
 

  COVID-19با اقدامات مربوط به  ییغذایمنیا یهاروشسازی  هماهنگ         

در  جدید اترییتغ .یابدادامه  ییغذای موادمنیا یمقررات ملپیروی از ، ییغذاکارکنان و موادضمن محافظت از 

 .نندیبب، آموزش گذاریفاصلهو الزامات  این تغییرات تیرعا جهتو کارکنان  اعمال شدهکارها  حین

 

  ییغذامواد نیتأم رهیزنجغذایی در ی موادکپارچگیو  یمنیالزوم حفظ       

 حفظ فهیوظ ییغذامواد رهیغذا در سراسر زنجمرتبط با ، مشاغل یگریاز هر زمان د شیب

 حفظاین امر ضمن  که دارندبر عهده را  ی آن برای همهدسترس قابلیتو ایمن  یغذا

  .گرددکنندگان مصرف تواند موجب اطمینانمیی کارکنان منیو ا سلامت

 کار طیدر مح یماریب       

 بروز صورت در. در محل کار حاضر شوند نبایداین افراد  و گزارش شود فوراًباید  کارکناندر  COVID-19 علائمبروز بیماری یا بروز 

 نزدیک اطارتب بیمار فرد با که افرادی بههمچنین باید  .شوند ایزوله پزشکی مشاوره ارائه زمان تا باید کارکنان، کار محل در یعلائم

  گردد. انجام مناسب بهداشتی اقدامات ورسانی شود اطلاع ،اندداشته

 

 

 

 یابانیخغذاهای و  بیرون برها، هایغذا خور       

اخت و پرد های تحویل غذا به مشتریانامکانات بهداشتی برای سرویس. شود حفظگذاری فیزیکی  فاصله

  .هستند کلیدیمهم و  ضدعفونیو ی بهداشت رعایت موارد مجدداً .در نظر گرفته شودبدون تماس  وجه

 

 

 

 ضدعفونی موثر  لزوم تداوم        

. شود گندزداییو  یعفون، ضدزی، تمکدکس ییغذابهداشت مواد کلیبا اصول  مطابق یکار یهاطیمح

از  محافظت یحال، برا نیرود. با ایم نیاستاندارد از بی هاکنندهیعفونو ضد ندهیتوسط مواد شو روسیو

معرض تماس افراد  دربیشتر که  هاییمکان یبرااضافی پاکسازی  اتیعمل یاجراکارکنان ممکن است 

 .باشد ازین های استراحت،ها یا مکانهای بهداشتی، دستگیره درها، ناهارخوریاست مثل سرویس

 

 

 

 ده نکته: 

د غذایی بایمواد مشاغل مرتبط باآنچه 

 COVID-19و  غذادر مورد ایمنی 

 بدانند
 

 ییغذاکارگران مواد یبرا ژهیو یاطیاقدامات احت        

 ییغذاکارگران مواداز توانند یمصرف م کباریمانند دستکش و ماسک  یشخص تیمحافظ زاتیتجه

ر و ماسک فقط د دستکش کنند. یریجلوگ روسیاز انتشار و حیکرده و در صورت استفاده صحمحافظت 

اده استفنحوه  دیبا ییغذا، موثر هستند. کارگران موادهمراه باشندمکرر دست  یشستشوبا که  یمواقع

 .نندیآموزش بب تجهیزات محافظت شخصی رااز  حیصح

 

 

غذایی سازمان مواد ایمنی کارشناسان

آنچه را که تاکنون  ،FAOو کشاورزی بار خوار

شناخته  غذایی مواد و COVID-19 درباره

را برای  بهداشتی هایتوضیح و مشاوره شده

 دهندمی ارائه مرتبط با مواد غذایی مشاغل

 

 

 استاندارداجرای  یهاو روش یخوب بهداشت یهاوهیش تیتقو       

د در مور خاص یاقدامات بهداشتو  مرتبطهای آموزش، ضدعفونی، معیارهای بهداشتی سختگیرانه اقدامات

کنند، مشاغل  دینتوانند از محل بازد ییغذااگر بازرسان مواد یحت .شوداجرا باید دار ریواگ یهایماریب

 .است پذیرامکانهم هنوز  سالم یغذا نیتأمبا وجود این شرایط  بدانند دیبا ییغذامرتبط با مواد

 

 

 غذاییفروشندگان مواد       

بیشتر  طوحس. در نظر گرفته شود دیبا کنندگانمصرفبرای کارکنان و هم  یهم برا گذاریفاصله

مرتبط با  مشاغل .شوند یضد عفونباید ، غذاییمواددر تماس با  سطوحاس و نیز در معرض تم

 یکه غذاها مطمئن شوند گان را پذیرفته ومصرف کنند هایتقاضا در رییتغ دیبا ییغذامواد

 نمایند. یریجلوگ ییغذاو از هدر رفت مواد بوده منیاشدنی فاسد 

 

 

 یکیو تجارت الکترون عیتوز       

 پیروی شدهیبندبستهمهین یغذا به صورت فله و ییغذاحمل مواد یبرا کدکسموجود در  از راهنماهای

ر د پوشیده ودستکش و ماسک  دیبا کیپ ،نیشده به صورت آنلا یداریخر یغذا لیهنگام تحوشود. 

 گردد.حاصل  نانیاطممذکور  پیک یو از سلامت بهداشت تعویض کندصورت لزوم آنها را 

 

 

 غذاییمبنی بر انتقال ویروس جدید از طریق موادعدم وجود مدارک         

 و فروش ی، فرآوردی، تولحملشود. یمنتقل م گریبه فرد د تماس فردی قیاز طر روسیو، در درجه اول

 باشند.زا نمییروس عفونتدر مورد کوروناو بالقوه ییغذامواد

 

دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت 

 در تدوین استاندردهای بین المللی

 


