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 تعاليسمهب 
بهداشت محیط در ایام سوگواری سرور شهیدان مهندسی دستورالعمل مدیریت 

 عبدا... )ع(حضرت ابا

 
       

در جا جای  صفر 82و ویژه اربعین محرم و صفر به در ایام برگزاری مراسم عزاداری ساالر شهیدانتوجه به با          

و  دارندکه در مسیر حرکت زائران کربالی معلی قرار کشورغرب و جنوب غربیهای در استانویژه بهایران اسالمی عزیز 

و اهمیت  صفر  82که در مسیر زائران  گلستان، سمنان، خراسان شمالی و جنوبی و رضوی :های شرق کشور از جملهاستان

و ارتقای  در راستای حفظ کنترل عوامل محیطیویژه طلبد که مدیریت کنترلی و پیشگیری بهاین را میسالمت عزاداران 

 ریزی منسجم و مدون صورت پذیرد.سالمت عزاداران  با برنامه

ها و موکبها مساجد، تكایا و هیئت درطرفی عدم رعایت موازین بهداشتی در توزیع نذورات در مراسم عزاداری، از   

لذا موارد ذیل  ای را افزایش دهد.عفونی رودههای ژه بیماریغذا به ویآب و های مرتبط با تواند احتمال بروز بیماریمی

  .گیردیقرار مبهداشت محیط کشور در این ایام در دستور کار  بهداشت محیطیمهندسی های های برنامهعنوان سیاستهب

 های برنامه:سیاست 

 هماهنگی  -1

 پشتیبانی و خدماتی -2

 رسانی و آموزش همگانیاطالع -3

 کنترل و بازرسی بهداشتی -4

 دهیگزارش -5
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 :هماهنگی 
 .عنوان رابط برنامه به مرکزمعرفی یک نفر از همكاران بهداشت محیط به -1

) معاونت/مدیریت غذا و دارو، ها و واحدهای مرتبط دانشگاهی برگزاری جلسات هماهنگی درون بخشی با معاونت -8

نت توسعه و منابع های واگیر، آموزش سالمت و معاومدیریت بیماری اورژانس، آزمایشگاه کنترل موادغذایی، گروه /

 .منظور حمایت و پشتیبانی فنی و خدماتیبهانسانی(  

سازمان تبلیغات اسالمی، ادارات کل اوقاف و امور )های مرتبط ها و سازمانبرگزاری جلسات برون بخشی با دستگاه -3

 دفاتر ائمه جمعه، ، ستاد اربعین استانی و شهرستانی، های صلواتیو ایستگاهداوطلبین برگزاری موکب خیریه، 

های تابعه، اتاق ها، فرماندهی نیروی انتظامی، دامپزشكی استان و شهرستانها، بخشداریها، شهرداریفرمانداری

، ادارات کل تعزیرات و ها، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و ادارات متناظر شهرستانیاصناف استان و شهرستان

  .ئولین مرتبطمنظور همكاری مسبهمراجع قضایی و... 

 های مرتبطمنظور حمایت و جلب مشارکت سازمانهای تابعه بهبرگزاری جلسات با  استاندار و فرمانداران شهرستان -4

 .های تابعهاستان و شهرستان مرتبط سطحطرح موضوع در کارگروه  -5

ها و مسئولین موکب ،اههیأت ،مذهبی ،های مردمیتشكل ،هاحسینیه ،های امنای تكایابرگزاری جلسات با هیئت -6

 .قبل از ایام و همكاری در ایام عزاداری از محل مورد نظر اولیه منظور بازرسیبه های صلواتیایستگاه

ه دارند های مرزی درگیر برنامکه پایانه هاییدر دانشگاه) های مرزی درگیربرگزاری جلسات مستمر با مسئولین پایانه -7

از جمله مرزهای شرقی به جهت ورود شیعیان و عاشقان والیت از کشورهای همسایه شرقی و مرزهای جنوب غربی 

 .به جهت تردد زائرین به عراق( و غرب کشور

 .های اسكان زائرینراهی و محلاماکن بین ،برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولین مراکز -2

های منظور تعیین مكانهای صلواتی بهو ایستگاه  هاموکبداوطلب برپایی زاری جلسات هماهنگی با مسئولین برگ -9

 .ها و اخذ مجوز الزم بهداشتیمناسب محل استقرار و تمهیدات الزم تآسیسات عمومی آن

 .برگزاری جلسات هماهنگی تخصصی با کارشناس مسئوالن و کارشناسان و بازرسان بهداشت محیط  -11

 .های صلواتیها و ایستگاهتشكیل جلسه هماهنگی و آموزشی با مدیران و خادمین موکب  -11

 
 

 

 :پشتیبانی و خدماتی 
  هاو برنامه عملیاتی تیمهای عملیاتی تعیین تعداد تیم -1

 های عملیاتینیاز بازرسی برای کلیه تیموسایط نقلیه موردتأمین تهیه تجهیزات و  -8
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 رسانی و آموزش همگانی:اطالع 
رسانی درخصوص رعایت بهداشت فردی و استفاده مناسب از تأسیسات بهداشتی و خدماتی و دفع آموزش و اطالع -1

های برگزاری عزاداری و توزیع ها و محل، رعایت بهداشت آب و موادغذایی در تكایا و حسینیهمناسب پسماند و پساب
 دهیطعامانذورات و 

 استانی   رسانی عمومی از طریق صدا و سیمایطالع -8

 های استانی و محلیطریق جراید و روزنامهرسانی ازاطالع -3
 
 

 
 گیر در برنامه آموزش کارشناسان بهداشت محیط در -4

 ها و تكایا های صلواتی و خادمین هیئتها و ایستگاهآموزش متصدیان و مسئولین موکب -5

 و تكایاها و خادمین هیئت های صلواتیها و ایستگاهآموزش نیروهای خدماتی موکب -6

 راهیآموزش متصدیان و کارگران مراکز و اماکن بین -7

 
 

 

 کنترل و بازرسی:  
 بازرسی بهداشتی از منابع تأمین و مخازن آب -1

اری های برگزاری عزادهای صلواتی و محلایستگاه ،هاموکبها، مساجد، حسینیهبازرسی بهداشتی از مدیریت پسماند  -8
 دهی ایام با اولویت بهداشت فردی و موادغذاییو طعام

 بازرسی بهداشتی از کلیه مراکز و اماکن شهری و روستایی حساس با اولویت بهداشت فردی و موادغذایی -3

اداران و زائرین به ویژه در اربعین و های بهداشتی مسیر تردد عزبازرسی بهداشتی از کلیه مراکز و اماکن و سرویس -4
 صفر82

ها، تكایا، حسینیههای برگزاری عزاداری )های بهداشتی محلجمله سرویسرسی بهداشتی از تآسیسات عمومی ازباز -5
 (های اسكان زائرین و عزادارانها و محلو موکب ها و اماکن متبرکه دیگرامامزاده

 یع آب آشامیدنی های توزکنترل بازرسی مستمر از شبكه -6

 نظارت مستمر بر امر پخت و توزیع مناسب غذا و نذورات در این ایام -7

 های سنجش پرتابلسنجش مستمر عوامل محیطی و موادغذایی با دستگاه -2

 راهی کنترل و بازرسی و ساماندهی دستفروشان موادغذایی در مبادی ورودی و خروجی شهرها و بین -9
 
 

 

 دهی:گزارش 
 مسئولین استانی و شهرستانیدهی مستمر به گزارش -1

 گزارش مستمر به مرکز طبق فرمت پیوست -8
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که بایستی توسط افراد  صفر و اربعین ،دهی در مراسم عزاداری محرمدر اطعام نکات ضروری

 ها ومسئولین موکب ،تکایا و ها و هیئت امنای مساجدویژه مسئولین هیئتدرگیر موضوع به

 :رعایت کنندهای صلواتی ایستگاه

 

 .هایی با شرایط بهداشتی صورت پذیردپز باید در مكان هرگونه پخت و .1

کلیه افراد درگیر در توزیع آب، چای و غذا باید دارای کارت بهداشت معتبر بوده و رعایت بهداشت فردی در هنگام  .8

 ارائه خدمت ضروری است.

یید وزارت أاز مواد غذایی مشمول بسته بندی که مورد تگردد مواد خام مصرفی باید سالم و بهداشتی باشد و توصیه می .3

 .متبوع است استفاده شود

یید وزارت متبوع و سازمان دامپزشكی است أشده که مورد تبندیهای خام دامی با کشتار مجاز و یا بستهاز فراورده .4

 .استفاده شود

 امپزشكی تهیه گردد.یید دأاحشام مورد استفاده برای ذبح و قربانی از مراکز مجاز مورد ت .5

ودارو در تهیه و پخت غذا، برنج و مصرف بندی ید دار تصفیه شده دارای مجوز ساخت از سازمان غذاهای بستهاز نمک .6

 .ها استفاده شودروی سفره

 .با ترانس پایین استفاده شود دارووسازمان غذا های دارای مجوز ساخت ازدر تهیه غذا از روغن .7

 آشپزی استفاده شود.از ظروف مناسب در  .2

 .ها خودداری گرددکننده غذا بر روی سفرهدر هنگام توزیع غذا، از راه رفتن افراد توزیع .9

صورت الزام گردد. درشده در دمای محیط به مدت طوالنی )حداکثر دو ساعت( خودداریغذایی پختهاز نگهداری مواد .11

گراد )روی درجه سانتی63گراد یا در باالی درجه سانتی4در زیر غذایی پخته به نگهداری بیشتر از دو ساعت، باید مواد

 درجه نرسد.63تا درجه حرارت ماده غذایی به زیر  ؛نگهداری شمعک گاز(

ها غذا را چند ساعت دهندهها و نذرتهیأ یداری شود. ) بعضساعت قبل از مصرف خود دوبندی غذا بیش از از بسته .11

 ود.(شافتادن سالمت عزاداران میخطرکار باعث بهکنند که اینقبل از مصرف عزاداران به اشتباه بسته بندی می

  .ه خودداری شوداز نگهداری مواد غذایی خام و پخته شده در مجاورت هم در داخل یخچال و یا سردخان .18

 شود از ساالد و سبزیرعایت مراحل چهارگانه سالم سازی الزامی است و توصیه می ، صورت توزیع سبزی و ساالددر .13

 بندی شده با پروانه ساخت از وزارت بهداشت استفاده شود.بسته

ی ها از استعمال مواد دخانآوری زیر سیگاریدر ضمن با نصب تابلوها و یا اطالعیه ممنوعیت استعمال دخانیات و جمع .14

 های مسقف خودداری گردد.در محل

 ازآب آشامیدنی سالم استفاده گردد. .15

 پذیرد.تشود، صورغذایی استفاده میشستشو و گندزدایی مستمر ظروف چندبار مصرف که برای توزیع آب، چای و مواد .16
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م از ظروف یكبارمصرف مناسب ترجیحاً غذایی گرمصرف برای توزیع چای و موادصورت استفاده از ظروف یكباردر .17

استایرینی لیمصرف پاستفاده از ظروف یكبار) ، سلولزی و آلومینیومی استفاده شود.گیاهیبرپایه ظروف یكبارمصرف 

 (باشد.گراد مناسب نمیدرجه سانتی65داغ )باالی برای موادغذایی و نوشیدنی گرم و

کشی مایع های بهداشتی نسبت به نصب سیستم لولهسرویسضمن رعایت نظافت، شستشو و گندزدایی مستمر  .12

 دستشویی و یا نصب جای مایع محتوی مایع دستشویی اقدام گردد.

طل یا ایستگاه صلواتی س ویژه درکنار هرهب آوری، انتقال و دفع گردد.صورت بهداشتی جمعهای تولید شده بهپسماند .19

 رف استفاده شده نگهداری شود.مصهای یكبارلیوان آوری مرتب ظروف وکیسه جهت جمع

 گیرد.مصرف صورتری و یا در مراسم با لیوان یكبارهای عزاداسعی شود  در توزیع آب، شربت و یا شیر در بین دسته .81

 بردن لیوان و پارچ به داخل ظروفی که آب و شربت داخل آن است، جلوگیری شود.از فرو  .81

 

 
ذا در ظروف یكبار مصرف در حد زیاد در طول مراسم عزاداری و همچنین حفظ به اهمیت موضوع و توزیع غدرضمن نظر 

گردد سالمت مصرف کنندگان جهت توزیع موادغذایی و نوشیدنی  خصوصاً موادغذایی و نوشیدنی گرم وداغ توصیه می

است  دشفاف و رنگ روشن استفاده نگردد. لذا خواهشمن «پی وی سی»و  «پلی استایرینی»که از ظروف یكبار مصرف 

صورت استفاده از ظروف حفظ و ارتقاء سالمت عزاداران، درمنظور کاران مساجد بهاندردستور فرمایید کلیه دست

 مصرف پالستیكی خودداری نمایند وغذایی و نوشیدنی داغ در ظروف یكباراز توزیع هرگونه مواداً مصرف ضرورتیكبار

زیع تیب اولویت با پایه گیاهی، سلولزی)کاغذی( و آلومینیومی جهت توبه تر ،مصرفبت به جایگزینی آن با ظروف یكبارنس

 .غذا و نوشیدنی اقدام نمایند

 

 

 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكی

 معاونت بهداشتی

 مرکزسالمت محیط وکار
 
 


