :تبصره

و  و باالخره مشخصات فيزيكي، شيميايي ۸تا  ۲/۷آن حدود  pHو ) مقامات بهداشتي

  .باكتريولوژيكي آن مطابق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد
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درجه سانتيگراد و درجه حرارت  ۲۵درجه حرارت آب در استخر سرپوشيده بايد حدود  :۴۹ماده 

درجه سانتيگراد گرمتر و يا يك درجه سانتيگراد سردتر از  ۵هواي اطراف استخر نبايد بيش از 

  . آب استخر باشد

با عمق (حداقل مساحت مورد نياز براي هر شناگر در استخرهاي مخصوص شناگران  :۵۰اده م

 ۱با عمق متوسط حدود (متر مربع و در استخرهاي آموزشي  ۵/۱معادل ) متر ۸/۱متوسط حدود 

  . متر مربع مي باشد ۸/۱برابر با ) متر

هر نفر در هر قسمت بر در استخرهاي چند منظوره الزم است مساحت مورد نياز براي  :تبصره

  . اساس نوع بهره برداري از همان قسمت محاسبه و اعمال شود

شناگران بايستي قبل از ورود و به هنگام خروج از محوطه استخر دوش گرفته و بدن  :۵۱ماده 

  . خود را كامال شستشو نمايند، مسئوليت اجراي آن به عهده مدير استخر مي باشد

به دوش آب سرد و گرم بوده و حداقل تعداد آن به تناسب مدت زمان  استخر بايد مجهز :۵۲ماده 

  : استفاده در هر نوبت استخر، بشرح زير باشد

نفر شناگر يك دستگاه دوش بهداشتي آب سرد و  ۵ساعته، به ازاء هر  ۲براي هر نوبت  –الف 

  گرم 

  نفر شناگر يك دستگاه دوش بهداشتي آب سرد و گرم  ۷ساعته، به ازاء هر  ۳براي هر نوبت  -ب 

نفر شناگر يك دستگاه دوش بهداشتي آب سرد و  ۱۰ساعته ، به ازاء هر  ۴براي هر نوبت  -ج 

  گرم
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  نفر شناگر يك دستگاه دوش بهداشتي آب سرد و گرم ۲۰ساعته ، به ازاء هر ۶براي هر نوبت  - د 

نفر شناگر بايد يك دستگاه مستراح با شرايط كامال بهداشتي وجود داشته  ۴۰به ازاء هر  :۵۳ماده 

  .باشد

نفر شناگر بايد حد اقل يك دستگاه دستشويي مجهز به آب سرد و گرم با  ۷۵به ازاء هر  :۵۴ماده 

  .شرايط كامال بهداشتي وجود داشته باشد

متناسب با تعداد كمدها بوده و موازين بهداشت  رختكن بايد داراي وسعت كافي و :۵۵ماده 

  . عمومي در آن رعايت گردد

به ازاء هر شناگردر هر نوبت استفاده از استخر بايد جايگاه محفوظ و مناسب براي  :۵۶ماده 

  . حفظ لباس شناگران وجود داشته باشد

يني بند، لنگ، تيغ، شانه، توزيع و استفاده از وسايلي مانند مايو، حوله، كاله، دمپايي، ب :۵۷ماده 

برس و امثال آنها بصورت مشترك در حمامها و آرايشگاهها و استخرهاي شنا و محلهاي مشابه 

  . ممنوع و مسئوليت آن متوجه مدير و متصدي مكان مي باشد

حوضچه محتوي مايع ضدعفوني كننده بمنظور ضدعفوني پاي شناگران بنحوي تعبيه  :۵۸ماده 

گردد كه شناگران بعد از دوش گرفتن و قبل از ورود به محوطه استخر عالوه بر شرايط مندرج 

. اين آئين نامه به نحوي باشد كه موجب لغزندگي و بروز حادثه براي شناگران نشود ۱۶در ماده 

  .فوني مرتب محوطه استخر الزامي استضمنا شستشو و ضدع

ابعاد و مشخصات فني ساختمان استخر و تجهيزات و تاسيسات آن بايد مطابق نقشه  :۶۰ماده

  .مصوب سازمانهاي مسئول مربوطه باشد
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الزم است آبسردكن مناسب به تعداد كافي براي استفاده شناگران در محوطه استخر  :۶۱ماده

  .وجود داشته باشد

رايط بهداشتي بوفه و رستوران موجود در محوطه استخر مشمول مواد مربوطه ش :۶۲ماده 

  .مندرج در فصل پنجم اين آئين نامه باشد

وضعيت ساختماني و شيب بندي موج شكن و سرريز استخر بايد به نحوي باشد كه  :۶۳ماده 

  .مانع برگشت آب به داخل استخر شود

اسب با تعداد شناگران در محوطه استخر الزامي حضور نجات غريق واجد شرايط و متن: ۶۴ماده 

  .است

وجود وسايل نجات غريق از قبيل چوب، تيرك، لوله عصائي شكل، حلقه نجات، تيوپ، : ۶۵ماده 

  .طناب و ساير وسايل مورد نياز در محل استخر الزامي است

  وسایل و لوازم کار - 

  :ظروف مورد استفاده بايد داراي شرايط زير باشند :۶۶ماده 

 .ظروف شكستني بايد تميز، بدون ترك خوردگي ولب پريدگي باشد ∗

وسايل و ظروف فلزي كه براي تهيه و نگهداري و مصرف مواد غذايي به كار ميروند بايد  ∗

 .سالم، صاف و بدون زنگ زدگي باشند

وسايل و ظروف غذا بايد پس از هر بار مصرف شسته، تميز و بر حسب ضرورت ضدعفوني  ∗

  .ويترين يا گنجه مخصوص كه محفوظ باشد نگهداري شودگرديده و در 
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  :استفاده از ظروف مشروحه زير ممنوع مي باشد :۶۷ماده 

 .ديگ و ظروف مسي اعم از اينكه سفيد كاري شده يا نشده باشند ∗

 گوشت كوب و قاشق چوبي و سربي  ∗

 قندان بدون در پوش مناسب  ∗

بيل نمك، فلفل، سماق، شكر و امثال ظروف فاقد در ثابت و مخصوص براي عرضه موادي از ق ∗

 آنها 

هرنوع ظروف و ابزاري كه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي غير مجاز  ∗

  .شناخته و آگهي مي شوند

جنس و مشخصات ظروف، وسايل و دستگاههايي كه براي مراحل مختلف توليد و بسته  :۶۸ماده 

تي در كارگاهها و كارخانجات توليد اين مواد به بندي مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداش

  .كار مي روند بايد مورد تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشند

مواد غذايي مانند بستني، آبميوه، انواع لبنيات و امثال آنها بايد در ظروف بسته بندي  :۶۹ماده 

يكبار مصرف مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساخته شده از مواد اوليه 

و مرغوب و حتي االمكان تجزيه پذير و همواره سالم، تميز و بهداشتي عرضه ) غير بازيافتي(نو 

  .دمي گرد

آن دسته از مواد غذايي مزكور در ماده فوق كه توسط واحد هاي توليدي مجاز و داراي  :تبصره

پروانه هاي معتبر بهداشتي تهيه و به طرق مجاز ديگر بسته بندي و عرضه مي شوند از شمول 

  .ماده مزكور مستثني مي باشند
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ها از جنس قابل شستشو و سطح ميزها بايد صاف، تميز، سالم، بدون درز و روكش آن :۷۰ماده 

  .به رنگ روشن باشد

  .صندلي ها و نيمكتها بايد سالم و تميز باشند :۷۱ماده 

براي هر مسافر تازه وارد بايد ار ملحفه، رو بالشي و شمد تميز و سالم استفاده شود و : ۷۲ماده 

  .تعويض آنها حداقل هر سه روز يكبار اجباري است

  .، تشك و بالش كثيف و مندرس و بدون ملحفه ممنوع استاستفاده از لحاف، پتو: ۷۳ماده 

استفاده از تختخوابهايي كه داراي پارگي يا شكستگي و يا گودرفتگي فنر باشد و ايجاد  :۷۴ماده 

  .سروصداي غير طبيعي نمايد ممنوع است

نباشند و استفاده از مواد غير استاندارد از جمله كاغذهاي بازيافتي و كاغذهايي كه تميز  :۷۵ماده 

  .روزنامه و همچنين كيسه هاي پالستيكي جهت پيچيدن و بسته بندي مواد غذايي ممنوع است

جعبه هاي مقوايي و پاكت هاي كاغذي كه براي بسته بندي مواد غذايي استفاده ميشوند  :۷۶ماده 

  .بايد از جنس سالم و استاندارد و كامال تميز بوده و از نوع بازيافتي نباشد

نصب شير آب باالي ظرف . ظروف خميرگيري بايد صاف و تميز و بدون درز باشد :۷۷ماده 

  .خميرگيري الزم است

كوشش شود از دستگاه هاي خودكار براي تهيه خمير و ساير مواد مخلوط كردني  :تبصره

  .استفاده گردد



۷۲ 
 

طيور و براي حمل و نقل و جابجائي مواد غذائي فاسد شدني مانند انواع گوشت دام و : ۷۸ماده 

آبزيان، مواد پروتئيني ، فراورده هاي خام و پخته غذايي دام و طيور آبزيان ، كله و پاچه و آاليش 

خوراكي دام ، شير و محصوالت لبني و امثال آنها بايد منحصرا از وسايط نقليه مخصوص و 

  . مجهز به سردخانه سالم و مناسب استفاده شود 

يي هر نوع ماده غذايي كه بدون شستشو و پخت و پز مجدد براي حمل و نقل و جابه جا :۷۹ماده 

به مصرف مي رسد، همچنين انواع نان، شيرينيجات و خشكبار و امثال آنها بايد از وسايط نقليه 

  . مخصوص و مجهز به اطاقك محفوظ و مناسب، تميز و بهداشتي استفاده شود

ايي كارگاهها و كارخانجات توليد براي حمل و نقل مواد اوليه مصرفي و محصوالت نه :۸۰ماده 

مواد غذايي، حبوبات، غالت، ميوه جات و سبزيجات بايد صرفا از وسايط نقليه مخصوص حمل و 

  . نقل اين مواد كه مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد استفاده شود 

فوق الذكر با جابه جايي  ۸۰لغايت  ۷۸كليه افرادي كه در وسايط نقليه موضوع مواد  :۸۱ماده 

اين آئين نامه در خصوص اخذ كارت معاينه پزشكي  ۲مواد غذايي سر و كار دارند مشمول ماده 

  . و تبصره هاي ذيل آن مي باشد

صاحبان وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند قبل از بهره برداري از آنها مجوز  :۸۲ماده 

  . ليه مربوطه را از وزارت بهداشت اخذ نمايندحمل و نقل مواد غذايي توسط وسيله نق

حمل و نقل هر نوع كاالي غير از مواد غذايي توسط وسايط نقليه مجاز حمل اين مواد  :تبصره

  . ممنوع و عالوه بر اخذ جريمه موجب توقف وسيله نقليه متخلف به مدت حداقل يكماه خواهد شد
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اين آئين نامه توسط  ۸۰لغايت  ۷۸مواد  حمل و نقل مواد غذايي و بهداشتي موضوع :۸۳ماده 

وسايط نقليه غير مجاز ممنوع و عالوه بر اخذ جريمه، موجب توقف وسيله نقليه متخلف به مدت 

  . حداقل يكماه خواهد شد

استفاده از انبرك مخصوص از جنس استنلس استيل براي برداشتن دانه هاي شيريني  :۸۴ماده 

  . ير ، حلوا و امثال آنها الزامي است جات، خرما ، خيار شور ، قطعات پن

  مشمول  یا مدیر محلهاي  صاحب  و تکالیف  نظارت  و مأمورین  محل  بهداشت  مسئول  وظایف -

   قانون

و   نظارت  براي  پزشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت  از طرف  كه  مأموريني :۸۵  ماده

  ، آشاميدني مواد خوردني  قانون ۱۳  ماده  صالحا  قانون  مشمول  ازمحلهاي  بهداشتي  بازرسي

و   را با ذكر تخلف  بهداشتي  از مقررات  شوند، موظفند متخلفين  مي  تعيين  و بهداشتي  ،آرايشي

  . نمايند  معرفي  محل  بهداشت  مسئول  به  گزارش  تنظيم

  مركز بهداشتي  يسيا رئ  شهرستان  مركز بهداشت  ، رئيس محل  بهداشت  مسئول - ۱  تبصره

  يا دانشكده  دانشگاه  امور بهداشتي  معاون  و ابالغ  با تشخيص  كه  است  ياروستائي  شهري  درماني

  . شوند  مي  تعيين  محل  درماني  بهداشتي و خدمات  پزشكي  علوم

  دوره  هشود ك  مي  گفته  يا كارشناسي  كاردان  به  بهداشت  يا بازرس  مأمور نظارت -  ۲  تبصره

يا   پزشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت  و از طرف  را گذرانده بهداشتي  مخصوص

در   و نظارتي  امور بازرسي  كشور براي  درماني  بهداشتي و خدمات  پزشكي  علوم  دانشگاههاي

  بازرسي  كارت  و داراي  شده  بكار گمارده مواد غذايي  و بهداشت  محيطي  بهداشت  مسائل  زمينه

  . باشد
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و   الصاق  آن  روي  بازرس  عكس  كه  است  داري  مدت  مخصوص  كارت  بازرسي  كارت -  ۳  تبصره

  كارت  اين. باشد  شده  درج  در آن  وي  و شغلي  ، تحصيالتي  اي  شناسنامه  كامل مشخصات

  يا دانشگاههاي) ر وزي  با امضاي(   پزشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  منحصرأ توسط وزارت

  موضوع  بازرسين  براي)   دانشگاه  رئيس  باامضاي(   و درماني  بهداشتي  و خدمات  پزشكي  علوم

  . شود  مي محسوب  جرم  از آن  سوء استفاده  صادر و هرگونه  فوق ۲  تبصره

  صاحب  معرفيبر   ، عالوه مأمور نظارت  تائيد گزارش  در صورت  محل  بهداشت  مسئول :۸۶  ماده

  نمايد ظرف  اخطار مي  وي  ، كتبأ به دادگاه  به  نقليه  وسيله  يا راننده  و يا صاحب  يا مديرمؤسسه

  .نمايد   را برطرف  بهداشتي  ، نواقص)   و تعداد نواقص  نوع  حسب  روز تادوماه ۱۵(   معين  مدت

باشد ،   بهداشتي  نواقص  داراي  ، محل شده  داده  مهلت  از انقضاي  پس  در صورتيكه :۸۷  ماده

مذكور   نمايد و مسئول  گزارش  محل  بهداشت  مسئول  را به  مراتب  بهداشت مكلف است  بازرس

  دادگاه  به  متخلف  بر معرفي  است عالوه  مكلف  و تائيد گزارش بازرس بهداشت  از رسيدگي  پس

  يك  حداقل  مدت  موقتأ راي  ساعته ۴۸تا  ۲۴و صدوراخطار   را با دستور كتبي  شده  تعيين  محل

  به  هفته  يك  حداقل  مدت  را براي  آن  درپاركينگ  دستور توقف  و در مورد وسائط نقليه  تعطيل  هفته

  . نمايد  ابالغ  انتظامي  نيروي

و نقاط   نفوذي  درها و راههاي  كليه  مهر و يا مهر و موم و  با الك  محل  موقت  تعطيل :۸۸  ماده

  وسيله  توقف  و امثال آنها و در مورد وسائط نقليه  و گاز و كنتور برق  آب  مانندشيرهاي  حساس

  اطالعيه  و با نصب  انجام  مجلس  صورت  و تنظيم  در پاركينگ انتظامي  توسط نيروي  مربوطه  نقليه

  .خواهد بود  همراه  توقفيا   تعطيل  علت
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  يا توقف  تعطيل  علت  و اطالعيه  و مهر و يا مهر و موم  از الك  نگهداري  مسئوليت - ۱  تبصره

  . باشد  مي  شده  خودرو متوقف  و يا راننده  و يا صاحب  شده  تعطيل  يامدير مؤسسه  صاحب  بعهده

  نقليه  و ساير موارد برخورد با وسيله  مجلس  و صورت  نقليه  وسيله  شرايط توقف -  ۲  تبصره

  مي  مشتركأ تنظيم  بهداشت  و وزارت  انتظامي  توسط نيروي  خواهد بود كه دستورالعملي  طبق

  . شود

  تعطيل  محل  ورود به  موانع  برداشتن  و همچنين  و مهر و يا مهر و موم  الك  شكستن :۸۹  ماده

  محل  بهداشت  از مسئول  مجوز كتبي  كسب  بدون  شده  متوقف  ليهنق  وسيله  به  شدن و يا داخل  شده

  خودرو متوقف  و راننده  و يا صاحب  شده  تعطيل  يا مدير مؤسسه  صاحب قانوني  تعقيب  موجب

  . خواهد بود  شده

  صاحب،  نقليه  وسيله  يا توقف  محل  موقت  تعطيل  براي  شده  تعيين  مدت  از انقضاي  پس :۹۰  ماده

  تعهد قابل  سپردن  ضمن  شده  متوقف  نقليه  وسيله  يا راننده  يا صاحب  شده  تعطيل  يا مديرمؤسسه

  يا رفع  شده  تعطيل  محل  بازگشايي  ، تقاضاي محل  بهداشت  مسئول  به  قانون اجراي  متضمن  قبول

تقاضا و تعهد   قبول  در صورت  حلم  بهداشت  مسئول. نمايد  رامي  شده  متوقف  نقليه  وسيله  توقف

و   موقتأ بازگشايي  با دستور كتبي  بهداشتي  نواقص رفع  را صرفأ براي  شده  تعطيل  ، محل متقاضي

  . نمايد  صادر مي  نواقص  رفع را براي  شده  خودرو متوقف  توقف  مورد دستور رفع  حسب

  كليه  و مهر و يا مهر و موم  الك  با شكستن  قليهن  وسيله  توقف  و يا رفع  محل  بازگشايي :۹۱  ماده

  رفع  ، در حال  حاوي  اطالعيه  و با نصب  انجام  مجلس  صورت  و تنظيم  نفوذي درها و راههاي

  . خواهد بود  ندارد، همراه  برداري  بهره ، اجازه است  بهداشتي  نواقص
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  ، تقاضاي بهداشتي  نواقص  كليه  از رفع  س، پ نقليه  يا وسيله  يا مدير مؤسسه  صاحب :۹۲  ماده

  مذكور موظف  و مسئول  تسليم  محل  بهداشت  مسئول  را به  نقليه  يا وسيله  ازمحل  برداري بهره

  . نمايد   اعزام  بازرسي  جهت  دو روز اداري مدت  را ظرف  مأمور نظارت  است

از   برداري  اخذ مجوز بهره و  بهداشتي  نواقص  كليه  از رفع  قبل  برداري  بهره  به  اقدام:  ۹۴  ماده

  يك  مدت  حداقل  براي  نقليه  مجدد وسيله  يا توقف  مجدد محل  تعطيل  ، موجب  محل بهداشت  مسئول

   نياز به  بدون  ماه

   . خواهد بود  نامه  آئين  اين ۸۷و  ۸۶در مواد   مندرج  مراحل طي  

  مواد این  شمول از لحاظ  و مراکز و کارگاهها و کارخانجات  اماکن  بندي  طبقه  -

   نامه  آئین

  ذيل  بشرح  نامه  آئين  مواد اين  و مراكز و محلها از لحاظ شمول  اماكن  بندي  طبقه : ۹۵  ماده    

  :  است

و   تهيه  محلهاي  شامل ۷۴تا ۷۲و  ۶۵ ، ۴۸ ،۴۵ ،۴۱مواد   باستثناي  نامه  آئين  مواد اين  كليه .۱

،   رستوران  قبيل باشند از  مي  از مشتري  پذيرايي  محل  داراي  كه مواد غذايي  فروش

    .باشد  آنها مي  و امثال  قنادي ، كافه  ، تاالر پذيرايي  سرويس  ، سلف  چلوكبابي

 ۷۲، ۶۵  لغايت ۴۸ ،۴۵، ۲۶  لغايت ۱۲،۲۴، ۸ ، ۷مواد   باستثناي  نامه  آئين  مواد اين  كليه .۲

  بوده  از مشتري  پذيرايي  محل  داراي  كه  مواد غذايي  و فروش  تهيه  محلهاي شامل ۷۴  لغايت

،   ، جگركي  پزي  ، كله  پزي  ، آش  پزي  ، حليم  كبابي هستند از قبيل  فاقد آشپزخانه  ليكن

،   خانه  و قهوه  ،چايخانه  سوخاري  پيتزا ، مرغ ،  و ساندويچ  ، اغذيه  و شيردان  سيراب

   .باشد  مي  آن  امثال و  ، بوفه  فروشي  و بستني  آبميوه
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  شامل ۷۴لغايت ۷۰و ۶۵  لغايت ۲۳،۲۴،۴۵، ۸مواد   باستثناي  نامه  آئين  مواد اين  كليه .۳

  ، جوجه  كباب ،  ش، چلوخور  چلوكباب  انواع  از قبيل  مواد غذايي و توزيع  تهيه  محلهاي

  هستند مي  در محل  مشتري از  پذيرايي  فاقدامكانات  آنها كه  امثال... و   ، پلو ، آش  كباب

  .باشد

  لغايت ۴۸ ،۲۹،۳۲،۴۱،۴۵  لغايت ۲۴، ۱۲، ۱۰، ۸ ،۷مواد   باستثناي  نامه  آئين  مواد اين  كليه .۴

و   و پخش  فروشي  لبينات خواربار و،   سوپر ماركت  شامل ۸۴و۷۴،۷۷ لغايت ۶۶،۶۸،۷۰

  .باشد  مي  اي  زنجيره و  ، تعاوني  بزرگ در فروشگاههاي  مواد غذايي  عرضه

   

  لغايت ۷۰و ، ۶۵  لغايت ۴۸و۲۳،۲۴،۲۸،۲۹،۳۲،۴۵،۴۶مواد   باستثناي  نامه  آئين  مواد اين  كليه .۵

، قند   پزي  نبات  آب و  نيز نبات و  مواد غذايي  توليد انواع  كارگاهها و كارخانجات شامل ۷۴

  نان  خشكبار ، انواع). ترشيجات  و تهيه  و آبليمو كشي  آبغوره(، عصار   ، حلواسازي  ريزي

  . باشد  آنها مي  وامثال  سازي  و بستني  سايي  ، كشك  سازي  ، لبنيات

 ، ۶۶لغايت  ۲۹،۳۲،۳۳،۴۵،۴۸   لغايت ۷،۸،۱۰،۱۲،۲۴مواد   باستثناي  نامه  آئين  مواد اين  كليه .۶

و ميگو و   ماهي و  و مرغ  گوشت  فروشگاههاي  شامل ۸۴و ۸۰،  ۷۹،  ۷۷،  ۷۴ لغايت ۶۸

 .باشد  مي  و ساير موادپروتئيني  دامي  خوراكي  آاليش

ها ،   ، متل ها  هتل  شامل ۶۵،۶۸  لغايت ۸،۴۸مواد   باستثناي  نامه  آئين  مواد اين  كليه .۷

 .باشد  و پانسيونهامي ها  مهمانخانه

،  ۶۵غايتل ۴۸و  ۴۱،  ۳۳،  ۲۹،  ۲۸،  ۱۲،  ۱۰، ۸، ۶د موا  باستثناي  نامه  آئين  مواد اين  کليه .۸

  .باشد  مهمانپذير ها مي ها و  مسافرخانه  املش ۸۴ت يلغا ۷۷و  ۶۹،  ۶۸

 ۶۶و ۳۵، ۴۵،  ۴۶لغايت ۴،۶،۷،۸،۱۰،۱۲،۲۳،۲۴،۲۶مواد   باستثناي  نامه  آئين  مواد اين  كليه  .۹

  .باشد  شنا مي  استخرهاي  شامل ۸۴  لغايت
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،  ۳۵  لغايت ۳۲، ۲۹  لغايت ۶،۷،۸،۱۰،۱۲،۲۴مواد   باستثناي  نامه  آئين  مواد اين  كليه .۱۰

  . باشد  مي آرايشگاهها  شامل ۸۴  لغايت ۷۲و  ۶۹  لغايت ۵۸، ۵۶ لغايت ۴۱،۴۵،۴۸

،  ۳۵،  ۳۴،  ۳۳،  ۳۲،  ۲۹،  ۲۸،  ۲۶،  ۲۳،  ۱۰،  ۸،  ۶دموا  باستثناي  نامه  آئين  مواد اين  كليه .۱۱

  باشد  حمامها مي  شامل ۸۴  لغايت ۵۸و ۵۶  لغايت  ۴۸، و  ۴۵،  ۴۱

  لغايت ۴۸،  ۴۵،  ۳۵،  ۳۴،  ۳۲،  ۲۹،  ۲۸،  ۲۳،  ۸د موا  باستثناي  نامه  آئين  مواد اين  كليه .۱۲

    .باشد  نانوائيها مي شامل ۸۴و ۷۴،۷۸

  لغايت ۴۸،  ۴۵،  ۴۱،  ۳۲،  ۲۹ لغايت ۷،۸،۱۰،۱۲،۲۴مواد  باستثناي  نامه  آئين  اين مواد  كليه .۱۳

    .باشد  مي  و بقالي  عطاري  شامل ۸۴و۷۴،۷۷،۷۸

،  ۴۵،  ۴۱،  ۳۵،  ۳۴،  ۳۲،  ۲۹ لغايت ۷،۸،۱۰،۱۲،۲۴مواد   باستثناي  نامه  آئين  مواد اين  كليه .۱۴

  .شود  فروشيها مي  و سبزي  ميوه  شامل ۸۴  لغايت ۷۷و۷۴  لغايت ۴۸

مراكز و كارگاهها و  و  ساير محلها و اماكن  اجرايي  نامه  آئين  و مفاد فني  ضوابط بهداشتي  

  و بهداشتي  ، آرايشي  آشاميدني ،  مواد خوردني  قانون ۱۳  ماده  اصالح  كارخانجات مشمول

  .شدد خواه  متعاقبأ اعالم

ص یمجمع تشخ 1375قانون مجازات اسالمی مصوب خرداد ماه : بخش پنجم 

  مصلحت نظام در ارتباط با امور بهداشتی

 :قانون مجازات اسالمی 688 ماده -

يا   آشاميدني  آب  كردن  آلوده  شود از قبيل  شناخته  عمومي  بهداشت  تهديد عليه  كه  هر اقدامي   

مواد   و مواد زايد ، ريختن  و دامي  انساني  فضوالت  غير بهداشتي  ، دفع  آلوده  آشاميدني  آب توزيع 

غير مجاز   ، استفاده  مجاز دامدر خيابانها ، كشتار غير   ها و زباله  در رودخانه  كننده مسموم 

باشد و   مي  ممنوع  كشاورزي  مصارف  براي  فاضالب  هاي  خانه  تصفيه  آب يا پس   خام  فاضالب
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  سال  تا يك  حبس  نباشند به  شديدتري  مجازات  مشمول  خاص  قوانين  طبق  چنانچه  مرتكبين

  .خواهند شد  محكوم

  محيط زيست  و آلودگي  عمومي  بهداشت  مزبور تهديد عليه  اقدام  كه  اين  تشخيص :۱ تبصره 

  پزشكي  و آموزش  درمان  بهداشت  وزارت  مذكور بعهده  جرم  شود يا خير و نيز اعالم  مي  شناخته

  . باشد  مي  محيط زيست  حفاظت و سازمان

يا   آب  به  خارجيمواد   يا آميختن  از پخش  عبارتست  محيط زيست  منظور از آلودگي: ۲ تبصره

  حال  به  كه  را بطوري  آن  يا بيولوژيك  ، شيميايي  فيزيكي  كيفيت  كه  ميزاني  به  يا زمين  هوا ياخاك

  . مضر باشد تغيير دهد  يا آثار يا ابنيه  يا گياهان  زنده  ياساير موجودات  انسان

    2/3/1375 مصوب)   تعزیرات(  اسالمی  مجازات  قانون 688 ماده  1 تبصره  اصالح  قانون  -

 ۲/۳/۱۳۷۵ مصوب )  تعزيرات(   اسالمي  مجازات  قانون ۶۸۸ ماده  ۱تبصره -  واحده  ماده   

  : گردد  مي  زير اصالح  شرح  به  اسالمي  شوراي مجلس

  محيط زيست  و آلودگي  عمومي  بهداشت  مزبور تهديد عليه  اقدام  اينكه  تشخيص -۱ تبصره

  جرم  اعالم  و همچنين  دامي  فضوالت  و دفع  كشتار دام  شود و نيز غير مجاز بودن مي  شناخته

محيط   حفاظت  سازمان -  پزشكي  و آموزش  ، درمان  بهداشت  وزارت  مورد برعهده  مذكور حسب

  . خواهد بود   دامپزشكي و سازمان   زيست

يكهزار   مرداد ماه  هشتم  مورخ  روز چهارشنبه  علني  در جلسه  واحده  بر ماده  مشتمل  فوق  قانون   

تائيد   به ۱۹/۵/۱۳۷۶ و در تاريخ   تصويب  اسالمي  شوراي  مجلس  و سيصد و هفتاد و شش

  .است  رسيده  نگهبان  شوراي
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 :قانون مجازات اسالمی 689ماده  -

در تمام موارد مذكور در اين فصل هر گاه حرق و تخريب ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل 

يا نقص يا جراحت و صدمه به انسان بشود مرتكب عالوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به 

  .قصاص و پرداخت ديه در هر حال به تاديه خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد

مجمع  23/11/67قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب  : بخش ششم 

 تشخیص مصلحت نظام

توليد مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي كه با عالمت و بسته بندي  – ۳۱ماده 

 ۹و  ۸آئين نامه اجرايي ماده  ۱مشخص به صورت بازرگاني عرضه ميگردد طبق فهرست ماده 

ن مواد خوردني، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت قانو

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي 

  : زير محكوم مي شود

  تعطيل واحد توليدي غير مجاز بالفاصله و ضبط كاالي توليدي به نفع دولت  :مرتبه اول 

عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي تا مبلغ ده ميليون ريال با توجه به  :تبه دوم مر

  . حجم توليد غير مجاز

  . عالوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، ضبط لوازم توليدي به نفع دولت :مرتبه سوم 

  :چنانچه واحد توليدي مجاز بدون پروانه ساخت اقدام به توليد كااليي نمايد

  .تعطيل خط توليد و ضبط كاالي توليدي به نفع دولت :اول  مرتبه
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عالوه بر مجازاتها ي مرتبه او ل ، جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال با توجه به  : مرتبه دوم

  .حجم توليد

  .عالوه برمجازاتهاي مرتبه دوم تعطيل واحد توليدي تا مدت شش ماه :مرتبه سوم

در . رايشي، و بهداشتي بايد با حضور مسئول فني انجام گيرد توليد مواد غذايي، آ : ۳۲ماده 

  :صورت تخلف

  .تعطيل توليد تا حضور مسئول فني و احطار كتبي با درج در پرونده :مرتبه اول

  .عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، ضبط كاالي توليدي به نفع دولت :مرتبه دوم

  .عالوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم، جريمه نقدي تا مبلع يك ميليون ريال :مرتبه سوم

  .تعطيل واحد توليدي تا يك سال :مرتبه چهارم

حضور مسئول فني د ركليه مراحل توليد الزامي بوده و مسئول فني بايد نظارت دائم در  : ۳۳ماه 

  :جازاتهاي زير محكوم مي شودامر توليد داشته باشند، تخلف از ا ين امر جرم بوده و متخلف به م

  .اخطار كتبي و درج در پرونده مسئول فني :مرتبه اول

  .عالوه بر مجازاتهاي دفعه اول جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال :مرتبه دوم

  .جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال :مرتبه سوم

  .تعليق پروانه مسئول فني تاشش ماه :مرتبه چهارم
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ه توليد كنندگان موظفند برچسب اطالعات بر روي كليه محصوالت و فرآورده هاي كلي : ۳۴ماده 

را نيز ) تاريخ مصرف ( توليدي خود الحاق نمايند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف 

تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي . روي محصوالت، حسب مورد، درج نمايند

  :زير محكوم مي شود

  .اخطار و جريمه نقدي تا مبلغ دويست هزار ريال :رتبه اول م

  .جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال :مرتبه دوم 

  . جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال :مرتبه سوم 

توليد كنندگان مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ملزم به رعايت فرمول  : ۳۵ماده 

تخلف از مفاد اين ماده در صورتي كه عدم رعايت فرمول . تاييد شده در پروانه ساخت مي باشند

ساخت بر اساس كاهش موادمتشكله آن باشد، از مصاديق كم فروشي و يا گرانفروشي محسوب 

  . مجازاتهاي زير محكوم مي شودگرديده و متخلف به 

  .گرانفروشي تا مبلغ دوهزار ريال - الف 

  .جريمه نقدي تا مبلغ دو هزار ريال :مرتبه اول

جريمه نقد ي تا مبلغ ده هزار ريال و نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه  :مرتبه دوم

  .هاي گروه به عنوان گرانفروش

هزار ريال و نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه  جريمه نقدي تا مبلغ ده : مرتبه سوم

  .هاي گروهي بعنوان گرانفروش
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  :گرانفروشي ار مبلغ بيش از دو هزار ريال تا مبلغ پانصد هزار ريال–ب 

  .جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي :مرتبه اول 

جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در  :مرتبه دوم

  .محل واحد به عنوان گرانفروش

جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنح برابر ميزان گرانفروشي ، نصب پارچه در : مرتبه سوم

  .محل واحد و معرفي از رسانه هاي گروهي به عنوان گرانفروش

  .وشي از مبلغ بيش از پانصد هزار ريال تا مبلغ پنج مليون ريالگرانفر–ج 

  .جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي :مرتبه اول

جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد به  :مرتبه دوم

  .عنوان گرانفروش

رابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد جريمه نقدي از پنج تا هشت ب :مرتبه سوم

  .به عنوان گرانفروش و معرفي از رسانه هاي گرهي به عنوان گرانفروش

  :گرانفروشي بيش از پنج مليون ريال–د 

  .جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي :مرتبه اول

جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد به  :مرتبه دوم

  . عنوان گرانفروش
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جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد و  :مرتبه سوم

  . معرفي از رسانه هاي گروهي به عنوان گرانفروش

فرمول ساخت از مواد غير مجاز و يا سمي باشد، متخلف در صورتيكه مواد اوليه به كار رفته در 

  : به مجازاتهاي زير محكوم مي شود

  . ضبط كاالي توليدي و در صورت سمي و يا زيان آور بودن، معدوم نمودن كاال  _مرتبه اول 

  . عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول جريمه نقدي تا پنج ميليون ريال _  مرتبه دوم

  . بر مجازاتهاي مرتبه دوم، تعطيل واحد توليدي تا يكسال عالوه _  مرتبه سوم

شركتهاي پخش، فروشگاههاي، سوپر ماركتها ، تعاوني و ساير اماكن كه حق توزيع يا  – ۳۶ماده 

فروش كاالي خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي را دارند مجاز به عرضه و فروش آن 

مي باشند كه  ني ، آشامدني ، آرايشي و بهداشتيدسته از كاالهاي مشمول قانون مواد خورد

داراي پروانه ساخت معتبر و با مجوز ورود از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشند 

  :، تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود

  شركتهاي پخش و تعاوني هاي بزرگ  –الف 

  ال به نفع دولتاخطار و ضبط كا :مرتبه اول 

عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول جريمه نقدي تا مبلغ يك مليون ريال با توجه به حجم  :مرتبه دوم 

  كاال
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عالوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، محكوميت مدير عامل شركت به زندان از يك تا  :مرتبه سوم 

  ششماه

  

  :فروشگاهها و سوپر ماركتها و تعاوني ها و ساير اماكن  –ب 

  اخطار و ضبط كاال به نفع دولت :مرتبه اول 

  عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول جريمه نقدي تا يكصد هزار ريال :مرتبه دوم 

  عالوه بر مجااتهاي مرتبه دوم جريمه نقدي تا پانصد هزار ريال:مرتيه سوم 

  در صورت تكرار تعطيل واحد از يك تاشش ماه

تعاوني ها و ساير اماكن بايد از عرضه و تحويل كاالي  فروشگاهها ، سوپر ماركتها ، – ۳۷ماده 

عرضه و تحويل كاال با علم به غير بهداشتي بودن آن تخلف . غير بهداشتي خودداري نمايند 

  :محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شد

  اخطار كتبي و ضبط كاال به نفع دولت  :مرتبه اول 

اي مرتبه اول ، جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال به تناسب عالوه بر مجازاته :مرتبه دوم 

  حجم كاال

  عالوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم تعطيل واحد ازيك تا شش ماه :مرتبه سوم 
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سازمانها و شركتهاي وارد كننده و توليد كننده مواد اوليه غذايي ، آرايشي و بهداشتي  – ۳۸ماده 

اين قانون عرضه نمايند  ۳۱به توليد كنندگان موضوع ماده در صورتي مي توانند كاالي خود را 

كه واحدهاي مذكور داراي مجوز و يا پروانه ساخت معتبر از وزار بهداشت ، درمان و آموزش 

  :پزشكي باشند و متخلفين به مجازاتهاي زير محكوم مي شوند

  

  وارد كنندگان - الف 

  اخطار و جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال :مرتبه اول 

  جريمه نقدي از يك مليون ريال تا ده ميليون ريال :مرتبه دوم 

  جريمه نقدي تا مبلغ ده ميليون ريال و لغو كارت بازرگاني به مدت يك سال :مرتبه سوم 

  توليدكنندگان -ب 

  اخطار و جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال :مرتبه اول 

  جريمه نقدي از يك مليون تا ده ميليون ريال :ه دوم مرتب

  جريمه نقدي تا مبلغ ده ميليون ريال  :مرتبه سوم 

متصديان و مسئولين كارخانجات و كارگاهها و مراكز تهيه وتوزيع مواد خوردني ،  – ۳۹ماده 

ي و آشاميدني، آرايشي ، بهداشتي ، اماكن عمومي ، مراكز بهداشتي درماني ، مراكز آموزش

پرورشي ، محلهاي نگهداري و پرورش دام و طيور و كشتارگاهها ملزم به رعايت ضوابط و 
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متخلفين ازاين ماده به ازاي هر مورد . مقررات بهداشت محيطي در محل فعاليت خود ميباشند 

  .نقص بهداشت به مجازاتهاي زير محكوم مي شوند

  ار ريالجريمه نقدي از مبلغ يك هزار تا پنج هز :مرتبه اول 

  جريمه نقدي از مبلغ دو هزار تا صد هزار ريال :مرتبه دوم 

  جريمه نقدي از چهار هزار تا دويست هزارريال :مرتبه سوم 

  عالوه بر مجازات مرتبه سوم زندان از يك تاشش ماه :مرتبه چهارم 

يا  درصورت عدم رفع نقايص بهداشتي درپايان مهلت مقرر با لغو پروانه كسب متصدي :تبصره 

  .مسئولين، محل تعطيل خواهد شد و ادامه كار منوط به اخذ پروانه جديد و رفع نقص مي باشد

در كليه مراحل مربوط به مواد اين قانون در صورتي كه تخلف در بخش غير  – ۴۰ماده 

خصوصي انجام گرفته باشد برحسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و يا مباشر و يا هر دو 

  :ه مجازاتهاي زير محكوم مي گردند متخلف محسوب و ب

  اخطار كتبي و جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال :مرتبه اول 

  جريمه نقدي تا مبلغ پنج ميليون ريال  :مرتبه دوم 

  تعليق از خدمت به مدت سه تا شش ماه:  مرتبه سوم

  زندان از يك تا شش ماه:  مرتبه چهارم

گزارش تخلفات مندرج دراين قانون به وسيله ناظرين و بازرسين ويژه اي كه توسط  – ۴۱ماده 
  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا مدير عامل سازمانهاي منطقه اي 
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  .بهداشت درمان تعيين مي شوند ، تهيه مي گردد

  بازرسينكليه گزارشات تخلفات مندرج در اين قانون بايد به تاييد ناظرين و  – ۴۲ماده 

  .ويژه برسد

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي موظف است به طور منظم اسامي كاالها  – ۴۳ماده 
را جهت عموم به نحو مقتضي ) خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي ( مجاز و غير قانوني 

  .اعالم نمايد

مجازاتهاي قانوني ديگر اعمال تعزيرات حكومتي موضوع اين قانون مانع اجراي  – ۴۴ماده 
  .نخواهند بود

  یاسالم يقانون نظام صنفی مصوب مجلس شورا: بخش هفتم 

  :شرايط و مدارك جهت تحصيل پروانه كسب -۳ماده 

  .درمان و آموزش پزشكي, گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از وزارت بهداشت - ۶

درمان و آموزش , رت بهداشتارائه كارت معاينه پزشكي و گواهي صالحيت بهداشتي از وزا - ۸
, آشاميدني, قانون موادخوردني  ۱۳پزشكي براي صنوفي كه مشمول قانون اصالح ماده 

  .   بهداشتي و آرايشي مي باشد
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  ست ؟ يچ ييف بهداشت مواد غذايتعر -۱
 ییشتر مواد غذایب يجهت ماندگار یید مواد غذایه و تولیدر ته یت اصول بهداشتیرعا .1
 ییاز فساد مواد غذا يریجهت جلوگ ییدر حمل و نقل ، عرضه و فروش مواد غذا یت اصول بهداشتیرعا .2
 و پرچرب يپرانرژ يبه غذا یجهت دسترس ییدر حمل و نقل ، عرضه و فروش مواد غذا یت اصول بهداشتیرعا .3
سالم و با  يمصرف کننده به غذا یبمنظور دسترس یید ، حمل و نقل ، عرضه و فروش مواد غذایه ، تولیدر ته یه اصول بهداشتیت کلیرعا .4

 ت مطلوب یفیک
 

  شود ؟ يجاد مير ايه شيثانو يل آلودگيبدل يماريکدام ب -۲
 سل ، تب مالت ، وبا .1
 اه زخم ، حصبهیسل ، س .2
 ب مالت وبا ، حصبه ، ت .3
 وبا ، حصبه ، اسهال .4

 
  باشد ؟ يح نميصح يه بهداشتيکدام توص -۳
 د بصورت خام مصرف نمودیر را نبایش .1
 ستیخچال نیزه در یر پاستوریش يبه نگهدار يازین .2
 قه جوشاندیک دقید بمدت یر خام را قبل از مصرف بایش .3
 ندینمانه یر واکسیواگ يهایماریه بیشان را به موقع علید دامهایدامداران با .4

 
  باشد ؟ يح نميصح يه بهداشتيکدام توص - ۴
 د ینمائ يد گوشت چرخ کرده آماده خودداریاز خر .1
 د ینمائ يشوند خوددار یکشتار م یر بهداشتیکه به روش غ ییاز مصرف گوشت ها .2
 دینمائ يچاندن گوشت خودداریپ يباطله برا ياز استفاده از روزنامه و کاغذها .3
 د تا از حالت انجماد خارج شود یداخل آب جوش نگه دارگوشت منجمد را قبل از مصرف  .4

 
  است ؟ يکدام مورد جزء عالئم فساد ماه - ۵
 شود  یکنده نم یآن به راحت يفاسد براق بوده و فلس ها یفلس بدن ماه .1
 ت نداردیره و کدر است و شفافیفاسد فرو رفته ، ت یماه يچشمها .2
 رود  ین میزود از ب یبدن ماه يرو يد گودیفاسد را فشار ده یاگر با انگشت دست بدن ماه .3
 ب و ج .4

 
  ست ؟ين نيرينه جزء مضرات استفاده از جوش شيکدام گز - ۶
 یجاد کم خونیمختل نمودن جذب آهن و ا .1
 شود  یم ياز عناصر مغذ یو برخ يم ، فسفر ، رویمانع جذب کلس .2
 نان يش ماندگاریافزا .3
 ز در نانیعات و دور ریش ضایافزا .4

 
  دهد ؟ يجات را نشان ميسبز ييگندزدانه مراحل يکدام گز -۷
 یینها ي، شستشو ی، ضدعفون یی، انگل زدا يگل و ال يشستشو .١
 یینها ي، شستشو یی،انگل زدا ی، ضدعفون يگل و ال يشستشو  .٢
 یینها ي، شستشو یی،انگل زدا ی، ضدعفون يپاکساز .٣
 یینها ي، شستشو ی، ضدعفون یی، انگل زدا يپاکساز .۴

  
  
  
 

 پرسشنامه مرتبط با فعالیتهاي اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازي اماکن عمومی ویژه پزشکان خانواده



۹۰ 
 

  ست ؟يح نيصح يه بهداشتيکدام توص - ۸
 دیروغن را با شعله کم حرارت ده .1
 د یه برگردانیروغن مصرف شده را دوباره به ظرف اول .2
 دیسرخ کردن استفاده نمائ مخصوص يسرخ کردن از روغنها يبرا .3
 ندارد یاستفاده مجدد از روغن مشکل ییاز مواد غذا یسرخ کردن برخ يبرا .4

 
  است ؟ ييت غذاياز عفونتها و مسموم يريشگيپ ينه جزء روشهايکدام گز -۹
 ک بار مصرف در مسافرتیوان یاستفاده از ل .1
 جات قبل از مصرفیوه و سبزیم ییشستشو و گند زدا .2
 قهیدق 5کنسرو به مدت  يهایدن قوطیجوشان .3
 تمام موارد .4

 
  ست ؟يح نيصح ييمواد غذا ينه در نگهداريکدام گز -۱۰
 د ینمائ ير صفر نگهداریزر و درجه زیدر فر یمدت طوالن يرا برا ینیپروتئ ییمواد غذا .1
 نمود  يخچال و کنار هم نگهدارید  در یخام و پخته را با ییمواد غذا .2
 آزاد نگه داشت يدر هوا ید بمدت طوالنیرا نبا یفاسد شدن ییمواد غذا .3
 نمود يک و خشک نگهداریسرد ، تار يد در انبارهایرا با ییمواد غذا .4

 
  ست ؟يشده از نظر بهداشت مهم ن يبسته بند ييبرچسب مواد غذا يکدام مورد برا - ۱۱
 د و انقضاءیخ تولیتار .1
 پروانه ساخت .2
 سیپروانه تاس .3
 ل دهندهیمواد تشک .4

 
 ير ميانسان تاث يو اجتماع........... و ........... سالمت  يرو يکه بگونه ا........ ط عبارتست از کنترل يبهداشت مح -۱۲

  .گذارند 
 ی، روان ی، جسمط یاز مح یعوامل .1
 ی، جسم یک ، روانیولوژیعوامل ب .2
 ي، اقتصاد ی، جسم یکیزیعوامل ف .3
 ی، روان یط ، فرهنگیاز مح یعوامل .4

 
  هستند ؟ ياز اماکن عموم يينه ها نمونه هايک از گزيکدام - ۱۳

 شگاهیه ، آرایمارستان ، حوزه علمیب .1
 هنرستان ، مطب ، حمام .2
 یمواد خوردن شگاه سالمندان ، کارخانه ، مراکز فروشیآسا .3
 یل حمل و نقل عمومینال وسایون ، هتل ، ترمیپانس .4

 
................ بر عهده  يدام يفراورده ها يو کنترل بهداشت............... بر عهده  يکنترل هر نوع دام و مواد خام دام -۱۴

  .باشد  يم
 یوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشک -یوزارت بازرگان .1
 عیصناوزارت  -یوزارت بازرگان .2
 یوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشک - کشور یسازمان دامپزشک .3
 عی، وزارت صنا یوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشک .4

  

 

 



۹۱ 
 

وه فروشان ، قنادان ، مشاغل مشابه و ي، آبم يچ ، بستنيه ، ساندويپزندگان ، اغذ يبرا ينه پزشکيمدت اعتبار کارت معا -۱۵
  يفاسد شدن يو بهداشت ييد مواد غذاينجات تولکارگران کارگاهها و کارخا

 ماه 6ماه ،  12 .1
 ماه  12ماه ،  6 .2
 ماه 4ماه ،  6 .3
 ماه 6ماه ،  4 .4

 
  .است  ياتاق استراحت الزام............. هر کارگر وجود حداقل  يدر کارگاهها و کارخانجات به ازا -۱۶

 متر مربع 3.5 .1
 متر مربع 2 .2
 متر مربع 3 .3
 متر مربع 2.8 .4

 
  .باشد  يمتر م.................. متر مربع و ارتفاع سقف ................. اتاق استراحت حداقل مساحت  -۱۷

1. 12  ،2 
2. 8  ،3 
3. 10  ،2.5 
4. 7.5  ،2.8 

  .......................د يبا ييرايپذ يسالنها يوارهايسطح د -۱۸
 .ده شود یپوش یر سقف با رنگ معمولیمتر تا ز یسانت 100و از ارتفاع  یک و کاشیو سرام یقلیص يمتر سنگها یسانت 100تا ارتفاع  .1
 .ده شود یر سقف با رنگ قابل شستشو پوشیمتر تا ز یسانت 150و از ارتفاع  یک و کاشیو سرام یقلیص يمتر سنگها یسانت 150تا ارتفاع  .2
 .ده شود یرنگ قابل شستشو پوش ر سقف بایمتر تا ز یسانت 120و از ارتفاع  یک و کاشیو سرام یقلیص يمتر سنگها یسانت 120تا ارتفاع  .3
 .ده شود یپوش یر سقف با رنگ معمولیمتر تا ز یسانت 100و از ارتفاع  یک و کاشیو سرام یقلیص يمتر سنگها یسانت 120تا ارتفاع  .4

 
  زان باشد ؟يد به چه ميمانده در آب استخر بايزان کلر باقيم - ۱۹
 0.8تا  0.2ن یب .1
 3.5تا  1ن یب .2
 2.5تا  1ن یب .3
 8تا  7.2ن یب .4

 
د و مدت ينما يم يرا کتبا به دادگاه معرف يمتصد) بازرس( د گزارش مامور نظارت يمسئول بهداشت محل با تائ يچه زمان -۲۰

  مهلت جهت رفع نواقص چند روز است ؟
 روز بر حسب تعداد و نوع نواقص 60تا  15 – ین بازرسیبعد از اول .1

 نواقصروز بر حسب تعداد و نوع  30تا  15 – ین بازرسیبعد از دوم .2

 روز بر حسب تعداد و نوع نواقص 30تا  15 – ین بازرسیبعد از اول .3

 روز بر حسب تعداد و نوع نواقص 60تا  15 – ین بازرسیبعد از دوم .4
 

  د ؟يمجدد نما يبهره بردار يتواند تقاضا يم يدر چه صورت يلير محل کسب بعد از تعطيا مديصاحب  -۲۱
 در صورت گذشت زمان درنظر گرفته شده .1
 یه نواقص بهداشتیرفع کل در صورت .2
 درصورت رفع اکثر نواقص .3
 چکدامیه .4

 
  .شود  يم.................... موجب  يو اخذ مجوز بهره بردار يه نواقص بهداشتيقبل از رفع کل ياقدام به بهره بردار -۲۲

 ماه 6حداقل  يل مجدد برایتعط .1
 به دادگاه یمعرف .2
 ماه 3حداقل  يت به حبس برایمحکوم .3
 ک ماهیحداقل  يل مجدد برایتعط .4



۹۲ 
 

  شود ؟ يمحسوب نم يير تقلب در مواد غذايک از موارد زيکدام - ۲۳
 گریجنس د يبه جا یعرضه و فروش جنس .1
 )ت یفیا کیدر وزن ( به منظور سوء استفاده  یا مواد خارجیمخلوط کردن جنس  .2
 خ گذشتهیا فرمول ثبت و فروش و عرضه جنس فاسد و تاریت استاندارد یعدم رعا .3
 يمورد درخواست مشتر يکاالل یر در تحویتاخ .4

 
  ................................... يافراد خاط يقانون مجازات اسالم ۶۸۸طبق ماده -۲۴

 کسال محکوم خواهند شد یبه حبس تا  .1
 کسال محکوم خواهند شدینباشند به حبس تا  يدترین خاص مشمول مجازات شدیقوانچنانچه طبق  .2
 به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد .3
 شوند یم یدادگاه معرف به .4

 
  است ؟ يشود بر عهده چه نهاد يست شناخته ميط زيو مح يه بهداشت عموميد عليکه تهد يص اقداميتشخ -۲۵

 یوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشک .1
 ستیط زیسازمان حفاظت مح .2
 یسازمان دامپزشک .3
 همه موارد فوق .4

  

  
  



۹۳ 
 

  بسمه تعالي 
  ..............دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتن درماني 

  معاونت بهداشتي
  ..................مركز بهداشتي درماني     ............... ستان مركز بهداشت شهر

  
  
  
  

  اول              دوم             سوم                                       
  Ïعدم مطابقت با آئين نامه        P   مطابقت با آئين نامه:                                                                  ريخ بازديدتاتا

يف
رد

وم 
د س

زدي
با

وم 
د د

زدي
با

ول 
د ا

زدي
با

 

  ادمو
 آئين نامه

 متن مواد آئين نامه

۱    

 ۱ماده 

كليه متصديان و كارگران و اشخاصي كه در مراكز تهيه ، توليد ، توزيع و نگهداري و فروش و وسايط نقليه حامل مواد 
معاونت موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را بترتيبي كه . خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و اماكن اشتغال دارند

 .بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعالم مي نمايد گذرانده و گواهينامه معتبر آنرا دريافت دارند

۲     
مديريت ويا تصدي اشتغال بكار در هر يك از كارگاهها و كارخانجات و مراكز و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه بدون   ۱تبصره 

  .ممنوع است ۱ماده داشتن گواهينامه معتبر موضوع 
۳     

  ۲تبصره 
اين آئين نامه در هر يك از كارگاهها و كارخانجات و  ۱استخدام با بكارگيري اشخاص فاقد گواهينامه معتبر مندرج در ماده 

  . اماكن و مراكز و وسايط نقليه مذكور ممنوع است
۴     

نگهبان ، راننده و نظاير آنها كه در اماكن موضوع اين آئين نامه شاغل بوده ليكن با مواد  باغبان ، اشخاصي مانند صندوقدار ،  ۳تبصره 
  . آن مستثني مي باشد ۲و  ۱فوق و تبصره هاي  ۱آرايشي و بهداشتي ارتباط مستقيم ندارند از مشمول ماده  غذائي ، 

۵     
اين آئين نامه مي باشند موظفند كارت معاينه پزشكي معتبر  ۱، كارگران و اشخاصي كه مشمول ماده  كليه متصديان ، مديران  ۲ماده 

  .در محل كار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت ارائه نمايند
۶     

و كارت معاينه پزشكي آنان را مالحظه و ضمن اطمينان  ۱اشخاص گواهينامه معتبر ماده خدام كارفرمايان موظفند هنگام است  ۱تبصره 
  . از اعتبار آن در محل كسب نگهداري نمايند

۷     

  ۲تبصره 

كارت معاينه پزشكي منحصراً از طرف مراكز بهداشت شهرستان يا مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستائي وابسته به 
مدت اعتبار كارت فوق براي پزندگان ، اغذيه ، ساندويچ ، . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي صادر خواهد شد

كارگران كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذائي و بهداشتي فاسد و مشاغل مشابه و نيز ... بستني و آبميوه فروشان و 
  . ماه و براي ساير مشاغل موضوع اين آئين نامه حداكثر يكسال مي باشد ۶شدني 

۸     
متصديان و كارگران اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند رعايت كامل   ۳ماده 

  .اشت فردي و نظافت عمومي محل كارخود را نموده وبه دستوراتيكه از طرف بازرسين بهداشت داده ميشود عمل نمايندبهد
۹     

كليه اشخاصي كه در اماكن و مراكز و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه كار مي كنند بايد ملبس به لباس كارو روپوش   ۴ماده 
  .  تميز و برنگ روشن باشند

۱۰     

  ۱تبصره 

كليه تهيه كنندگان مواد غذائي نظير آشپزان ، نانوايان و مشاغل مشابه و نيز كارگران و كارگاهها و كارخانجات توليد مواد 
غذائي و بهداشتي كه با اين مواد ارتباط مستقيم دارند ملزم به پوشيدن روپوش و كاله و اشخاصي مانند شاغلين و 

يوه ، بستني ، شيرينيجات ، كله پاچه و جگركي و مشابه آنها عالوه بر روپوش و كاله فروشندگان اغذيه و ساندويچ ، آبم
  . ملزم به استفاده از دستكش در حين كار ميباشد

۱۱     
متصديان اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آئين نامه موظفند براي هر يك از شاغلين خود جايگاه   ۵ماده 

  .بمنظور حفظ لباس و ساير وسايل در محل تهيه نمايندمحفوظ و مناسبي 
۱۲     

متصديان اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند ورود و دخالت افراد متفرقه   ۶ماده 
  .به امور توليد و تهيه و طبخ و حمل و نقل و توزيع و فروش مواد غذائي جلوگيري نمايند

  

  :نوع كسب       : تعداد كارگر         : نام متصدي 
  : شماره پرونده                 : نشاني محل 

  فرم آئين نامه مقررات بهداشتي نانوائيها
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  مواد
 آئين نامه

 متن مواد آئين نامه

۱۳     
  ۷ماده 

متصديان اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند به تناسب تعداد كارگران 
  . متر مربع اطاق استراحت مطابق با موازين بهداشتي تهيه نمايند ۵/۲هر كارگر حداقل   خود بازاء

  .متر باشد ۸/۲متر مربع و ارتفاع سقف آن نبايد كمتر از  ۵/۷در هر حال مساحت اطاق استراحت نبايد كمتر از   تبصره     ۱۴
  .فشستشو و استحمام اختصاصي ميباشد هر كارگر موظف به داشتن كليه وسايل نظافت   ۹ماده      ۱۵
۱۶     

يا طبخ و تهيه و توزيع مواد غذائي سر و كار دارند، در حين كار شخصاً حق دريافت بهاي  اشخاصي كه به نحوي از انحاء   ۱۰ماده 
  . كاالي فروخته شده را از مشتري نخواهند داشت

  .جعبه كمك هاي اوليه با مواد و وسايل مورد نياز در محل مناسب نصب گردد  ۱۱ماده      ۱۷
۱۸     

كارگران كارگاهها و كارخانجات و اماكني كه با پخت و فرآوري مواد غذائي سر و كار دارند هم چنين كارگران كشتارگاهها   ۱۲ماده 
  . و محلهايي مانند آنها موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه كار استحمام نمايند

  آئين نامه در حين كار ممنوع است استعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران مشمول اين  ۱۳ماده      ۱۹
  . سال در اماكن و مراكز موضوع اين آئين نامه ممنوع است ۱۸فروش سيگار به افرا د كمتر از   ۱۴ماده      ۲۰
۲۱     

مصرف هر گونه محصوالت دخانياتي در محوطه هاي عمومي كارگاهها ، كارخانجات و اماكن و مراكز و محلهاي موضوع   ۱۵ماده 
  .نامه ممنوع است اين آئين

۲۲     
بوده و موظفند ضمن نصب  ۱۵متصديان ، مسئولين و يا كارفرمايان محلهاي موضوع اين آئين نامه مسئول اجراي مفاد ماده   ۱تبصره 

  .تابلوهاي هشدار دهنده در نقاط مناسب و در معرض ديد از نظر مصرف دخانيات جلوگيري كنند
۲۳     

  ۲تبصره 
مي توانند محل مشخصي را كه كامالً از محلهاي معمولي و عمومي  ۱و يا كارفرمايان موضوع تبصره متصديان ، مسئولين 

  .جدا باشد جهت افراديكه مي خواهند دخانيات مصرف كنند در نظر بگيرند
۲۴     

  ۱۶ماده 

  : كف ساختمان بايد داراي شرايط زير باشد 
  . از جنس مقاوم ، صاف ، بدون درز و شكاف و قابل شستشو باشد –الف 

  .داراي كف شور به تعداد مورد نياز و مجهز به شتر گلو بوده و نصب توري ريز روي آن الزاميست –ب 
  .داراي شيب مناسب بطرف كف شور فاضالب رو باشد –ت 

  .بوده و طوري باشد كه از ورود حشرات و جوندگان جلوگيري بعمل آوردساختمان ديوار از كف تا سقف از مصالح مقاوم   ۱۷ماده      ۲۵
  .سطح ديوارها بايد صاف ، بدون درز و شكاف و برنگ روشن باشد  ۱تبصره      ۲۶
۲۷     

پوشش ديوارها بايد متناسب با احتياجات و لوازم مربوط به نوع كار و بر حسب مشاغل مختلف بشرح تبصره هاي ذيل   ۱۸ماده 
  .باشد

۲۸     

  ۱تبصره 

پوشش بدنه ديوار كارگاههاي تهيه مواد غذائي ، آشپزخانه ، آبدارخانه ، انبار مواد غذائي ، ميوه و سبزي فروشي ، حمام 
مستراح ، دستشوئي ، رختشويخانه بايد از كف تا زير سقف و در مورد كارگاهها و كارخانجات توليدي مواد غذايي تا ارتفاع  ،

ديوار كارخانجات از ارتفاع چهار متر به باال مي تواند از سيمان صاف و صيقلي برنگ حداقل چهار متر كاشي يا سراميك و 
  . روشن باشد

۲۹     
  ۷تبصره 

پوشش بدنه نانوائيهاي سنتي و كارگاههاي پخت انواع نانهاي ماشيني و ساندويچي و فانتزي و انبار آرد و شكر آنها بايد از 
  .  سطح صاف يا سنگ صيقلي برنگ روشن باشد كف تا زير سقف از جنس كاشي يا سراميك با

  .بايد صاف ، حتي االمكان مسطح ، بدون ترك خوردگي و درز و شكاف و هميشه تميز باشد  ۱۹ماده      ۳۰
۳۱     

پوشش سقف آشپزخانه و هر نوع محل طبخ و همچنين گرمخانه و دوش حمام بايد از جنس قابل شستشو و برنگ روشن   تبصره
  باشد

۳۲     

  ۲۰ماده 

  : وضع درها و پنجره ها بايد داراي شرايط زير باشد 
،سالم و بدون ترك خوردگي و شكستگي و زنگ زدگي و قابل شستشو بوده و  درها و پنجره ها از جنس مقاوم  –الف 

  هميشه تميز باشد
  .اماكن جلوگيري نمايدپنجره باز شو بايد مجهز به توري سالم و مناسب باشد به نحوي كه از ورود حشرات بداخل  -ب

درهاي مشرف به فضاي باز بايد مجهز به توري سالم و مناسب و همچنين فنر دار باشد بطوريكه از ورود حشرات و  –ت 
  . جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد



۹۵ 
 

يف
رد

وم 
د س

زدي
با

وم 
د د

زدي
با

ول 
د ا

زدي
با

 

  مواد
 آئين نامه

 متن مواد آئين نامه

  .مصرفي بايد مورد تأييد مقامات بهداشتي باشد آب  ۲۱ماده      ۳۳
و در مورد هتلها و (كليه اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات مشمول اين آئين نامه بايد داراي سيستم جمع آوري   ۲۲ماده      ۳۴

  .و دفع بهداشتي فاضالب مورد تأييد مقامات بهداشتي باشند) كارگاهها و كارخانجات سيستم تصفيه
هدايت و تخليه هر گونه فاضالب و پساب تصفيه نشده اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات مشمول اين آئين نامه به   تبصره      ۳۵

  .معابر و جوي و انهار عمومي اكيداً ممنوع ميباشد
  وضع و تعداد توالت و دستشوئي بهداشتي و متناسب باشد  ۲۴ماده      ۳۶
و خشك كن مناسب و بهداشتي بوده و وجود زباله دان در كنار ) ترجيحاً صابون مايع(بايد مجهز به صابون  دستشوئي ها  تبصره      ۳۷

  .دستشوئي الزامي است
براي كارگران بايد دستشوئي و توالت مجزا و مجهز به شير آب گرم و سرد و با شرايط الزم بهداشتي در محل مناسب و به   ۲۵ماده      ۳۸

  .بشرح ذيل وجود داشته باشدتعداد مورد نياز 
  دستشوئي   ۱توالت و  ۱نفر كارگر  ۱ – ۵ – ۱
  )دستگاه ۳نفر از هر كدام  ۲۵(دستشوئي  ۱توالت و  ۱نفر ۱۰هر   نفر ، بازاء ۶ – ۲۵ – ۲
  )دستگاه ۵نفر از هر كدام  ۵۰(دستشوئي  ۱توالت و  ۱نفر  ۱۵هر   نفر ، بازاء ۲۶ – ۵۵ – ۳
  )دستگاه ۷نفر از هر كدام  ۱۰۰(دستشوئي  ۱توالت و  ۱نفر  ۲۰هر   اءنفر ، باز ۵۶ – ۱۱۵ – ۴
  )دستگاه ۱۳نفر از هر كدام  ۲۵۰(دستشوئي  ۱توالت و  ۱نفر  ۲۵هر   نفر ، بازاء ۱۱۶ – ۲۶۶ – ۵
  دستشوئي ۱توالت و  ۱نفر اضافي  ۳۰هر   نفر بباال ، بازاء  ۲۶۶از  – ۶

آن براي كارگران مرد و كارگران زن بصورت كامالً جدا و  ۶تا  ۱و بندهاي  ۲۵وجود توالت و دستشوئي بشرح مفاد ماده   تبصره      ۳۹
  مستقل از هم اجباريست 

تعداد اين آئين نامه بوده و  ۳۸و  ۳۷ ، ۳۱ ، ۲۷ ، ۲۲،  ۲۰لغايت  ۱۵بايد داراي شرايط مندرج در مواد  ۱۲حمام مذكور در ماده   ۲۶ماده      ۴۰
آن نيز متناسب با تعداد كارگران بشرح جدول ذيل بوده و بايد مشابه توالت و دستشوئي براي كارگران مرد و كارگران زن 

  .بطور جداگانه محاسبه و اعمال و بصورت كامالً جدا و مستقل از هم در محل هاي مناسب وجود داشته باشد
  دستگاه  ۱نفر كارگر  ۱ – ۵ – ۱
  )دستگاه ۴نفر  ۲۰(دستگاه  ۱نفر  ۵هر   بازاء نفر ، ۶ – ۲۰ – ۲
  )دستگاه ۷نفر  ۵۰(دستگاه  ۱نفر  ۱۰هر   نفر ، بازاء ۲۱ – ۵۰ – ۳
  )دستگاه ۱۰نفر  ۱۰۰(دستگاه  ۱نفر  ۲۰هر   نفر ، بازاء ۵۱ – ۱۰۰ – ۴
  نفر اضافي يكدستگاه  ۲۰هر   نفر كارگر به باال ، بازاء  ۱۰۰از  – ۵

  .دستگاه سوخت و نوع مواد سوختني بايد از نوعي باشد كه احتراق بصورت كامل انجام گيرد  ۳۷ماده      ۴۱
  .نصب هود با ابعاد متناسب از جنس مناسب و مجهز به هواكش با قدرت مكش كافي باالي دستگاه پخت الزاميست  تبصره      ۴۲
مجهز به در و شيشه سالم و هميشه تميز و فاصله كف آنها از زمين حدود قفسه ، ويترين و گنجه ها بايد قابل نظافت بوده و   ۳۰ماده      ۴۳

  .سانتيمتر باشد ۲۰
  .پيشخوان و ميز كار بايد سالم و سطح آن از جنس قابل شستشو باشد  ۳۱ماده      ۴۴
بوده و فضاي زير آن نيز مورد ميز كاري كه صرفاً جهت تهيه مواد غذائي بكار ميرود بايد فاقد هر گونه كشو و يا قفسه   تبصره      ۴۵

  .استفاده قرار نگيرد
 ۴۰لغايت  ۳۸و  ۲۰لغايت  ۱۶انبار مواد غذائي بايد قابل تميز كردن بوده و وضع داخلي آن مطابق با شرايط مندرج در مواد   ۳۳ماده      ۴۶

  . اين آئين نامه و حجم و فضاي آن متناسب با نياز و احتياجات مؤسسه باشد
  .انبار مواد غذائي بايد بنحو مطلوب تهويه و ميزان حرارت و رطوبت آن همواره مورد تأييد مقامات بهداشتي باشد  ۱ تبصره     ۴۷
  .انبار آرد و شكر بايد مطابق نقشه مصوب باالترين مقام بهداشتي محل شود   ۲تبصره      ۴۸
  .مناسب انجام شودقفسه بندي و پالت گذاري در انبار به نحو مطلوب و   ۳تبصره      ۴۹
عرضه و فروش مواد غذائي آماده مصرف از قبيل ساندويچ ، كباب ، آش ، غذاهاي پخته ، غذاهاي فاسد شدني ، شربت آالت   ۳۶ماده      ۵۰

و نوشيدنيهاي فله ، ترشيجات و شور و خيار شور ، شيريني جات ، انواع تنقالت و خشكبار و آجيل فله و امثال آنها بصورت 
  .ردي ممنوع استدوره گ

  .تهويه مناسب بايد بنحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل اماكن سالم ، تازه ، كافي و عاري از بو باشد  ۳۷ماده      ۵۱
  . درجه سانتيگراد باشد ۳۰در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد بيشتر از   ۳۸ماده      ۵۲
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لوكس ، نانوائي  ۵۰۰تا  ۲۰۰لوكس ، آرايشگاه  ۲۰۰تا  ۱۰۰شدت روشنايي نور طبيعي يا مصنوعي در آشپزخانه   ۳۹ماده      ۵۳
و در محوطه ) بسته به نوع كار( لوكس  ۲۰۰تا  ۱۵۰لوكس ، محلهاي فرآوري و توليد و بسته بندي  ۲۰۰تا  ۱۰۰

لوكس و در راهرو ،  ۱۰۰ين نامه بايد حداقل عمومي و انبار مراكز و اماكن كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آئ
  . لوكس باشد ۱۵۰تا  ۵۰سرسرا ، رختكن ، توالت ، دستشوئي و حمامها بايد بين 

براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي بايد پيش بيني هاي الزم با توجه به حجم كار و نوع    ۴۰ماده      ۵۴
  . آيدفعاليت و تعداد كارگران بعمل 

كارگاهها و كارخانجات توليدي مواد غذائي و بهداشتي مشمول اين آئين نامه و همچنين هتلها و متل ها و امثال   ۴۱ماده      ۵۵
حمل و نقل و دفع نمايند  آنها موظفند زباله توليدي را همواره بطريقه كامالً بهداشتي جمع آوري ، نگهداري موقت ،

  .تأييد مقامات بهداشتي باشد بطوريكه اقدامات آنها مورد 
  .قابل حمل و  با حجم مناسب و تعداد كافي موجود باشد قابل شستشو ، زنگ نزن ، زباله دان درپوش دار ،  ۴۲ماده      ۵۶
  .زباله دان بايد مجهز به كيسه زباله و در محل مناسبي قرار گرفته و اطراف آن همواره تميز باشد  تبصره      ۵۷
سگ،گربه،موش وسايرحيوانات بهيچوجه نبايددرداخل اماكن وكارگاههاو كارخانجات  مگس،پشه وسايرحشرات ،  ۴۳ماده      ۵۸

  . ديده شود
نقشه كليه ساختمانهاي اماكن عمومي و مراكز و كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آئين نامه به منظور انطباق با   ۴۴ماده      ۵۹

  . موازين بهداشتي قبل از اجرا بايد به تصويب مقامات مسئول برسد
اين  ۵۸طابق مفاد وجود هر گونه حوض يا حوضچه پاشوي و امثال آن ممنوع ميباشد مگر در استخرهاي شنا م  ۴۶ماده      ۶۰

  آئين نامه 
نگهداري هرگونه وسايل اضافي و مستهلك و مستعمل و مواد غذائي غير قابل مصرف و ضايعات در محل كار   ۴۷ماده      ۶۱

  .ممنوع است
همچنين كيسه استفاده از مواد غير استاندارد از جمله كاغذهاي بازيافتي و كاغذهائيكه تميز نباشد و روزنامه و    ۷۵ماده      ۶۲

  .هاي پالستيكي جهت پيچيدن و بسته بندي مواد غذائي ممنوع است
جعبه هاي مقوائي و پاكتهاي كاغذي كه براي بسته بندي مواد غذائي استفاده ميشوند بايد از جنس سالم و    ۷۶ماده      ۶۳

  .استاندارد و كامالً تميز بوده و از نوع بازيافتي نباشد
  .خمير گيري بايد صاف و تميز و بدون درز باشد نصب شير آب باالي ظرف خمير گيري الزم استظروف   ۷۷ماده      ۶۴
  .كوشش شود از دستگاههاي خودكار براي تهيه خمير و ساير مواد مخلوط كردني استفاده گردد  تبصره      ۶۵
پز مورد مصرف ميرسد انواع نان  براي حمل ونقل وجابجائي هر نوع ماده غذائي كه بدون شستشو و پخت و  ۷۹ماده      ۶۶

شيرينيجات و خشكبارو امثال آنها بايد از وسايط نقليه مخصوص و مجهز به اطاقك محفوظ و مناسب ، تميز و  ،
  .بهداشتي استفاده شود

ات ، براي حمل و نقل مواد اوليه مصرفي و محصوالت نهايي كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذائي ، حبوب  ۸۰ماده      ۶۷
غالت ، ميوه جات و سبزيجات بايد صرفاً از وسايط نقليه مخصوص حمل و نقل اين مواد كه مورد تأييد وزارت 

  .بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشد استفاده شود
  

  بازديدها             

 مشخصات بازديد و تأييد كنندگان 

 بازديد سوم بازديد دوم بازديد اول

   و امضاء نام و نام خانوادگي
 بازرس بهداشت محيط

   

   نام و نام خانوادگي و امضاء
 مسئول بهداشت محيط

   

   نام و نام خانوادگي و امضاء
 مسئول بهداشت محل

   

 


