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شتی قل ضوابط فنی و بهدا   حدا
شتیو فراورده اهی    تولید و بسته بندی مواد کارگاه اهی  یی،آشامیدنی،آرایشی و بهدا   غذا

 

شتی ساختمان و سالن تولید( الف     شرايط فنی و بهدا
 :توليدي بايد بر اساس مقررات و ضوابط فنی و بهداشتی بشرح ذيل طراحی شود کارگاهساختمان       

 

 ط ساختمان شراي 
 :توليدي بايد به گونه اي بنا شده باشد که در آن  کارگاهساختمان        

  تميزبخشهاي (Clean)  غيرتميزو (Unclean) به نحوي که از انتقال آلودگی ثانويهه  . از هم جدا باشد

 .درحال فرآوري و محصول نهايی جلوگيري نمايد اوليه،به مواد

 م با واحدهاي بيرون و غير تميز در تماس باشدسالن توليد نبايد به طور مستقي. 

  به طور موثري حفاظت شود، پرندگان موذي ، جوندگاندر مقابل ورود و النه گزينی حشرات. 

  گردش مواد و فراورده ها، رفت و آمد نيروي انسانی و همچنين چيدمان تجهيزات بايد به صورتی باشد

 .که مانع انتقال آلودگی ثانويه گردد

 وژيگيهای سالن تولید و بسته بندی و انباراه ( ب   
 رداه 
  دمواد مقاوم باشکليه درها بايد قابل شستشو و گندزدايی بوده و جنس آنها از . 

 کليه درها بايد داراي سطوح صاف و رنگ روشن باشد. 

  درها بخوبی چفت شده(Sealed )به  و جوندگان موذي پرندگان، حشرات  و براي جلوگيري از ورود

  .سيمی باشد همچنين داراي توري درها (. ناحيه زيرين درها هم سطح با کف باشد ) وبی بسته شوندخ

 

 پنجره اه 
     کليه پنجره ها بايد داراي اندازه مناسب، قابل شستشو، نظافت و ضدزنگ بوده و به گونهه اي طراحهی شهود

 .نمايد که از ورود و تجمع گرد و غبار و آلودگی به داخل سالن توليد ممانعت

  باشد تا از تجمع آب در زير پايه پنجره و و همچنين تجمع مواد مختلهف و آلهودگی    گونه ايلبه پنجره ها به

 .ها ممانعت شود و نظافت آن آسان باشد
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      بهتراست که براي استفاده از نور طبيعی درسالنهاي توليد و انبارها ، پنجره ها بهه صهورت زيرسهقفی ايجهاد

بوده و پنجره هاي ( غير قابل بازشدن)ي داخل سالن هاي توليد وفرآوري بصورت ثابت شوند وکليه پنجره ها

 . باشند مقاومموجود درساير قسمتها در صورت باز شو بودن مجهز به توري هاي ريز بافت وقابل شستشو و 

 

  كف 

  سير فاضهبب  قابل شستشو و داراي شيب کافی به سمت م،  غير لغزنده صاف، بدون ترك و بايد کارگاهکف

 .باشد تا از تجمع آب در سطح کف واحد توليدي جلوگيري شود

  درمحلهايی که نگهداري و آماده سازي مواد خام باpH   اسيدي و يا قليايی انجام می گيرد، درساختار کهف

 .از پوششهاي مناسب و مقاوم  به اسيد و قليا استفاده شود

 حشرات ورود پساب وضعيت مناسبی داشته و دربرابر بايد از نظر کشش  و کانالهاي فاضبب زهكشی کف 

 .به خوبی محافظت شود موذي و جوندگان

  و عمودي بوده و محل اتصال ديهواره بهه    داراي عرض و ارتفاع مناسب با ديواره هاي صافآب روها بايد

. تهر باشهد  کف بدون زاويه باشد تا مقادير کم آب نيز به راحتی جريان يافته و تميهز کهردن آن نيهز آسهان     

  .استفاده شود( شتر گلودار) پساب وجود دارد، از کف شوي مناسب  تجميعدرمحلهايی که امكان 

 ديواراه 
  نبايد صاف ، بدون ترك، بدون خلل و فرج، قابل شستشو و گنهدزدايی بهوده و داراي رنهگ روشه    ديوارها 

 . باشند

  دبدون زاويه باشن کارگاهمحلهاي اتصال به ديوار همجواريا کف. 

 از جنس مناسب و مقاوم به رطوبت و حرارت استفاده شود. 

 سقفها 
  باشد مناسبارتفاع از جنس مقاوم بوده و داراي بايد. 

 و بطور موثري محافظت گرددمقاوم بوده  و پرندگان در برابر نفوذ يا النه گزينی حشرات. 

 

 پله اه 
  ابل شستشو وتميز کردن باشندق از جنس مناسب ،کليه پله ها، سطوح شيبدار، سكوها بايستی. 

 
 جهت عملیات تولید فضا( ج

 فضاي سالن توليد بايد به نحوي باشد که چيدمان تجهيزات و تردد کارگران به راحتی انجام شود. 
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  تها عهبوه    به گونه اي باشدفاصله الزم از ديوارها و درهاي سالن توليد و فاصله تجهيزات توليد از يكديگر

 .، در صورت نياز دستگاه ها به تعمير عمليات به آسانی انجام گيرد بر سهولت انجام کار

  براي مواد اوليه ، مواد حد واسط يا اقبم بسته بندي مورد مصرف درجريان توليد و درکنار خط توليد فضاي

 .الزم پيش بينی شود

 ه صورتی باشد گردش مواد و فراورده ها، رفت و آمد نيروي انسانی و همچنين چيدمان تجهيزات بايد ب

 .که مانع انتقال آلودگی ثانويه گردد

 شرايط و وژيگيهای انباراه( د
  ومتناسب بها ظرفيهت    به نحو مقتضی تفكيك شدهانبارهاي مواد اوليه و بسته بندي،قرنطينه ومحصول نهايی

  .شوددر نظر گرفته توليد 

  و ضهايعات توليهد و بسهته    ، مهوذي  و جوندگان، پرندگان ، خشك، خنك ، منظم، عاري از حشرات تميزبايد

 . باشندبندي 

  و نحوه چيهدن مهواد در انبهار     مناسب استفاده گرددپالت   از قفسه بندي و يا چيدمان کاال در انبار بايد براي

 .بايد مرتب باشد

 يه و محصولولشرايط تقدم و تاخر در ورود و خروج مواد ا (FIFO
 .در انبار رعايت گردد(  1

 ر بايد تحت کنترل بوده و به نحو مقتضی اندازه گيري و ثبت گردددما و رطوبت انبا. 

 نظافت انبارها بايد طبق برنامه مدون و بطور کامل انجام گيرد. 

 آب مصرفی(ه 
می بايست حداقل داراي ويژگيهاي آب آشاميدنی  و شرب تجهيزاتآب مصرفی قابل استفاده در سيستم توليد، شستشو

و سيستم هاي لوله کشی آن با رنگ متفهاوت ، جهدا و مشهخ     بوده  ي مصرفی در کارخانهکامبً جدا از ساير آبها و

 .مورد آزمايش قرار گيرد و تمامی مستندات آن نگهداري شود مستمرشده باشد و آب توسط کارخانه به طور 

 .مطابقت داشته باشدبا آخرين ضوابط ملی ويا بين المللی بايد  مورد استفاده در فرموالسيونآب 

 روشنایی( و
 ( از جهنس نشهكن    ) المپها بايد به طور مناسبی در برابر شكستگی حفاظت شده باشند و داراي حفاظ و قاب مناسهب      

 .و تميز کردن باشندو ميزان روشنايی با توجه به نوع عمليات توليد در حد مطلوب تامين گردد نظافت قابلو بوده 

 سيستم تهوهي  ( ز
ا و سرويسهاي بهداشتی و کارگري بايد داراي دسهتگاههاي تهويهه مناسهب و وسهايل گرمهايش  و      کليه سالنها، انباره

 .د که مانع از انتقال آلودگی ثانويه شوندنو به نحوي تمييز گرد سرمايش متناسب با حجم مكانهاي مذکور باشد

 
1.Firs t In  Firs t Ou t 
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 سيستم تخليه زباهل و ضايعات( ح
 استفاده نماينهد تها   ( تريلی حمل زباله ) توليدي بايد محلی براي خروج زباله داشته ويا از وسيله حمل  کارگاه

 .روزانه زباله ها را به خارج از واحد درمحل مورد نظر منتقل نمايند

  نظافت و شستشو و گندزدايی مستمر محلهاي فوق الذکر الزامی است. 

 شستشو و گند زدايی ظروف نگهداري زباله بايد مشخ  باشد مسئول و برنامه زمانی  جمع آوري زباله ، . 

 و خشك بايد جدا و اختصاصی باشند ظروف زباله هاي تر. 

  در محل ساختمان و محوطه اطراف بايستی در محهل  ( جامد،مايع و گازي)فاضبب ، ضايعات وساير زباله ها

اي تخليه فاضبب بايد کامب قابل شناسايی امن و به شكل بهداشتی وبه موقع تخليه گردد و ظروف و لوله ه

 .باشند

  1 سيستم وشتسش ، ضدعفونی و گندزدایی( ط
شستشو، ضد عفونی و گندزدايی بايستی مطابق برنامه مشخ  تعريف ومطابق با روش اجرايی ويهژه اي انجهام و         

 :يردبه صورت مستند کنترل  و نگهداري شود  و نكات ذيل نيز بايد مد نظر قرار گ

 کليه سطوح کف ،ديوارها ،درها، پنجره ها و سقف طبق برنامه تعريف شده شستشو و تميز شود. 

    کليه قسمتهاي قابل شستشوي دستگاهها ، وسايل و تجهيزات و  سطوح در تماس با مواد اوليه و يها در حهال

 .فراوري تميز شود

 ين ايمنی ، بهداشت و محيط زيست مطابقت مواد شيميايی جهت شستشو ، ضد عفونی وگند زدايی بايد با قوان

 . داشته ومورد تاييد سازمان ها و مقامات ذيصبح باشد

  پس از ...( نظير شيلنگ ، جارو ،تی و)کليه وسايل و تجهيزات مورد استفاده در سيستم شستشو و ضدعفونی

 .نگهداري شوندو شرايط مناسب خاتمه کار جمع آوري شده و در محل 

شتی قسمتهای رافهیشرايط فنی ( ی   و بهدا
 :رعايت شوددر خصوص شرايط فنی و بهداشتی قسمتهاي رفاهی موارد ذيل می بايست 

  در نظر گرفته شودسه قسمتی جهت کارگران زن و مرد رختكن جداگانه و مجهز به کمد لباس. 

 ته شودبراي کارگران زن و مرد دستشويی و توالت و حمام مجزا به تعداد مورد نياز در نظر گرف. 

 سرويسهاي بهداشتی بايد مجهز به شير آب گرم و سرد باشد. 

   در و ديوار بايد صاف و قابل شستشو بوده و کف از مواد غير قابل نفوذ ساخته شود، به طوري که به آسهانی

 .قابل تميز کردن باشد

1-Cleaning & Disinfection 
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شت فردی کاركنان( ك  اصول بهدا
  درضمن گذراندن دوره ههاي اصهول بهداشهت فهردي    . داي کارت بهداشتی معتبر باشنداربايد کليه کارکنان           

 (GHP  ) براي آنها الزامی است. 

 باشندداراي لباس مناسب و تميز به رنگ روشن،  فاقد جيب  بايد کليه کارگران. 

    در همچنهين   . کننهد کارگران قبل از ورود به سالن فرآوري می بايست دستهاي خود را شسهته و گنهدزدايی

 .محيط کار از ساعت، انگشتر و هر وسيله زينتی ديگر استفاده ننمايند

 جههت   ،بعد از شستشو و گند زدايهی دسهتها   .بهداشت و نظافت فردي را کامب رعايت نمايند ،کليه کارکنان

ارتباط مستقيم کارگرانی که در . از کفشهاي مخصوص داخل سالن توليد استفاده نمايندورود به سالن توليد 

 و، تميهز   ،کهبه (ترجيحاً يك بار مصرف )با فرآوري محصول می باشند بايد از پيش بند ، ماسك ، دستكش 

 .بهداشتی و به رنگ روشن استفاده نمايند

   خوردن و آشاميدن و کشيدن سيگار در کليه محل هايی که مرتبط با قسمتهاي فرآوري ، بسته بندي ، حمهل

 ..استباشند ممنوع و نقل و نگهداري می 

 آزمااگشيه( ل
راحتی قابل دسترس و در نزديكترين فاصله به سالن توليهد بهوده و داراي   ه آزمايشگاه بايد در محلی بنا شود که ب       

 .در نظر گرفته شود مورد نيازشيميايی و ميكروبيولوژي باشند و تجهيزات و مواد شيميايی فيزيكوبخشهاي مجزاي 

  فنی باشد مسئولزير نظر آزمايشگاه بايد. 

 کهف و سهطوح   .کف ،سقف ،ديوارها،درها،و پنجره ها بايد از جنس مقاوم، صاف وقابل شستشو و نظافت باشد

 .کار از جنس مناسب و مقاوم به اسيد و باز باشد

         نمونه برداري از مواد اوليه ، در حال فراوري و محصهول نههايی بايهد در شهرايط بهداشهتی و برابهر اصهول         

 .نمونه برداري انجام شود

 کليه نتايج آزمايشگاهی بايد در دفاتر مربوطه ثبت و نگهداري شود. 

 آزمايشگاه بايد مجهز به وسايل اطفاء حريق و جعبه کمكهاي اوليه باشد. 

ظر توليدي جهت انجام آزمونهاي کنترل کيفيت محصول و مواد اوليه مورد استفاده می تواند با ن کارگاه :1تبصره 

يا مجاز داراي پروانه بهره با يكی از آزمايشگاههاي همكار  مربوطه دانشكده علوم پزشكی/معاونت غذا ودارو دانشگاه

فعاليت تعريف شده آن  برداري از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی که کنترل محصول توليدي در محدوده

به آزمايشگاه تحويل و  مسئول فنیمورد تأييد  نه بايد توسط فردبديهی است نمو. قرار داد منعقد نمايدباشد، قرار داشته

 .نتايج آزمون در محل واحد توليدي ثبت و نگهداري شود
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و با در نظر گرفتن فاصهله   مربوطه  دانشكده علوم پزشكی/معاونت غذا ودارو دانشگاه در صورت صبحديد :2تبصرره 

توليدي همجوار می توانند نسبت به احهدا    کارگاهمربوطه و يا چند توليدي از يكديگر، اتحاديه يا صنف  کارگاه هاي

  .يك آزمايشگاه مشترك اقدام نمايند

ری ( م  شرايط بسته بندی و ربچسب گذا
 :توليدي بايد موارد ذيل را در خصوص  محصول نهايی رعايت نمايد کارگاه

  د غهذايی  مهوا  ييهد و مخصهوص  أاز جنس مهورد ت  مواد غذايیمورد درمواد بسته بندي(Food Grade) 

 .باشد (بهداشتی)ودرمورد محصوالت آرايشی و بهداشتی داراي گريد و درجه مربوطه

  نظارت بهداشتی قانون از جمله  نام و نشانی واحد توليدي ،شماره شناسه 11کليه موارد قيد شده در ماده ،

 مورددر)ارزش تغذيه اي جدول، نام تجاري ،تاريخ توليد و انقضاء ، سري ساخت و شرايط نگهداري 

در برچسب محصول مدنظر قرار  مطابق با ضوابط و مقرراتو آرم سازمان غذا و دارو (غذايی محصوالت

 .گيرد

 محصول در اوزان مورد تاييد وزارت بهداشت توليد و بسته بندي گردد. 

 

 

 

 

 


