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  فهرست

  
 

صفحه شماره مستند نام مستند
 3  مقدمه
  ٤   هدف

  ٤   دامنه كاربرد
  ٤   تعاريف
  ٤   مراجع

 ٥ HSE-GU-H-100(1)-85 راهنماي بهداشت فردي
 ٨ HSE-GU-H-101(1)-85 راهنماي بهداشت ساختمان آشپزخانه و رستوران
 ١٤ HSE-GU-H-102(1)-85 راهنماي بهداشت ابزار وسايل كار در آشپزخانه

 ١٦ HSE-GU-H-103(1)-85 دخانه و يخچالراهنماي بهداشت سر
 ١٩ HSE-GU-H-104(1)-85 راهنماي بهداشت انبار مواد غذايي

 ٢١ HSE-GU-H-105(1)-85 راهنماي بهداشت مواد غذايي
 ٢٣ HSE-GU-H-106(1)-85 راهنماي بهداشت سيستم تصفيه فاضالب در اماكن و تاسيسات

 ٢٦ HSE-GU-H-107(1)-85 )گوشت، ماهي و مرغ(ي راهنماي بهداشت فروشگاه مواد پروتئين
 ٣١ HSE-GU-H-108(1)-85 راهنماي بهداشت مدارس و آموزشگاه ها

 ٣٤ HSE-GU-H-109(1)-85 راهنماي بهداشت نمازخانه و مساجد
 ٣٧ HSE-GU-H-110(1)-85 راهنماي بهداشت آمفي تاتر، كتابخانه، كالس و آزمايشگاه

 ٣٩ HSE-GU-H-111(1)-85  هاي ورزشيراهنماي بهداشت سالن
 ٤٢ HSE-GU-H-112(1)-85 راهنماي بهداشت شهرك ها و منازل مسكوني

 ٤٤ HSE-GU-H-113(1)-85 راهنماي بهداشت آب و مصارف آشاميدني و بهداشتي
 ٤٦ HSE-GU-H-114(1)-85 راهنماي بهداشت فروشگاه ها و تعاوني ها

 ٥١ HSE-GU-H-115(1)-85 هراهنماي بهداشت جمع آوري زبال
 ٥٤ HSE-GU-H-116(1)-85 راهنماي بهداشت تنظيفات در اماكن و ساختمان هاي اداري

 ٥٦ HSE-GU-H-117(1)-85 راهنماي بهداشت آبدارخانه
 ٥٨ HSE-GU-H-118(1)-85 راهنماي بهداشت آرايشگاه ها

 ٦٠ HSE-GU-H-119(1)-85 راهنماي بهداشت بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني
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  نام مستند
  

  
 شماره مستند

  
  

 صفحه
  

 ٦٣ HSE-GU-H-120(1)-85 )دستشويي، توالت و حمام(راهنماي بهداشت سرويس هاي بهداشتي 
 ٦٨ HSE-GU-H-121(1)-85 راهنماي بهداشت استخر شنا

 ٧٣ HSE-GU-H-122(1)-85 راهنماي بهداشت مهد كودك ها
 ٨١ HSE-GU-H-123(1)-85 نظيفات در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي، درمانيراهنماي بهداشت ت

 ٨٥ HSE-GU-H-124(1)-85 راهنماي بهداشت هتل، باشگاه، مهمانسرا و كمپ
 ٨٩ HSE-GU-H-125(1)-85 راهنماي بهداشت خشكشويي ها

 ٩٠ HSE-GU-H-126(1)-85 راهنماي كنترل حشرات و جوندگان موذي 
 ٩٣ HSE-GU-H-127(1)-85 بهداشت رختكنراهنماي 

 ٩٤ HSE-GU-H-128(1)-85 راهنماي بهداشت نانوايي ها
 ٩٧ HSE-GU-H-129(1)-85 راهنماي بهداشت ميوه فروشي ها
 ٩٩ HSE-GU-H-130(1)-85 راهنماي سالم سازي سبزيجات

 ١٠٠ HSE-GU-H-131(1)-85  مسافربريراهنماي بهداشت وسايط نقليه
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  :مقدمه

دليـل فراموشـي    ه   ب امروزه ما انسان ها    .   زندگي سالم مرهون داشتن محيطي سالم و عاري از هر گونه آلودگي است            
و عدم توجه به مسايل بهداشتي اقدام  به دفع  فاضالب هاي  شهري و صنعتي، دفع زبالـه هـاي معمـولي و ويـژه، اسـتفاده از                              

يح مي نماييم كه متاسفانه ماحصل آن بروز مشكالت عديـده اي اسـت كـه در وهلـه اول             طريق ناصح ه  ب... حشره كش ها و     
لذا كارشناسان و متخصصان علوم بهداشتي با بكارگيري علوم و فنـون، سـعي در بـه حـداقل     . گريبانگير خود انسان مي شود 

  .متي بوجود آورندرساندن اين  مشكالت دارند تا تطابق و توازني بين انسان و محيط در جهت تامين سال
عالوه بر بيماري ها، مشكالت مادي و معنوي  فراوان و گاه جبران ناپذيري را بهداشتي و استانداردهاي  عدم رعايت موازين    

 زبالـه و    دفع صحيح و بهداشـتي مـواد زايـد و            ، غذا تحميل مي نمايد كه با رعايت بهداشت در زمينه هاي مختلف مثل آب،            
  . هديه نمود،به آن سامان  مي توان زندگي شاد و لذت بخشي راوه بر جلوگيري از اين هزينه هاعالفاضالب در هر منطقه 

در زمينـه هـاي     ) محـيط و امـاكن عمـومي      (راهنماهاي بهداشـتي    مجموعه    اقدام  به تهيه       HSEواحد بهداشت    در اين راستا،  
سـالمت كاركنـان و   رد اهداف بهداشـتي و  است و اميد دارد گامي هر چند كوچك ولي موثر در جهت پيشبمختلف نموده  
  .ها بعمل آورد كاهش بيماري

  
  

  
  

توسـط اعـضاء كميتـه       )ويرايش صفر (نسخه قبلي اين مجموعه     .  مي باشد  يكمجموعه تهيه شده بعنوان ويرايش      

در نسخه جديد سعي بر آن شده تا ضمن بازبيني، از آخرين            . تخصصي بهداشت مورد بررسي مجدد قرار گرفت      

پس از اجـرا در  اين مجموعه . ات و منابع علمي و استانداردهاي جديد كشوري و بين المللي استفاده شود         اطالع

 /شركت ملي گاز و در راستاي بهبود روش ها و برنامه هاي بهداشتي، مسئولين و كارشناسان محترم بهداشت كار                  

 HSEركت هاي ذيربط به امـور        ش HSEپيشنهادات اصالحي خود را از طريق روساي محترم         مي توانند   صنعتي  

اقدامات اصالحي در ويرايش آتي مد نظر قرار خواهـد گرفـت و شـرح آن در                 . شركت ملي گاز ارسال نمايند    

  .همين قسمت درج خواهد شد
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 : هدف .1

  . اماكنكليه در آنها   كاهشيا   حذف وا و انجام اقداماتي به منظور ز عوامل بيماريو كنترل  ارزيابي ،شناسايي
  
 : كاربرددامنه .2

به نحوي از انحاء در اختيـار شـركت ملـي گـاز ايـران                كهو اماكني    شركت ملي گاز ايران      زيرمجموعهكليه واحدهاي   
  .قرار دارد

  
  :تعاريف .3

ورود آن به محـيط      به آبي گفته مي شود كه كيفيت و قابليت مصرف اوليه خود را از دست داده و                :  فاضالب •
  . مي شودزيست موجب خسارات بهداشتي 

ه خانه با مخزن دو طبقه،كـه قـسمت تـه نـشيني از قـسمت لجـن بوسـيله شـكل              ييك نوع تصف   :ايمهاف تانك  •
  . ساختماني خاصي از هم جدا شده اند

  ساده ترين نوع تصفيه خانه تك واحدي است كه تصفيه فيزيكـي و بيولـوژيكي در آن انجـام                   :سپتيك تانك  •
 . تشكيل شده استعموالً با بتون ساخته مي شودمي گيردو از يك انبارسر پوشيده،كه م

  
 :جعامر .4
  .درمان و آموزش پزشكي آيين نامه اصالحي مقررات بهداشتي وزارت بهداشت، 13ماده  -
  .محمد صفري،  فيزيكوشيميايي نگهداري مواد غذايي،-
  .دهسعيجويكار، سوسن و معاني  محمدي، ،1383 بهداشت و ايمني مواد غذايي انتشارات تنديس -
 . مجموعه دستور العمل هاي بهداشت محيط سازمان كشتيراني-

  .، حسناصول بهداشت محيط، امير بيگي -
    .، منزوي، محمد تقي1373 تصفيه فاضالب انتشارات دانشگاه تهران -
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  راهنماي بهداشت فردي كاركنان

  
  كارت تندرستي -1
ز تهيه طبخ و توزيع مواد غذايي، و نگهداري و فروش و وسايط نقليه  كليه متصديان و شاغلين و اشخاصي كه در مراك- 1-1

حامل مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي و اماكن عمومي اشتغال دارند موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را به 
  .ارندترتيبي كه كارشناس بهداشت تعيين و اعالم مي نمايد گذرانده و گواهينامه معتبر آنرا دريافت د

آموزش بهداشت بدون داشتن گواهينامه معتبر  1- 1كليه مشاغل مندرج در بند  مديريت و يا تصدي و يا اشتغال بكار - 1-2
 .ممنوع مي باشد

 صندوقدار، نگهبان و نظاير آنها از بند هاي فوق مستثني ندارند از قبيلبا مواد غذايي ارتباط  فرادي كه به صورت مستقيم  ا- 1-3
 .مي باشند

 اين راهنما مي باشند 1 كليه متصديان، مديران، كاركنان و شاغلين مراكز تهيه طبخ و توزيع مواد غذايي كه مشمول بند - 1-4
 .موظفند كارت معاينه پزشكي معتبر در محل خود داشته و هنگام مراجعه كارشناس بهداشت ارائه نمايند

 و كارت معاينه پزشكي كاركنان را قبل از شروع كار  مالحظه و ضمن 1 كارفرمايان موظفند گواهينامه معتبر اشخاص بند - 1-5
 .اطمينان از اعتبار آن، در محل  كار نگهداري نمايند

 كارت معاينه پزشكي از طرف مراكز بهداشتي درماني وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا بهداشت و - 1-6
تبار كارت فوق براي شاغلين و كاركنان مراكز تهيه، طبخ و توزيع مواد غذايي، مدت اع. درمان صنعت نفت صادر خواهد شد

  . ماه مي باشد6فروش مواد غذايي و وسايط نقليه حامل مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي و مهدكودك حداكثر 
بايد مورد ارزيابي باليني قرار  اين اماكنكليه افراد ...)التور ،تيفوئيدو(هاي واگيردار در صورت شيوع بيماري :توجه
  .بگيرند

  .كليه افراد شاغل در اين اماكن بايد پرونده بهداشتي داشته  ودر آن نتايج آزمايشات و بيماريها نگهداري شود- 1-7
  بهداشت البسه كار-2
ند تا همواره تميز و  دست لباس كار مناسب بوده و در حفظ و نگهداري البسه دقت نماي2كليه كارگران بايستي داراي   - 2-1

 .عاري از آلودگي باشند

 كليه اشخاصي كه در مراكز و اماكن موضوع اين مقررات كار مي كنند بايد ملبس به لباس كار و روپوش تميز و به رنگ - 2-2
 .روشن باشند

ذايي ارتباط مستقيم دارند،  كليه تهيه كنندگان مواد غذايي نظير آشپزان و نانوايان و مشاغل مشابه و اشخاصي كه با مواد غ- 2-3
ملزم به پوشيدن روپوش و كاله تميز و سفيد و اشخاصي مانند شاغلين و فروشندگان اغذيه، ساندويچ، آبميوه، بستني ومشابه 

  .عالوه بر روپوش و كاله ملزم به  استفاده از دستكش در حين كار مي باشند
  
  

HSE-GU-H-100(1)-85 

:راهنماي  
  فردي كاركنانبهداشت
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اس كار شامل روپوش و شلوار از پار چه به رنگ روشن ،دستكش،كفش در اين اماكن بايد براي هر كارگر دو دست لب- 2-4

مصرف تهيه و  و ظروف غذاخوري يكبار و حوله نو) با توجه به نوع كار(ماسك مخصوص دهان و بيني  كاله، مخصوص،
 .اختصاص داده شود

سر و كار دارند  ملزم به پوشيدن  كه در امر پذيرايي شركت داشته و با غذا   در رستوران و چايخانه هاي سنتي افرادي- 2-5
  .نمي باشند روپوش و كاله سفيد بوده و ساير افراد مشمول اين بند 

  رختكن و وسايل نظافت-3
  .  هر فرد شاغل در اين مراكز و اماكن بايد  كليه وسايل نظافت و استحمام  اختصاصي داشته باشد-3-1
جايگاه محفوظ و مناسبي به منظورتعويض و حفـظ لبـاس و سـاير وسـايل       متصديان موظفند براي هر يك از شاغلين خود         -3-2

 .در محل تهيه نمايند

 متصديان مراكز و اماكن موظفند از ورود و دخالت  افراد متفرقه به امور توليد و تهيه وطبخ، حمل و نقل و توزيع و فروش                          -3-3
  .مواد غذايي جلوگيري نمايند

  اطاق استراحت-4
  .ياتي به خاطر گزش حيوانات و حشرات موذي بهتر است از تختخواب براي استراحت استفاده شوددر مناطق عمل -4-1
 متـر مربـع اطـاق اسـتراحت     5/2متصديان مراكز و اماكن موظفند به تناسب تعداد كارگران خود بازاء هـر كـارگر حـداقل       -4-2

  .مطابق با موازين بهداشتي تهيه نمايند
 . نزديكي آشپزخانه تعبيه گردد تا از تردد بي مورد كارگران جلوگيري به عمل آيد اتاق استراحت بايستي در-4-3

  . متر باشد8/2 متر مربع و ارتفاع سقف آن نبايد كمتر از 5/7 در هر حال مساحت اطاق استراحت نبايد كمتر از -4-4
 . داطاق استراحت بايد قابل تميز كردن  بوده و بطور مرتب نظافت و گند زدايي شو -4-5

   استعمال دخانيات-5
 .  استعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران در حين كار  ممنوع مي باشد-5-1

 .  مصرف هر گونه محصوالت دخاني در محوطه هاي عمومي، اماكن، مراكز و محل هاي موضوع اين راهنما ممنوع است-5-2

بلوهاي هشدار دهنده  در نقاط مناسب و در معـرض ديـد             ولين موضوع اين مقررات موظفند ضمن نصب تا       ئ  متصديان ومس   -5-3
 .از مصرف دخانيات جلوگيري كنند

 متصديان يا كارفرمايان مي توانند  محل مشخصي  را كه كامالً  از محل هاي  عمومي جدا  باشد  جهت  افـرادي كـه مـي                               -5-4
  .خواهند دخانيات مصرف كنند در نظر بگيرند

  ...) ن، پوست و دست، گوش، دها(  بهداشت بدن-6
بعد  و ساير اشخاصي كه با پخت و فراورده هاي غذايي سر و كار دارندموظفند هر روز قبل از شروع و  آشپزان وكارگران-6-1

 . از خاتمه كار استحمام نمايند

ن به بيني، گوش و   كليه كاركنان كه با مواد غذايي سرو كار دارند بايد از انداختن آب دهان، عطسه يا سرفه و يا دست زد       -6-2
  .ديگر قسمت هاي بدن خودداري كنند
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 كليه كاركنان كه با مواد غذايي سرو كار دارند بايد دست ها را قبل از آغاز كار و پس از رفتن به توالـت،  پـس از دسـت                           -6-3
مال كاغذي يا دست خشك يايي  با صابون و آب تميز بشويند و با دست        زدن به مواد غذايي خام، ضايعات مواد غذايي و مواد شيم          

 .كن برقي دست خود را خشك نمايند

 كليه كاركنان كه با مواد غذايي سرو كار دارند بايد هنگام كار زيـورآالتي از قبيـل انگـشتر و سـاعت را از دسـت خـارج                             -6-4
 .كنند

ي داشته باشند بايـد محـل        كليه كاركنان كه با مواد غذايي سرو كار دارند اگر در پوست خود لك، خراش و يا زخم عفون                   -6-5
  .ما يا كارشناس بهداشت اطالع دهندآن را با يك پوشش مقاوم به آب ببندند و مورد را قبل از شروع كار به كارفر

كوتاه نمودن موي سـر     ( كليه كاركناني كه با مواد غذايي سر و كار دارند بايد نظافت عمومي و فردي و آراستگي ظاهري                    -6-6
  .عايت نمايندرا ر) و صورت و ناخن

 .  كليه كاركنان مواد غذايي در صورت ابتال به سرماخوردگي و يا بيماري ديگر بايد بطور موقت از كار بر كنار شوند-6-7

اس با  بايد تا پايان دوره درمان از تم      و يا بيماري هاي گوارشي       كليه كاركنان مواد غذايي در صورت ابتال به بيماري انگلي            -6-8
  .داري نموده و پس از آن نيز با نظر كارشناس بهداشت به كار بپردازندمواد غذايي خود

 بايد براي جلوگيري از آلـو دگـي مـواد غـذايي از طريـق دهـان ماسـك        كليه كاركناني كه با مواد غذايي سر و كار دارند     -6-9
  .استفاده نمايند

   استفاده از كفش-7
 .ي و امثالهم در ضمن كار استفاده ننمايند كليه كاركنان مواد غذايي موظف هستند از دمپاي-7-1

 كليه كاركنان مواد غذايي موظف هستند اصول بهداشتي از جمله جدا بـودن كفـش كـار بـا كفـش دستـشويي و اسـتفاده                           -7-2
  . رعايت نمايند مداوم از صابون مايع را

   ساير موارد-8
سب زخم، قيچي، پنس، گاز استريل بسته بندي شـده، يـك          چسب، چ ( با كليه لوازم مورد نياز        بايد   هاي اوليه   جعبه كمك  -8-1

  .در محل مناسب نصب گردد) عفوني كننده ماده ضد
 از وسايل كمك هاي اوليه الزم است يك نفراز كارگران طريقه اسـتفاده از وسـايل ايـن جعبـه  را           به منظور استفاده     -2 -8

  . آمو زش ببيند
 بستن زخـم،   جهت آشنايي با نحوه انجام كمك هاي اوليه مانند تنفس مصنوعي،          مسئولين و يا ناظرين اين اماكن بايد         -8-3

  . ديده و گواهي آن را ارائه نمايند هاي مربوطه دوره الزم را سوختگي و غيره در سازمان هاي اوليه شكستگي، مراقبت
ين كـار شخـصاً حـق دريافـت بهـاي           در ح   اشخاصي كه به نحوي از انحاء با تهيه، طبخ وتوزيع مواد غذايي سر وكار دارند               -8-4

 .كاالي فروخته شده را از مشتري نخواهند داشت

 شاغلين محل هايي مانند ميوه وسبزي فروشي و فروشندگان مواد غذايي بسته بنـدي شـده و همچنـين فروشـندگاني كـه بـا           -8-5
  .ده مستثني مي باشندگروهي از مواد غذايي كه بدون شستشو يا پخت و پز به مصرف نمي رسند از مشمول اين ما

 كاركناني كه با مواد سمي و عفونت زا سر و كار دارند بايد قبل از ورود به سالن غذاخوري لباس كار خود را -8-6
 .تعويض نمايند
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  راهنماي بهداشت  ساختمان آشپزخانه و سالن غذاخوري

  
   شرايط  ساختمان آشپزخانه-1
 .ق با موازين بهداشتي قبل از اجرا بايد به تصويب مقامات مسئول برسد نقشه كليه مراكز طبخ به منظور انطبا-1-1

هاي آلوده دور بوده و مجاور سالن غذاخوري باشد، وسايل و شرايط پخت بايد به گونه اي   آشپزخانه بايد از مكان-1-2
 .هاي مجاور مزاحمتي ايجاد نكند باشد كه براي قسمت

 .داد كارگران و حجم كار باشد فضاي آشپزخانه بايد متناسب با تع-1-3

 )استخرهاي شناغير از ( . وجود هرگونه حوض يا حوضچه پاشوي و امثال آن ممنوع مي باشد-1-4

 در مسير ورود كاركنان به محل غذاخوري به تعداد كافي دستشويي مجهز به آب گرم و سرد و صابون مايع و -1-5
  .   فراهم باشد)حوله مشتركغير از (امكانات الزم جهت خشك كردن دست و صورت 

 در رستوران ها، حوضچه هاي آب نما طوري طراحي گردند كه همواره در آنها آب در گردش بوده و امكان -1-6
  .استفاده كنندگان فراهم نگردد دسترسي  به آب براي

 . رفته شود بايستي اتاقي مخصوص قصابي و ساالد زني به طور جداگانه و مرتبط با آشپز خانه در نظر گ-1-7

 نگهداري هرگونه وسايل اضافي و مستهلك و مستعمل و مواد غذايي غيرقابل مصرف و ضايعات در محل آشپزخانه -1-8
  .ممنوع است

  . درجه سانتيگراد باشد30 در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد بيشتر از -1-9
 .تم سرمايش و گرمايش مناسب باشد آشپزخانه و انبار مواد غذايي بايد داراي سيس-1-10

  . ورود افراد متفرقه به داخل آشپزخانه ممنوع است-1-11
  . در ساختمان آشپز خانه و رستوران بايد تابلو خروج اضطراري در نقاط مختلف نصب گردد-1-12
   كف ساختمان آشپزخانه و رستوران-2
  : كف ساختمان بايد داراي شرايط زير باشد-2-1

  .س مقاوم، صاف، بدون درز و شكاف و قابل شستشو باشداز جن)  الف  
  .نصب توري ريز روي آن الزامي است. داراي كف شوي به تعداد مورد نياز مجهز به شتر گلو باشد) ب
  . داراي شيب مناسب به طرف كفشوي فاضالب رو باشد) ج

ترجيحاً كلردار مانند (هاي گندزدا   محلولبا كف آشپزخانه بايد پس از هر پخت و پز و متعاقب نظافت كامل، -2-2
  .شست و شو و تميز شود)  ها، آب ژاولتهيپوكلري
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  رستوران  ديوار ساختمان آشپزخانه و-3
به داخل  از ورود حشرات و جوندگان تابوده و بدون درز و شكاف از كف تا سقف از مصالح مقام آشپزخانه ديوار  -3-1

 .دشوجلوگيري آشپزخانه 

  .يوارها بايد صاف و بدون درز و شكاف و به رنگ روشن باشدسطح د -3-2
 پوشش ديوارها بايد متناسب با احتياجات و لوازم مربوط به نوع كار و برحسب مشاغل مختلف به شرح موارد ذيل -3-3

  :باشد
محل نگهداري ميوه  پوشش بدنه ديوار محل هاي تهيه مواد غذايي، آشپزخانه، توزيع مواد غذايي، انبار مواد غذايي، -3-4

  .و سبزي، حمام، توالت، دستشويي، رخت شوي خانه بايد از كف تا زير سقف كاشي يا سراميك به رنگ روشن باشد
 سانتيمتر از كف با سنگ هاي صيقلي و يا سراميك و يا كاشي 120 سطح ديوار سالن هاي پذيرايي تا ارتفاع حداقل -3-5

  .ف با رنگ روشن قابل شستشو پوشيده شود سانتيمتري تا زير سق120و از ارتفاع 
  سقف ساختمان آشپزخانه و رستوران-4
  . سقف بايد صاف حتي االمكان مسطح، بدون ترك خوردگي و درز و شكاف و هميشه تميز باشد-4-1
 پوشش سقف آشپزخانه ها و هر نوع محل طبخ و همچنين گرمخانه و دوش حمام بايد از جنس قابل شستشو و به -4-2
  .گ روشن باشدرن
  . سقف و ديوارها بايستي طوري طراحي شوند كه از انعكاس صدا  ايجاد همهمه و غيره جلوگيري كند-4-3
   و پنجره هاب در-5
  :ها و پنجره ها بايد داراي شرايط زير باشدب  در-5-1

 قابل شستشو درها و پنجره ها بايد از جنس مقاوم سالم و بدون ترك خوردگي و شكستگي و زنگ زدگي و) الف
  .بوده و هميشه تميز باشد

پنجره باز شو بايد مجهز به توري سالم و مناسب و همچنين فنردار باشد بطوريكه از ورود حشرات و جوندگان و ) ب
  .ساير حيوانات جلوگيري نمايد

 از ورود كه طوريه درب هاي مشرف به فضاي باز بايد مجهز به توري سالم و مناسب و همچنين فنردار باشد ب) ج
  . حشرات و جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد

پيشنهاد مي شودجهت جلوگيري از ورود حشرات، گرد و غبار و تبادل حرارتي، دستگاه پرده هوا در تمامي درب ) د
  .هاي ورودي رستوران و آشپزخانه نصب گردد

  آب مصرفي-6
  . از هر گونه آلودگي شيميايي، ميكروبي، و بيولوژيكي باشد آب مصرفي بايد سالم، بدون بو، طعم، مزه، و عاري-6-1
 در مناطقي كه آب از طريق تانكر يا چاه انجام مي گيرد بايستي نمونه برداري از آب مصرفي در دوره هاي مشخص -6-2

  . شود انجامHSE-GU-H-133(1)-85  به شماره"ويژگي هاي آب آشاميدني، نمونه برداري و آزمايشات"مطابق راهنماي 
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   سيستم دفع فاضالب-7
 كليه اماكن و مراكز تهيه و توزيع و طبخ مواد غذايي بايد داراي سيستم جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب بوده و -7-1

 .بهره برداري و نگهداري از سيستم بايد مورد تأييد كارشناس بهداشت باشد

 بايد در صورت رو بازبودن مجهز به توري با منافذ ريز جهت  كليه مسيرهاي فاضالب رو اماكن موضوع اين راهنما-7-2
 .جلوگيري از عبور حشرات باشد

  . فاضالب آشپزخانه بايد مجهز به سپتيك تانك يا چربي گير باشد-7-3
  . آبروي آشپزخانه بايستي همواره تميز و عاري از هرگونه ضايعات و پسماندهاي غذايي باشد-7-4
  سرويس هاي بهداشتي-8
 .استفاده كنندگان باشد بهداشتي متناسب با تعدادهاي تعداد دستشويي  -8-1

 . متناسب با تعداد استفاده كنندگان باشد ها تعداد توالت-8-2

) ترجيحًا بصورت رول(و خشك كن و دستمال كاغذي ) ترجيحاً صابون مايع( دستشويي ها بايد مجهز به صابون -8-3
  .در كنار دستشويي الزامي است) زباله دان پدالي(له دان درب دار مناسب و بهداشتي بوده و وجود زبا

 براي كارگران بايد دستشويي و توالت مجزا و مجهز به شير آب سرد وگرم و با شرايط الزم و بهداشتي در محل -8-4
  :مناسب و حداقل  به تعداد مورد نياز به شرح ذيل وجود داشته باشد

 
   و توالتوييحداقل تعداد دستش  تعداد شاغلين

   دستگاه1  5 تا 1

  ) دستگاه3 نفر 25 ( و يك توالتييك دستشوي نفر 10بازاء هر   25 تا 6

  ) دستگاه5 نفر50 ( و يك توالتييك دستشوي نفر 15بازاء هر   55 تا 26

  ) دستگاه7 نفر100 ( و يك توالتييك دستشوي نفر 20بازاء هر   115 تا 56

  ) دستگاه13 نفر250 ( و يك توالتيي دستشوكي نفر 25بازاء هر   266 تا 115

  .د اضافه گردديباو يك توالت ي يك دستشوي نفر اضافي 30 نفر به باال بازاء هر 266از 
  

 وجود توالت و دستشويي براي كارگران مرد و كارگران زن به صورت كامالً جدا و مستقل از هم با تابلو زير نويس -8-5
  .اجباري است

   تهويه-9
 . جنس مناسب و مجهز به هواكش با قدرت مكش كافي باالي دستگاه پخت الزامي استوب هود با ا بعاد  نص-9-1

باشد و و بخار  سالم، تازه، كافي و عاري از بو آن به نحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل آشپزخانه تهويه -9-2
  .رطوبت آن نيز مورد تأييد كارشناس بهداشت باشد

 .سوخت و نوع مواد سوختني بايد از نوعي باشد كه احتراق بصورت كامل انجام گيرددستگاه هاي : توجه
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  جمع آوري ودفع زباله-10
سردخانه باالي  (طريق كامالً بهداشتي جمع آوري، نگهداري موقته  اماكن موظفند زباله توليدي را همواره ب-10-1

آيين نامه  41ماده .(ناظر بهداشت باشد/  مورد تأييد كارشناسكه اقدامات آنها طوريه  ب،، حمل و نقل و دفع نمايند)صفر
 )اجرايي وزارت بهداشت و درمان

 . زباله دان در پوش دار، زنگ نزن، قا بل حمل و قابل شستشو، با حجم مناسب و به تعداد كافي موجود باشد-10-2

  . اطراف آن همواره تميز باشد زباله دان بايد مجهز به كيسه زباله و در محل مناسبي قرار گرفته و-10-3
  مبارزه با حشرات و جوندگان-11
  .هيچ وجه نبايد در داخل اماكن ديده شونده  مگس، پشه و ساير حشرات، سگ، گربه و موش وساير حيوانات ب-11-1
   سالن غذاخوري-12
 . استفاده از قندان، نمكدان، نوشابه بدون سرپوش ممنوع است-12-1

  .مكت ها بايد سالم و تميز و داراي زير پايه الستيكي  باشند صندلي ها و ني-12-2
  بسته بندي مواد غذايي -13
استفاده از مواد غير استاندارد از جمله كاغذهاي بازيافتي و كاغذهايي كه تميز نباشد و روزنامه و همچنين كيسه  -13-1

  .هاي پالستيكي جهت پيچيدن و بسته بندي مواد غذايي ممنوع است
جعبه هاي مقوايي و پاكت هاي كاغذي كه براي بسته بندي و حمل مواد غذايي استفاده مي شوند بايد از جنس  -13-2

  .سالم و كامالً تميز و نو بوده و از جنس بازيافتي نباشد
 ظروف يكبار مصرف كه در آن غذاي گرم ريخته مي شود بايد از جنس پليمرهاي گياهي تجزيه پذير در محيط -13-3

  .يا حداقل فوم باشدزيست و 
   حمل و نقل مواد غذايي-14
براي حمل و نقل و جابجايي مواد فاسد شدني مانند انواع گوشت دام و طيور و آبزيان، مواد پروتئيني، فراورده هاي  -14-1

خانه خام و پخته غذايي دام، شير و محصوالت لبني و لمثال آنها بايد منحصراً از وسايط نقليه مخصوص و مجهز به سرد
  .سالم  مناسب استفاده شود

 براي حمل و نقل و جابجايي هر نوع ماده غذايي كه بدون شستشو و پخت و پز مجدد به مصرف مي رسد همچون -14-2
انواع نان، شيريني جات و خشكبار و اتمثال آنها بايد از وسايط نقليه مخصوص و مجهز به اتاقك محفوظ و مناسب، تميز و 

  .ودبهداشتي استفاده ش
 كليه افرادي كه در وسايط نقليه يا جابجايي مواد غذايي سر و كار دارند بايد در خصوص اخذ كارت معاينه -14-3

  .پزشكي همچون ساير كاركنان اقدام نمايند
 صاحبان وسايط نقليه موظفند قبل از جابجايي مواد غذايي توسط وسيله نقليه، مجوز الزم را از وزارت بهداشت يا -14-4
  .مان دامپزشكي اخذ نموده باشندساز
  . حمل و نقل مواد غذايي و بهداشتي توسط وسايط نقليه غير مجاز ممنوع است-14-5

:راهنماي  
 ساختمان آشپزخانه و بهداشت
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  استراحتگاه -15
 متر مربع اسـتراحتگاه     5/2اماكن موظفند به تناسب تعداد كارگران و به ازاء هركارگر حداقل            اين   متصديان مراكز و     -15-1

 متر مربع و ارتفـاع سـقف        5/7در هر حال مساحت  هراتاق استراحت نبايد كمتر از         .   تدارك نمايد   مطابق با موازين بهداشتي   
  . متر باشد8/2آن نبايد كمتر از 

  . اتاق استراحت كاركران بايد قابل تميز كردن بوده و به طور مرتب نظافت و گندزدايي شود-15-2
   ميزان روشنايي-16
   لوكس، در محوطه عمومي و انبار مراكز و اماكن 200 تا 100نوعي در آشپزخانه  شدت روشنايي نور طبيعي يا مص-16-1

  . لوكس باشد100 تا 50 لوكس و در رختكن، توالت، دستشويي و حمام ها بين 150 تا 50 لوكس، در راهرو و سرسرا 100
ا به پنجره ها و درب ورودي  به منظور جلوگيري از نور طبيعي آشپزخانه، نصب هرگونه كركره، پرده و امثال آنه-16-2

  .ممنوع است
 اء حريقف اط-17
 براي جلوگيري يا مبارزه با  حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي بايد پيش بيني هاي الزم با توجه به حجم كار و -17-1

  .نوع فعاليت و تعداد كارگران بعمل آيد
محل كار خود و همچنين كار با وسايل و كپسول هاي  كارگران آشپزخانه مي بايست نسبت به آتش و آتش سوزي -17-2

  .آتش نشاني آموزش هاي الزم را فرا گرفته باشند
  . محل كپسول هاي آتش نشاني بايد توسط كارشناسان ايمني و آتش نشاني مشخص گردند-17-3
  . شته شده باشد كپسول هاي آتش نشاني بايد داراي كارت شارژ معتبر بوده و تاريخ شارژ بعدي روي آن نو-17-4
  حمام بهداشتي–18
 تعداد حمام بايد  متناسب با تعداد كارگران به شرح جدول ذيل بوده و بايد مشابه با توالت و دستشويي براي -18-1

هاي مناسب  طور جداگانه  با تا بلو زير نويس و بصورت كامالً مستقل از هم در محله كارگران مرد و كارگران زن ب
 .وجود داشته باشد

  حداقل تعداد حمام  نيتعداد شاغل
   دستگاه1  5 تا 1
  ) دستگاه4 نفر 20(ك حمام ي نفر 5بازاء هر   20 تا 6

  ) دستگاه7 نفر50(ك حمام ي نفر 10بازاء هر   50 تا 21
  ) دستگاه10 نفر100(ك حمام ي نفر 20بازاء هر   100 تا 51

  ك دستگاهي نفر اضافي 20 نفر به باال بازاء هر 100از 
 كليه لوازم و تجهيزات حمام بايستي سالم، زنگ نزن و بدون عيب باشد و در صورت خرابـي نـسبت بـه تعميـر و                        -18-2

  .تعويض آن اقدام نمود

:راهنماي  
 ساختمان آشپزخانه و بهداشت
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   حوادث و سوانح-19
، بايستي فرد آسيب ديده سريعاً به  در صورت بروز هرگونه سانحه براي كارگران در مراكز طبخ وتوزيع مواد غذايي     -19-1

  .برسد تا اقدامات الزم صورت پذيردو نماينده پيمانكار  تغذيه ،مراتب بايد به اطالع مسئول بهداشتگاه منتقل و درمان
 نگهداري مواد آتش زا مانند كپسول اكسيژن، نفت و غيره داخل آشپزخانه ممنوع است و وجود كپسول آتش -19-2

  .نشاني و اطفاء حريق و نصب آن الزامي است
  .از دستكش فلزي جهت كساني كه با اساليسر كار مي كنند الزامي است استفاده -19-3
  شستشوي ظروف-20
 محل شستشو و نگهداري ظروف در قفسه ها بايد به گونه اي باشد كه خطر سقوط وجود نداشته باشد و مزاحمتي -20-1

 .براي عبور و مرور ايجاد نكند

. يا توسط دستگاههاي اتوماتيك شسته شود)  آبكشي-ستشوش( ظروف بايد در ظرفشويي حداقل دو مرحله اي -20-2
 )شستشوي ابتدايي و قراردادن در دستگاه ظرفشويي جهت آبكشي(

 . تعداد و ظرفيت هر ظرفشويي بايد متناسب با تعداد ظروف باشد-20-3

  . ظرفيت هر لگن يا هر واحد ظرفشويي بايد مجهز به آب گرم و سرد وتخليه مناسب  باشد-20-4
و بدون استفاده ) قفسه مجهز به آب چكان( در صورت نداشتن ظرفشويي، ظروف پس از شستشو، در محل مناسب -20-5

 .از پارچه و حوله و امثال آنها خشك و سپس در قفسه مخصوص ظروف نگهداري شود

  فاصله كف آنها از زمينشه تميز و قفسه، ويترين و گنجه ها بايد قا بل نظافت بوده و مجهز به در وشيشه سالم و همي-20-6
  . سانتيمتر باشد20حداقل 
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  راهنماي بهداشت ابزار و وسايل كار در آشپزخانه

  

   ميز كار در آشپزخانه-1

 سانتيمتر از 20 پيشخوان و ميز كار بايد سالم و سطح آن از جنس قابل شستشو باشد، ضمن اينكه كف آنها حداقل -1-1

 .ه باشد تا حشرات و جوندگان در اين قسمتها النه گزيني نكنندسطح ديوار فاصله داشت

 ميزكاري كه صرفاً جهت تهيه مواد غذايي بكار ميرود بايد فاقد هرگونه كشو يا قفسه بوده و فضاي زير آن نيز مورد -1-2

 .استفاده قرار نگيرد

  ظروف و ابزارآشپزخانه-2

 :رايط زير باشد  ظروف و ابزار مورد استفاده بايد داراي ش-2-1

      .ظروف شكستني بايد تميز، بدون ترك خوردگي و لب پريدگي باشد) الف

وسايل و ظروف فلزي كه براي تهيه و نگهداري و مصرف مواد غذايي بكار ميروند بايد سالم، صاف و بدون ) ب

  .زنگ زدگي باشند

رت ضدعفوني گرديده و در وسايل و ظروف غذا بايد پس از هر بار مصرف شسته، تميز و برحسب ضرو) ج

  .ويترين يا گنجه مخصوص نگهداري شود

 ابزاري كه براي پوست كندن، مخلوط كردن، خردكردن، چرخ كردن مواد غذايي بكار برده مي شود بايد بدون درز -2-2

  .و شكاف و به راحتي قابل شستشو باشد تا اين مواد در آنها باقي نمانده و فا سد نشود

پس از پايان كار تميز شده و در جاي مناسب قرار ... كار اعم از ديگ و آبكش و مالقه و سيخهاي كباب و كليه ابزار -2-3

 . گيرد

 جنس و مشخصات ظروف، وسايل و دستگاه هايي كه براي مراحل مختلف توليد و بسته بندي مواد خوردني، -2-4

  . و آموزش پزشكي باشد بايد مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان روند كار ميه آشاميدني ب

  . تخته يا سنگ  مخصوص قصابي بايستي پس از اتمام كار كامالً شستشو و با نمك، گندزدايي گردد-2-5

:راهنماي  
 بهداشت ابزار و 
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  : استفاده از ظروف و وسايل مشروحه زير ممنوع مي باشد-2-6

  .ديگ و ظروف مسي اعم از اينكه سفيدكاري شده يا نشده باشد) الف

 .سربيگوشت كوب و قاشق چوبي و ) ب

 .قندان بدون درپوش مناسب) ج

 .ظروف فاقد درب ثابت و مخصوص براي عرضه مواد از قبيل نمك، فلفل، سماق، شكر و امثال آنها) د

هر نوع ظروف و ابزاري كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي غير مجاز شناخته و آگهي مي ) ه

 .شود

  ... نظافت ماشين خرد كن و پوست كن و -3

دقت كامل نموده و آنها را پس از ...) چرخ گوشت، خردكن، پوست كن و همزن و( در نظافت و بهداشت ماشين ها -3-1

  .پايان كار تميز و ضدعفوني كرده و تنها در موقع استفاده، قطعات آنها را وصل نمايند

 . در اين مورد ممنوع است  جهت خردكردن سبزيجات از سبزي خردكن استفاده كرده و استفاده از چرخ گوشت-3-2

 ميز غذاخوري رستوران -4

 سطح كليه ميزها اعم از ميزهاي موجود در سالن هاي غذاخوري بايد صاف، تميز، سالم، بدون درز باشند  و روكش -4-1

 .آنها از جنس قابل شستشو و به رنگ روشن باشد
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 راهنماي بهداشت سردخانه و يخچال

  ذايي نگهداري مواد غ-1

 كليه مواد فاسد شدني بايد در يخچال و يا سردخانه مناسب نگهداري شود و مدت آن بـه  انـدازه اي باشـدكه ايجـاد                           -1-1

  .فساد يا تغيير كيفيت ننمايد

الشه هـاي گوشـت بايـد بـه چنگـك      .  ا ز قراردادن و تلمبار كردن مواد غذايي در كف سردخانه بايد خودداري شود  -1-2

ير مواد غذايي مثل بسته هاي گوشت، مرغ و ماهي با در نظر گرفتن فـضاي الزم بـين آنهـا در قفـسه هـا و                           آويزان شود و سا   

طبقه هاي سردخانه قرارداده شود و از قرار دادن مواد غذايي بـصورت انباشـته و روي هـم بـدون داشـتن ظـرف يـا پوشـش                             

  .پالستيكي مناسب در داخل يخچال يا سردخانه خودداري شود

ردخانه يخچال ها و فريزرها مواد غذايي هم گروه در يـك طبقـه يـا در طبقـات كنـار هـم قـرار داده شـود و از                               در س  -1-3

  .مجاور هم قرار دادن مواد غذايي مختلف مثل پنير، گوشت، كره، سبزي، مرغ و ماهي خودداري گردد

 درجـه   25 منفـي  تـا    18 منفـي  بـين     مواد گوشتي بايد در سردخانه هاي مجهز به دماسنج سالم و در دماي زير صفر               -1-4

  .سانتيگراد نگهداري شوند

 قبل از قراردادن انواع گوشت تازه در سردخانه زير صفر و پس از حمـل گوشـت از كـشتارگاه بـراي كـاهش درجـه        -1-5

  .حرارت مي بايست آنرا در سردخانه باالي صفر بمدت چند ساعت قرار داد تا از سفت شدن گوشت جلوگيري شود

 سـاعت و  6 تـا  1 ساعت، براي ماكيان   20 تا   15ت زمان نگهداري گوشت تازه پستانداران در سردخانه باالي صفر            مد -1-6

  . ساعت جهت عمليات قبل از انجماد كافي است2 تا 1براي ماهي 

و در   بهتر است مواد غذايي گوشتي منجمد شده قبل از مصرف به اندازه مورد نياز از سردخانه زير صفر خـارج شـده                        -1-7

  . درجه سانتيگراد نگهداري و پس از ذوب شدن يخ آن به مصرف برسد7 تا 3سردخانه باالي صفر در دماي 

  . كاال ها به ترتيب ورود خارج شوند تا كاالهاي قديمي تر اول مصرف شوند-1-8

  .تفاده نمود  هيچگاه نبايد از آب سرد يا گرم جهت باز كردن يخ گوشت يا فراورده هاي گوشتي يخ زده اس-1-9

:راهنماي  
 بهداشت سردخانه و يخچال
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 قراردادن مواد غذايي پخته و خام و همچنين شسته و نشسته در كنار هم در داخل يخچـال ممنـوع بـوده و يخچـال و       -1-10

  .سردخانه همواره بايد تميز و عاري از هرگونه بوي نامطبوع باشد

 .رتب كنترل شود يخچال يا سردخانه بايد مجهز به دماسنج سالم بوده و درجه حرارت آنها بطور م-1-11

  . ساعت يكبار توسط ناظر  بررسي و ثبت شود2 هر  دماي سردخانه بايد-1-12

  . وجود چارت ثبت دماي سردخانه الزامي است-1-13

  . در نزديكي سردخا نه تجهيزات گرم كنند ه و يا مواد غذايي گرم قرار داده نشود-1-14

 مي بايست برگه هايي كه شامل اطالعاتي از قبيل شرح كاال، تـاريخ               براي تنظيم ورود و خروج كاال  از سردخانه ها          -1-15

  .توليد و تاريخ انقضاء مي باشند به كاال هاي ورودي چسبانده شود

   بهداشت و نظافت سردخانه-2

 . نظافت و شستشوي داخل يخچال و سردخانه بايد پس از هر بار تخليه كلي و جزئي هر چند روز يكبار انجام شود-2-1

  .سردخانه بايد استفاده كنند) چكمه يا دمپايي( كارگران براي ورود به سردخانه از كفش مخصوص -2-2

  چنا نچه ديوار،  سقف و كف دچار  كپك زدگي  شده  باشند  بايد  با  مواد گنـدزدا   نظيـر  سـديم هيپوكلريـت يـا                                -2-3

 . تري سديم  فسفات گندزدايي شده و سپس با جريان هوا خشك گردد

 نحوه بسته بندي گوشت و ساير مواد غذايي -3

 پس از مرحله آماده سازي مي بايست گوشت را در پوشش هـاي پالسـتيكي قـرار داد و بـه طـور كـامالً چـسبيده بـه                              -3-1

 :براي بسته بندي بايد مورد ذيل را در نظر داشت. گوشت به صورت يك اليه نازك آن را بسته بندي نمود 

  .رطوبت از آن ناچيز باشدقابليت عبور هوا و ) الف

 . قابليت جذب چربي نداشته باشد) ب

 .در مقابل تغيير درجه حرارت زياد منقبض و منبسط نشود  ) ج

 )استفاده از كيسه هاي نايلوني مشكي در اين زمينه ممنوع است. (داراي بو و مواد سمي نباشد  ) د

  .به آساني از گوشت جدا شود  ) ه
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ردخانه از پوشش پالستيكي كه بصورت چسبيده به سطح مـاده غـذايي بـسته بنـدي           براي نگهداري مواد غذايي در س       -3-2

  .شده استفاده گردد

  برق اضطراري-4

 سيستم برق سردخانه و يخچال بايد ايمن باشد و به منظور جلوگيري از فساد مواد غذايي وجود يك دستگاه ژنراتـور                      -4-1

  .در مواقع قطع برق الزامي مي باشد

 هم از داخل و هم از بيـرون بـاز شـود، همچنـين       آنهنگام استفاده از سردخانه بايد درب       در  يمني كاركنان    به منظور ا   -4-2

  . الزامي استآنجاتعبيه زنگ اضطراري براي اين منظور در 

  ساير موارد-5

  . د سانتيمتر باش10ها حداقل   سانتيمتر و فاصله بين باكس پالت20ها از ديوار سالن  فاصله باكس پالت -5-1

  .بادزنها باشد فاصله قفسه ها از سقف بايد طوري باشد كه سطح رويي كاالها ي چيده شده پايين تر از سطح رويي  -5-2

  : در زير تجهيزات سرما به داليل ذيل نبا يد كااليي چيده شود-5-3

   جلوگيري از ضايعات احتمالي ناشي از برفك زدايي)الف

   سرما زا دسترسي آسان مسئوالن به تجهيزات)ب

   دسترسي آسان به محصوالت و همچنين كنترل كيفي آسان كاال)ج

  .از باز كردن غير ضروري درب سردخانه اجتناب گردد -5-4

   .ه بايد داراي  مسئول كنترل  بوده و آموزش هاي الزم را فرا گرفته باشد سردخان-5-5
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  راهنماي بهداشت انبار مواد غذايي

  

  مواد غذايي نظافت انبار-1

 . ا نبار مواد غذايي بايد قابل تميز كردن بوده و بطور مرتب پس از هر بار تخليه و بارگيري نظافت و ضدعفوني شود-1-1

  . ا نبار مواد غذايي بايد بنحو مطلوب تهويه و ميزان حرارت و رطوبت آن همواره مورد تأييد كارشناس بهداشت باشد-1-2

سوراخ ها، منافذ، آب گذرها و . ضعيت مناسبي داشته باشد تا از ورود آفات، جلوگيري نمايد ساختمان انبار بايد و-1-3

  .ساير مكان هايي كه احتمال ورود آفات را ميسر مي سازد بايد كامالً بسته شوند

  .  مواد غذايي در ظروف مقاوم به آفات و باالتر از سطح زمين و به دور از ديوارها نگهداري شوند-1-4

با هجوم آفات بايد سريعاً برخورد شود و از مواد شيميايي، عوامل فيزيكي و بيولوژيكي به گونه اي استفاده شود كه  -1-5

در صورت سمپاشي بايستي كليه وسايل و تجهيزات موجود تخليه . هيچگونه اثر سويي بر بهداشت مواد غذايي نداشته باشد

  .  ه فعاليتي در محل صورت نگيرد ساعت پس از سمپاشي نيز هيچگون48گردد و حداقل 

  پالت گذاري در انبار-2

انبار مواد غذايي بايستي نسبت به ورود موش .  قفسه بندي و پالت گذاري در انبار به نحو مطلوب و مناسب انجام شود-2-1

ت هايي تهيه شود براي گوني هاي برنج، حلب هاي روغن و مواد غذايي از اين قبيل بايد پال. و آفات انباري حفاظت گردد

 سانتيمتر فاصله داشته باشد بصورتيكه زير آنها را براحتي بتوان نظافت نمود و 30 تا 20كه از زمين و ديوارهاي جانبي 

 .جريان هوا و نيز روشنايي به زير پالت ها برسد و زمينه اختفاء و تكثير حشرات را فراهم ننمايد

  .  لي و تفكيك شده باشدچيدمان مواد غذايي بايد به صورت  اصو -2-2

  ساير موارد-3

 . قفل بودن درب  انبار الزامي است-3-1

 . از تابش مستقيم نور خورشيد بر روي مواد غذايي جلوگيري شود-3-2

  

:راهنماي  
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 آلومينيوم ق سانتيمتر با ور30 تا 20پايين درب بايد به ارتفاع . هاي انبار نبايد از كف زمين فاصله داشته باشد  درب-3-3

  .هز شود تا از نفوذ حيوانات موذي جلوگيري شودمج

  . ساخته شودrat proofing ساختمان انبار بايد به صورت -3-4

  . انبار مواد غذايي بايستي داراي مسئول كنترل باشد-3-5

مت نظير تاريخ توليد و انقضاء، پروانه بهره برداري، عال (استانداردانبار بايد داراي مشخصات  در  موادغذايي-3-6

 .باشد) كارخانه توليد كنندهو ساير مشخصات استانداراد، محتويات و آدرس 
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  راهنماي بهداشت مواد غذايي

  
   روغن مايع-1
استفاده گردد و حتي المقدور از روغن هيدروژنه استفاده ) گياهي بدون كلسترول( جهت طبخ مواد غذايي از روغن مايع - 1-1

 .نشود

  .استفاده شود) Frying Oil( جهت سرخ كردن مواد غذايي از روغن مخصوص سرخ كردني - 1-2
 كنسرو ها-2
  .كنسروي كه زنگ زده اند ممنوع مي باشداستفاده از كليه قوطي هاي  - 2-1
  . شود دقيقه جوشانده15قبل از استفاده از انواع كنسروها، قوطي محتوي ماده غذايي در حرارت غير مستقيم بمدت  - 2-2
  جوش شيرين-3
  . استفاده از جوش شيرين در پروسه توليد مواد غذايي ممنوع است- 3-1
  كشك-4
  . دقيقه جوشاند15مي بايست آنرا به مدت ) حتماً پاستوريزه( قبل از استفاده از كشك - 4-1
 ... آبليمو و -5
ار مصرف مورد تأييد وزارت بهداشت درمان و  مواد غذايي مانند آبميوه و امثال آنها بايد در ظروف بسته بندي يكب- 5-1

و مرغوب و حتي االمكان تجزيه پذير و همواره سالم، تميز و ) غيربازيافتي(آموزش پزشكي و ساخته شده از مواد اوليه نو 
 .بهداشتي عرضه گردد

و   هاي معتبر بهداشتي تهيه  آن دسته از مواد غذايي مذكور در ماده فوق كه توسط واحدهاي توليدي مجاز و داراي پروانه- 5-2
  .بطرق مجاز ديگر بسته بندي و عرضه ميشوند از شمول ماده مذكور مستثني مي باشند

  جوجه كباب و گو شت-6
 ساعت در 24 ساعت در سردخانه زير صفر و 72 تا 48بيش از ) همراه با زعفران( نگهداري جوجه مخصوص كباب - 6-1

 .سردخانه باالي صفر مجاز نمي باشد

 گوشت گاو و گوسفند بصورت شقه و گوشت گوسفند بصورت الشه كامل مهمور به مهر سازمان هاي صالحيت دار و - 6-2
يا در بسته هاي بهداشتي كه داراي مجوز اداره دامپزشكي يا وزارت بهداشت هستند تهيه و توسط كاميون هاي مجهز به 

  .ممنوع استورود هرگونه گوشت بصورت چرخ كرده . سردخانه، حمل گردد
  ساير مواد غذايي-7
و بنا به مورد داراي عالمت ) بنا به تشخيص كارشناس بهداشت( هر نوع ماده غذايي در هرزمان از نظر ظاهري بايد سالم - 7-1

ش استاندارد، تاريخ توليد و انقضاء شماره ثبت و پروانه ساخت و پروانه بهره برداري، بترتيب از وزارت بهداشت، درمان و آموز
  .باشد ،محتويات وآدرس كارخانه توليد كننده پزشكي و وزارت صنايع

  .هيچ وجه نبايد براي روز بعد مورد استفاده قرار گيرده  باقيمانده غذاها ب- 7-2
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 سبزيجات و صيفي جاتي كه در مراكز عرضه مواد غذايي بصورت خام در اختيار استفاده كنندگان  قرار مي گيرند -7-3

هاي مخصوص و تميز، با آب سالم و مايع ظرفشويي شستشو شده و پس از گندزدايي، آبكشي و مصرف بايد درظرف 
  .گردد

  حمل و نقل مواد غذايي–8
 كليه مواد غذايي قابل انجماد پروتئيني، قبل از انتقال از ماشين حمل بار به اماكن بايستي توسط كارشناس بهداشت محل - 8-1

  .وز خريد روزانه آنها نيز مورد تأييد قرار گيردبازبيني و مجوز بازبيني و مج
 براي حمل و نقل و جابجايي مواد غذايي فاسد شدني مانند انواع گوشت دام و طيور و آبزيان، مواد پروتئيني، -8-2

 به فرآورده هاي خام و پخته غذايي دام، شير و محصوالت لبني و امثال آنها بايد منحصراً از وسائط نقليه مخصوص و مجهز
 .سردخانه سالم مناسب استفاده شود

 براي حمل و نقل و جابجايي هر نوع ماده غذايي كه بدون شسشتو و پخت و پز مجدد به مصرف ميرسد همچون -8-3
انواع نان، شيريني جات و خشكبار و امثال آنها بايد از وسائط نقليه مخصوص و مجهز به اطاقك محفوظ و مناسب، تميز و 

 .ه شودبهداشتي استفاد

 كليه افرادي كه در وسائط نقليه با جابجايي مواد غذايي سروكار دارند بايد در خصوص اخذ كارت معاينه پزشكي  -8-4
 . اير كاركنان اقدام نمايندسهمچون 

 صاحبان وسائط نقليه موظفند قبالً مجوز حمل و نقل مواد غذايي توسط وسيله نقليه مربوطه را از وزارت بهداشت -8-5
 . نموده باشنداخذ

  . حمل و نقل مواد غذايي و بهداشتي توسط وسائط نقليه غيرمجاز ممنوع است-8-6

  .   در  ماشين هاي حمل غذا بايد محافظت از غذادر مقابل منابع با لقوه آلوده كننده بعمل آيد-8-7
  : اتا قك وسايل حمل و نقل بايد  به گونه اي باشد كه -8-8

  .ذايي نشوند موجب آلودگي مواد غ)الف
  .خوبي تميز و گندزدايي كرده  بتوان آنها را ب)ب
  . فضاي كافي براي حمل و نقل مواد غذايي داشته باشد)ج
  . درجه حرارت و رطو بت وساير شرايط الزم را براي سالم نگهدا شتن مواد غذايي داشته باشد)د

  بسته بندي مواد غذايي-9
 جمله كاغذهاي بازيافتي و كاغذهايي كه تميز نباشد و روزنامه و همچنين كيسه هاي  استفاده از مواد غير استاندارد از-9-1

 .پالستيكي جهت پيچيدن و بسته بندي مواد غذايي ممنوع است

  جعبه هاي مقوايي و پاكت هاي كاغذي كه براي بسته بندي و حمل مواد غذايي استفاده ميشوند بايد از جـنس سـالم                   -9-2
  . تميز و نو بوده و از نوع بازيافتي نباشدو استاندارد و كامالً
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  بهداشت سيستم تصفيه فاضالب در اماكن و تأسيساتراهنماي 

  
   شرايط عمومي-1
 مـسير هـا و      ،كليه اماكن و تأسيسات بايستي داراي شبكه هاي جمع آوري و هدايت فاضالب شـامل كـف شـوي هـا                     -1-1

  .هاي انتقال باشند كانال
ن يا تأسيسات در مكاني دور از آبهاي سطحي و رودخانه ها قـرار گرفتـه باشـند و ميـزان فاضـالب                       در صورتيكه اماك   -1-2

  . زياد نباشند مي توانند از چاه جاذب جهت دفع بهداشتي فاضالب استفاده كنند  نيز توليدي آنها
 هاي آب قرار گيرد بايد مجاورت لولهدر صورتي كه اجباراً در. هاي آب باشدهاي فاضالب رو نبايستي در مجاورت لوله لوله-1-3

 .كاري شودها و زانوها به منظور جلوگيري از نفوذ و نشت فاضالب به محيط خارج عايقها، خمبا مالت سيمان اطراف لوله

  .بايد سرپوشيده و با مصالح مقاوم ساخته شوند) منهول( روها آوري فاضالب وجود دارد آدم در مناطقي كه سيستم جمع-4 -1
  . هدايت و تخليه هر گونه فاضالب و پساب تصفيه نشده به معابر و جوي و انهار عمومي اكيدا ممنوع مي باشد-1-5
  . كليه مسيرهاي فاضالبروي اماكن بايد مجهز به توري با منافذ ريز جهت جلوگيري از عبور حشرات و جوندگان باشد-1-6

  شرايط ايجاد چاه جاذب -2
 : د داراي شرايط ذيل باشندهاي جاذب باي چاه -2-1

  .  آبهاي سطحي مانند چشمه ها را آلوده نسازند)الف
  . لوده نكنندآها و قنوات را   آبهاي زير زميني مانند چاه)ب

  . موجب آلودگي طبقات سطحي خاك نشوند)  ج 
  . متر نباشد30 متر و در زمين هاي شني كمتر از 15فاصله چاه جذبي با چاه آب در زمين هاي رسي كمتر از ) د

   اجتماعات بزرگ-3
بايـستي  )  متر مكعب در شـبانه روز      400بيش از   (اماكن و تأسيساتي كه داراي فاضالب توليدي با حجم باال مي باشند              -3-1

  . از سيستم هاي تصفيه فاضالب استفاده نمايند
   اجتماعات كوچك-4
 متـر مكعـب در شـبانه    400الب توليدي آنها كمتـر از  در تأسيساتي كه داراي اجتماعات كوچك هستند و ميزان فاض         -4-1

  . روز مي باشد مي توانند از سپتيك تانك جهت تصفيه فاضالب استفاده نمايند
   باشـد    روز   در شـبانه     متر مكعـب    400 بيش از      توليدي كمي    ميزان فاضالب   كوچك در صورتيكه در اجتماعات      -4-2

  . فاده نمودمي توان از ايمهاف تانك جهت تصفيه است
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  واحدهاي تصفيه خانه-5
 : تصفيه خانه فاضالب بايد حداقل داراي واحدهاي زير باشد -5-1

  آشغالگير  •
 آشغال خردكن  •

 حوض دانه گير  •

 ) كانال و توري ( تأسيسات اندازه گيري دبي  •

 استخر ته نشيني اوليه  •

 ) يا صافي چكنده ( استخر هوادهي  •

 استخر ته نشيني ثانويه  •

 ضچه كلرزني حو •

كـه پـساب خروجـي      سيستم هاي تصفيه فاضالب بايـستي بـه نحـوي طراحـي شـده و پروسـه تـصفيه را انجـام دهنـد                          -5-2
استانداردهاي زيست محيطي را شامل شده و خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آن مورد تائيـد سـازمان حفاظـت                    

  . محيط زيست قرار گيرد
  .روجي فاضالب بصورت روزانه اندازه گيري و در دفتري ثبت گردد پساب خPH ميزان كلر و -5-3
         پكيج و تزريق كلر -6
 ليتر آب اضافه نماييد و بعد از نيم 525 كيلوگرم ماده خشك را به تدريج به حدود 5/7مقدار % 5 جهت تهيه محلول -6-1

  . ساعت ميكسر را خاموش كنيد
  . باشد، ميكسر را روشن نكنيد مايع نميهرگز زماني كه شفت و پروانه داخل : توجه 

  .  درصد باشد و در هيچ حالت از اين حد  نبايد تجاوز كنيد7 تا 5 غلظت محلول معموالً بايستي -6-2
ها و انژكتورها، رسوباتي مشاهده گرديد بايستي اجزا آنها باز شده   در صورتي كه در محل اتصاالت و اطراف سوپاپ-6-3

  . د كلريدريك و يا سركه شستشو داده شده و مجدداً نصب گرددو با محلول رقيق اسي
   انبار مواد شيميايي-7
  .در نظر گرفته شودو در جاي خنك  براي نگهداري و ذخيره مواد شيميايي بايستي انباري با حجم كافي -7-1
نياز و رفت و آمد به انبار هاي مورد   مواد شيميايي مصرفي در تصفيه خانه سمي و خطرناك هستند، لذا تهيه محلول-7-2

  .  نگهداري در هنگام تعمير و نگهداري تجهيزات متعلقه با احتياط كامل انجام شود
  موارد ساير  -8
هاي موجود را به طور  گردند، الزم است دستورالعمل  اپراتورهايي كه براي نگهداري و راهبري سيستم انتخاب مي-8-1

  . را فرا گيرندهاي الزم  كامل مطالعه كرده و آموزش
  . ترين محل به سيستم نگهداري گردد هاي موجود بايستي همواره در دسترس اپراتور بوده و در نزديك  دستورالعمل-8-2
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  .كشي شود اطراف واحدهاي تصفيه خانه فاضالب بايد فنس-8-3
  .د متر باش500 حداقل فاصله تصفيه خانه فاضالب تا نزديكترين منطقه مسكوني بايد -8-4
  . ماه يكبار از لحاظ سالمتي كنترل شوند6بردار مشغول در تصفيه خانه فاضالب بايد هر  كارگران و افراد بهره-8-5
  .بردار مشغول در تصفيه خانه فاضالب بايد داراي لباس كار مناسب باشند كارگران و افراد بهره-8-6
هاي بهداشتي و  ، كمد جالباسي مناسب و سرويس)هر نفر متر مربع براي 5/2( براي كارگران بايد اتاق استراحت -8-7

  .وسايل نظافت شخصي مناسب فراهم گردد
چسب، چسب زخم، قيچي، پنس، گاز استريل بسته بندي شده، يك مـاده           ((هاي اوليه همراه با محتويات      جعبه كمك  -8-8

  .در محل مناسب نصب گردد) ضدعفوني كننده
تمـاس   لذا از هر گونه   . رساند  هوازي بر پوست انسان آسيب جدي مي          در شرايط بي    فاضالب در همه واحدها به ويژه      -8-9

  . با فاضالب جداً خودداري شود
  . بطور ماهانه انجام گيردCOD و BOD الزم است آزمايشات -8-10
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  )ماهي ومرغ، گوشت( ينيئراهنماي بهداشت فروشگاه هاي مواد پروت

  
  كارت تندرستي-1
 نگهداري و فروش و وسايط نقليه ،كليه متصديان و شاغلين و اشخاصي كه در مراكز تهيه طبخ و توزيع مواد غذايي -1-1

 بهداشتي و اماكن عمومي اشتغال دارند موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را ، آرايشي، آشاميدني،حامل مواد خوردني
  .ايد گذرانده و گواهينامه معتبر آنرا دريافت دارندبترتيبي كه كارشناس بهداشت تعيين و اعالم مي نم

 . ممنوع است1-1مديريت و يا تصدي و اشتغال بكار در اين  مراكز بدون داشتن گواهينامه معتبر مندرج در بند   -1-2

ارت  اين راهنما مي باشند موظفند ك1-1كليه متصديان، مديران، كاركنان و شاغلين  اين مراكز كه مشمول بند   -1-3
  .معاينه پزشكي معتبر در محل خود داشته و هنگام مراجعه بازرس بهداشت ارائه نمايند

 و كارت معاينه پزشكي كاركنان را مالحظه و 1-1ام استخدام اشخاص گواهينامه معتبر بند گ كارفرمايان موظفند هن-1-4
 . نمايند نگهداري ضمن اطمينان از اعتبار آن، در محل كار

ينه پزشكي از طرف مراكز بهداشتي درماني وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا  كارت معا-1-5
  6 مدت اعتبار كارت فوق براي شاغلين و كاركنان اين  مراكز  حداكثر . شدبهداشت و درمان صنعت نفت صادر خواهد

  .ماه مي باشد
  نظافت فردي و لباس كار-2
 موظفند رعايت كامل بهداشت فردي و نظافت عمومي محل كار 1-1 اماكن موضوع  بند  مديران و شاغلين مراكز  و-2-1

 . بهداشت داده مي شود عمل نمايدكارشناس / خود نموده و به دستوراتيكه از طرف بازرس

 . در اين مراكز بايد ملبس به لباس كار و روپوش تميز و برنگ روشن باشندين كليه شاغل-2-2

 .  اين مراكز بايد كليه وسايل نظافت و شستشو واستحمام اختصاصي داشته باشند هر فرد شاغل در-2-3

  . كليه كارفرمايان موظفند جايگاه محفوظ و مناسبي براي حفظ لباس و ساير وسايل در محل تهيه نمايند-2-4
  . استعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران مشمول اين راهنما درحين كار ممنوع مي باشد-2-5
  . هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه كار استحمام نمايند  كليه كارگران مشمول اين راهنما موظفند-2-6
حق دريافت   و توزيع مواد غذايي سرو كار دارند در حين كار شخصاًطبخ، تهيه با ء اشخاصي كه به نحوي از انحا-2-7

  .بهاي كاالي فروخته شده را از مشتري نخواهند داشت
  س هاي بهداشتي سروي-3
  .باشدهمراه با كيسه زباله ) سطل پدالي( دستشويي بايد مجهز به صابون مايع و سطل زباله بهداشتي -3-1
  . براي كارگران بايد دستشويي و توالت مجهز به آب گرم و سرد فراهم گردد-3-2
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   كف ساختمان-4
  :كف ساختمان بايد داراي شرايط زير باشد -4-1

  .قاوم، صاف، بدون درز و شكاف وقابل شستشو باشداز جنس م )الف
  . به تعداد مورد نياز، مجهز به شتر گلو و نصب توري ريز روي آن الزامي استيكف شو) ب
  .شيب مناسب بطرف كف شوي فاضالب رو باشد )ج

   ديوار ساختمان-5 
ود حشرات و جوندگان جلوگيري  ساختمان ديوار از كف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باشد كه از ور-5-1

  .بعمل آورد
  . سطح ديوارها بايد صاف، بدون درز و شكاف و به رنگ روشن باشد-5-2
 سانتيمتري تا 120  سانتيمتر از كف با سنگهاي صيقلي يا سراميك و يا كاشي و از ارتفاع120 سطح ديوار تا ارتفاع -5-3

  .قابل شستشو پوشيده شود و زير سقف به رنگ روشن
   سقف ساختمان-6
  .مكان مسطح، بدون ترك خوردگي و درز و شكاف و هميشه تميز باشد سقف بايد صاف، حتي اال-6-1
  . پوشش سقف بايد از جنس قابل شستشو باشد-6-2
   در وپنجره ساختمان-7
  : در و پنجره ها بايد داراي شرايط زير باشد-7-1

  .ترك خوردگي، شكستگي، زنگ زدگي و قابل شستشو باشددرها و پنجره ها از جنس مقاوم، سالم، بدون ) الف 
پنجره باز شو بايد مجهز به توري سالم ومناسب باشد به نحوي كه از ورود حشرات بداخل اماكن جلوگيري ) ب 

  .نمايد
 بطوريكه از ورود حشرات درهاي مشرف به فضاي باز بايد مجهز به توري سالم و مناسب و همچنين فنردار باشد) ج

  .ندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايدووج
   آب سالم-8
  .آب مصرفي جهت شرب، طبخ و استحمام بايدمورد تاييد بازرس بهداشت باشد -8-1
   جمع آوري زباله و فاضالب-9
طريق كامالً بهداشتي جمع آوري، نگهداري موقت، حمل و نقل و دفع ه اكن موظفند زباله توليدي را همواره بام -9-1

 .يا ناظر بهداشت باشد  بطوريكه اقدامات آنها مورد تأييد كارشناس و ،نمايند

 . شستشو و با حجم مناسب و تعداد كافي موجود باشد قابل زباله دان در پوش دار، زنگ نزن، قابل حمل و-9-2

  . زباله دان بايد مجهز به كيسه زباله و در محل مناسبي قرار گرفته و اطراف آن همواره تميز باشد-9-3
  

:راهنماي  
 فروشگاه مواد پروتئينيبهداشت 

)گوشت، ماهي و مرغ(  HSE-GU-H-107(1)-85 



 
                                                                                                                   

 
                                                                                                             
  
 

 شركت ملي گاز ايران
  و محيط زيست، ايمنيامور بهداشت

:راهنماي  
بهداشت سرويس هاي بهداشتي 

)دستشويي، توالت و حمام(

  103    از 28صفحه 
 

HSE-GU-H-120(1)-85 

  
آوري و دفع بهداشتي فاضالب مورد تاييد بازرس بهداشت  كليه اماكن موضوع اين راهنما بايد داراي سيستم جمع-9-4

  .باشد
هاي جاذب و  توان با حفر چاه براي دفع فاضالب مناطقي كه به سيستم عمومي جمع آوري فاضالب متصل نيستند مي-9-5

  .ا دفع كرديا با استفاده از سپتيك تانك فاضالب ر
  . هدايت و تخليه هر گونه فاضالب و پساب تصفيه نشده به معابر و جوي و انهار عمومي اكيداً ممنوع مي باشد-9-6
عبور  كليه مسيرهاي فاضالبروي اماكن موضوع اين راهنما بايد مجهز به توري با منافذ ريز جهت جلوگيري از -9-7

  .باشدو جوندگانحشرات 
  ار ابزار و وسايل ك-10
 قفسه، ويترين و گنجه ها بايد قابل نظافت بوده و مجهز به در و شيشه سالم و هميشه تميز و فاصله كف آنها از زمين -10-1

 . سانتيمتر باشد20حدود 

بندي بوده و فضاي زير آن  رود بايد فاقد هر گونه كشو و قفسه ميز كاري كه صرفا جهت تهيه مواد غذايي بكار مي-10-2
  .اده نگيردمورد استف

  . پيشخوان و ميز كار بايد سالم و سطح آن از جنس قابل شستشو باشد-10-3
دقت كامل نموده و آنها را پس از پايان كار تميز و ...)  وچرخ گوشت، خردكن(بهداشت ماشينها در نظافت و  -10-5

 .ضدعفوني كرده و تنها در موقع استفاده، قطعات آنها را وصل نمايند

  لو يخچا سردخانه -11
دماي سردخانه .  يخچال بايد مجهز به دماسنج سالم بوده و درجه حرارت آنها بطور مرتب كنترل شودو سردخانه -11-1

 درجه 2تر حفظ شود كه نوسانات دما نبايد بيش از  درجه سانتيگراد و يا پايين18 منفيزير صفر با كمترين نوسان در 
  .سانتيگراد باشد

  . در طول شبانه روز كنترل گردد ساعت يكبار2هر يد  دماي سردخانه با-11-2
گروه در يك طبقه يا در طبقات كنار هم قرار داده شوند و از ها و فريزرها، مواد غذايي هم ، يخچال ها در سردخانه-11-3

  .جلوگيري شودهم مجاورت در مواد غذايي مختلف مثل پنير، گوشت، كره، سبزي، مرغ و ماهي قرار دادن 
هاي جدا از  بندي در معرض خطر آلودگي و خشك شدن قرار دارند بايد در محفظه چون كاالهاي بدون بسته -11-4

  .بندي شده نگهداري و در معرض ديد قرار داده شوندمحل نگهداري غذاهاي منجمد بسته 
جماد استفاده گردد و هر  تنها بايد از مواد غذايي سالم و با كيفيت مناسب و مورد تاييد بازرس بهداشت جهت ان-11-5

  .يكبار تاريخ انقضاي آنها كنترل گرددوقت چند 
  . بايستي دمپايي يا كفش مخصوص جهت ورود به سردخانه هاي بزرگ در نظر گرفته شود-11-6
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   تهويه و نور-12
  .ي از بو باشد تهويه مناسب بايد به نحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل اماكن سالم، تازه، كافي و عار-12-1
  .  لوكس باشد100 شدت روشنايي نور طبيعي يا مصنوعي در اماكن موضوع اين راهنما بايد حداقل -12-2
   حشرات و حيوانات-13
  . مگس، پشه، سگ، گربه و موش و ساير حيوانات به هيچ وجه نبايد در داخل اماكن مذكور ديده شوند-13-1
   بسته بندي مواد پروئتيني-14
هايي كه تميز نباشد و روزنامه و همچنين كيسه  هاي بازيافتي و كاغذ فاده از مواد غير استاندارد از جمله كاغذاست -14-1

 .يني ممنوع استئهاي پالستيكي جهت پيچيدن و بسته بندي مواد پروت

نس سالم و هاي كاغذي كه براي بسته بندي مواد غذايي استفاده ميشوند بايد از ج جعبه هاي مقوايي و پاكت -14-2
  .استاندارد و كامالً تميز بوده و از نوع بازيافتي نباشد

  اء حريقف اط-15
نوع     و به حجم كار توجه  با   براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي بايد پيش بيني هاي الزم-15-1 

  .فعاليت و تعداد كارگر بعمل آيد
اد كافي و با تاريخ شارژ معتبر در فروشگاه نصب و فروشندگان روش استفاده از بايستي كپسول آتش نشاني به تعد -15-2

  .آن را بدانند
   بهداشت مواد پروئتيني-16
 ساعت در 24 ساعت در سردخانه زير صفر و 72 تا 48بيش از ) همراه با زعفران( نگهداري جوجه مخصوص كباب -16-1

 .سردخانه باالي صفرفروشگاه مجاز نمي باشد

 گوشت گاو و گوسفند بصورت شقه و گوشت گوسفند بصورت الشه كامل مهمور به مهر سازمان هاي صالحيت -16-2
دار و يا در بسته هاي بهداشتي كه داراي مجوز اداره دامپزشكي يا وزارت بهداشت هستند تهيه و توسط كاميون هاي مجهز 

  .اين اماكن ممنوع استورود هرگونه گوشت بصورت چرخ كرده در . به سردخانه، حمل گردد
 درجه 25 منفي تا 18 منفي مواد گوشتي بايد در سردخانه هاي مجهز به دماسنج سالم و در دماي زير صفر بين -16-3

  .سانتيگراد نگهداري شوند
 ساعت و 6 تا 1 ساعت، براي ماكيان 20 تا 15 مدت زمان نگهداري گوشت تازه پستانداران در سردخانه باالي صفر -16-4
  . ساعت جهت عمليات قبل از انجماد كافي است2 تا 1اي ماهي بر

  .ها و آبزيان بايد بدون تكه تكه شدن در سردخا نه قرار گيرند در خصوص انواع ماهي -16-5
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   حمل و نقل مواد غذايي-17
پزشكي    كارت معاينه  كليه افرادي كه در وسائط نقليه با جابجايي مواد غذايي سروكار دارند بايد در خصوص اخذ-17-1

  . اقدام نمايند
 مجوز حمل و نقل مواد غذايي توسط وسيله نقليـه مربوطـه را از وزارت بهداشـت                  قبالً يه موظفند  صاحبان وسائط نقل   -17-2

  .اخذ نمايند
  . كليه رانندگان بايستي گواهينامه رانندگي معتبر متناسب با نوع وسيله نقليه همراه داشته باشند-17-3
  . حمل و نقل مواد غذايي و بهداشتي توسط وسائط نقليه غيرمجاز ممنوع است-17-4
يني ئهر نوع ماده غذايي فاسد شدني مانند انواع گوشت دام و طيور و آبزيان مواد پروت                 براي حمل ونقل و جابجايي،     -17-5
  .ستفاده شوداز وسايط نقليه مخصوص و مجهز به سردخانه سالم مناسب ا امثال آنها بايد منحصراً  و

  ساير موارد بهداشتي-18
  . درجه سانتيگراد باشد30در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد بيشتر از  -18-1
نگهداري هرگونه وسايل اضافي و مستهلك و مستعمل و مواد غذايي غير قابل مصرف و ضايعات در محل ممنوع  -18-2

  .است
  .يوان زنده در محيط ممنوع مي باشد نگهداري هرگونه پرنده و ح-18-3
  . از آويزان كردن وسايل زينتي به ديوار و داخل فروشگاه خودداري شود-18-4
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  ها  بهداشت مدارس و آموزشگاهراهنماي

  

   مربي بهداشت-1
  . دن داراي يك كارشناس يا مربي بهداشت باشدرس بايامد -1-1
تـابلو ايچـارت،    ( اين اتاق بايستي حائز شرايط براي معاينه چشم و گوش       .دنهداشت داشته باش   يك اتاق ب   درس باي امد -1-2

  .  باشد)پرده، دستگاه سنجش وزن و قد و جعبه كمك هاي اوليه
چسب، چسب زخم، قيچي، پنس، گاز استريل بسته بندي شده، يـك            ( با كليه لوازم مورد نياز        بايد   هاي اوليه  جعبه كمك  -1-3

  .در محل مناسب نصب گردد) فوني كنندهماده ضدع
  معاينه بهداشتي-2
 . كليه دانش آموزان بايستي مورد معاينات دوره اي قرار گرفته و براي هر نفر كارت بهداشتي صادر شود  -2-1

 .هر دانش آموز بايد داراي يك پرونده بهداشتي بوده و نتايج كليه معاينات ادواري در آن ثبت شود  -2-2

ئول بهداشت  مدرسه موظف است دانش آموزان ناتوان ، كم تـوان و آنهـايي راكـه از نـوعي بيمـاري عـضوي يـا                      مس -2-3
  . بيماري خاص رنج مي برند بشناسد و پيگيري درماني و بهداشتي الزم در مورد دانش آموزان را انجام دهد 

  بهداشت محيط مدرسه-3
ايـد در وضـع سـاختمان مـدارس، مقـدار نـور و  وسـايل سـاختماني و          مسئول بهداشت مدرسه غير از امور بهداشـتي ب         -3-1

 .ساختمان ميز و نيمكت نظرداده و آنها را كنترل نمايد

ژيكـي و       بدون بو،طعم،مزه،و از نظـر آزمايـشات ميكـرو بيولـو          ( . مطابق موازين بهداشتي باشد    دآب شرب مدارس باي    -3-2
 )شيميايي سالم باشد

  . كودكان بايد از شيرهاي فواره اي استفاده نمودراي نوشيدن آب توسط  ب-3-3
  . ارائه كليه مواد غذايي بدون داشتن پروانه ساخت و پروانه بهداشتي در مدرسه ممنوع است-3-4
  سرويس هاي بهداشتي-4
  .  دانش آموزش يك توالت و دستشويي در نظر گرفته شود50 تا 45بايستي براي هر  -4-1
 .ايد مجهز به صابون مايع و وسايل نظافت باشد سرويس هاي بهداشتي ب-4-2

پوشيده شود، پوشش سـقف توالـت و        ) كاشي ، سراميك ، موزائيك    (ديوار و كف توالت بايد از جنس قابل شستشو           -4-2
 . اتاقك توالت داراي هواكش باشد. راهروي آن بايد پوشيده و غير قابل نفوذ باشد

 . ئيك يا سيمان بوده و متصل به سيفون باشدكاسه توالت بهتر است از چيني، موزا -4-3

 . گندزدائي توالت ها با مواد ضد عفوني كننده استاندارد به طور هفتگي بايد انجام شود -4-4

 . فاضالب توالت ها و دستشوئي بايد وارد شبكه جمع آوري فاضالب شود -4-5

  . ي فاضالب وارد شود بايستي به شبكه جمع آور مدرسهفاضالب نهارخوري و آشپزخانه -6 -4
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 ساختمان -5
 .  راه پشت بام بايد بسته باشد و وجود بالكن در طبقات فوقاني زيان بار است -5-1

 . جلوي پنجره ها بايد تور سيمي يا نرده كشيده شود -5-2

 ) رو به جنوب باشد ( .ساختمان بايد از حداكثر نور آفتاب در تمام فصول بهره مند باشد -5-3

  . ف سالن ها و ساختمان ها نبايد لغزنده بوده و بايد قابل شستشو باشدك -5-4
   مشخصات عمومي-6
  . ساختمان بايد مانع از انتقال صدا از كالسي به كالس ديگر باشد -6-1
 از  سـانتي متـر بيـشتر باشـد بـراي جلـوگيري           18پله ها بايد كوتاه و نرده  محافظ داشته و حداكثر ارتفاع پلـه نبايـد از                   -6-2

  .سقوط كودكان بايد طبقه اول ساختمان مخصوص كودكان خردسال باشد
  .  راحت تر تميز گردد سقف كالس ها بايد بدون شكاف و گچ بري باشد تا -6-3
ها بايستي در جايي قرار گيرند تا سـر و   در مدارس حرفه اي، خدمات و هنرستان صنعتي و مدارس راهنمايي، كارگاه  -6-4

  . س ها منتشر نشودصداي آنها به كال
دختـر يـك خوابگـاه د رنظـر        نفـر     8 نفر پسر يك خوابگاه و بـراي         10هاي شبانه روزي  بايد براي هر         در آموزشگاه  -6-5

  . گرفته شود
  . هاي پر از ماسه هميشه در داخل ساختمان مدارس آماده باشد وسايل ايمني مثل كپسول آتش نشاني و سطل -6-6
  . ايد طوري انتخاب شود كه موجب آتش سوزي نشود و دود به داخل نيايددودكش بخاري ها ب -6-7
بيروني ساختمان ها طوري ساخته شود كه د رمواقع ضـروري بتـوان سـاختمان را سـريعاً تخليـه      و هاي خروجي    درب -6-8

  . كرد
  .به كالس ديگر باشند ديوارها بايد به نحوي طراحي و ساخته شوند كه مانع از انتقال صدا و همهمه از كالسي -6-9
  . وسعت كالس هاي درس بايد نسبت به تعداد دانش آموزان كافي باشد -6-10
  . هاي درس بايد به تعداد كافي پنجره  داشته باشد كالس -6-11
  . بهتر است دانش آموزان داراي ميز و صندلي مخصوص به خود باشند تا به راحتي بنويسند و مطالعه كنند -6-12
  .  ها وميزهاي نگارش چوبي از نظر راحتي بهتر از فلزي استنيمكت -6-13
  .فاصله نيمكت ها بايد به اندازه اي باشد كه دانش آموزان به راحتي رفت و آمد كنند و به ديوار نچسبند -6-14
 پخش  هاي تحرير بايد نرم بوده و تخته پاك كن از جنسي باشد كه تخته را خوب پاك كند و ذرات را در هوا                       گچ -6-15

  . نكند
  . باشد كه گرد و غبار گچ  آزارشان ندهد بايد فاصله شاگردان  از تخته به اندازه اي دور -6-16
مثالً رنگ سقف سفيد و ديـوار هـا كـرم           (انعكاس نور مناسب باشد      براي   و سقف كالس به رنگي باشد كه       ديوارها -6-17

  ) كمرنگ روشن باشد
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در قسمتي قرار گيرد تا انعكاس نـور خورشـيد، موجـب خيرگـي چـشم و زحمـت                   ) بردسياه يا وايت    ( تخته كالس     -6-18

  .براي ديدن آن نشود
بخاري كالس بايد طوري باشد كه اشكالي در رفت و آمد ايجاد نكند و موقع خروج اضطراري ، دانش آموزان بـه                       -6-19

  . راحتي خارج شوند
  . فيد است درجه سانتي گراد براي كالس م21 تا 18گرماي  -6-20
  .ها گردگيري شود بايد هر روز قبل از شروع درس روي ميز و نيمكت -6-21
  .در صورت ابري بودن هوا يا بارندگي مي بايد از المپ هاي مناسب براي روشن كردن كالس استفاده شود -6-22
هـاي عمـومي نزديـك       زمين بازي بايستي در محوطه مدرسه باشد در صورت فقدان زمين بـازي بايـد از ورزشـگاه                  -6-23

  .استفاده شود
  .زمين بازي بايستي وسعت كافي داشته، مسطح بوده و براي محصور كردن آن از سيم خاردار استفاده نشود -6-24
  .هاي چمن كاري كود دامي داده شود زمين نبايد به -6-25
  . اسب باشد بهتر است زمين فوتبال چمن بوده و زمين واليبال و بسكتبال داراي كفپوش من -6-26
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  راهنماي بهداشت نمازخانه و مساجد

  
  امكانات الزم -1
هاي مختلف شامل كفش كني، وضـوخانه و توالـت و دستـشويي در               فضاي مناسب براي قسمت   براي اين اماكن بايد      -1-1

  .نظر گرفته شود
  . نماز گزاران باشد قسمت كفش كني بايستي داراي قفسه بندي براي نگهداري كفش-1-2
نظافـت شـده و حـداقل       ) دستي يـا برقـي    (هاي نمازخانه بايستي به طور روزانه با استفاده از جاروب          ها و موكت    فرش -1-3

  .سالي يكبار شستشو شوند
   ساختمان مساجد-2
  .بايد فاقد درز و شكاف بوده و در صورت لزوم نسبت به تعمير آن اقدام گردد كف، ديوار و سقف مي-2-1
  .ها سالم بوده و به توري سالم مجهز باشند ها و پنجره  كليه درب-2-2
   آب سالم و بهداشتي-3
  .سالم باشد شيميايي و بيولوژيكي از نظر آزمايشات فيزيكي، مزه بوده و طعم، آب بايد تميز و عا ري از هر گونه بو، -3-1
  .ار مصرف استفاده شودبراي توزيع آب آشاميدني در مساجد بايد از ليوان يكب  -3-2
   دفع فاضالب-4
  . سيستم دفع فاضالب بهداشتي باشد-4-1
  . الزامي است نصب توري ريز براي كليه كف شوي فاضالب ها -4-2
  .هاي مختلف  وجود داشته باشد سيستم تهويه مطبوع مناسب براي قسمت -4-3
  .هاي مختلف  مطابق استانداردها باشد  روشنايي براي قسمت-4-4
   شرايط وضوخانه-5
  : وضوخانه بايستي داراي شرايط بهداشتي به شرح زير باشد-5-1
  .كشي آب و روشويي از جنس چيني، سراميك و يا سيماني باشد داراي لوله-5-2
  .كشي آب سرد و گرم باشد داراي لوله-5-3
  . داراي صابون مايع جهت شستشوي دست باشد-5-4
  . هاي الكتريكي براي خشك كردن دست و صورت باشد ف يا خشك كنهاي يكبار مصر  داراي دستمال-5-5
  .سطل زباله بايد داراي كيسه زباله  بوده و هر روز تخليه و شستشو شود -5-6
  . شيب كف بايستي مناسب و به طرف كفشوي باشد-5-7
  .عفوني شود  ضدماه يكبار وضوخانه بايستي روزانه شستشو شده و حداقل هر -5-8
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  التتو -6
  :  تعداد توالت و دستشويي متناسب و مطابق استانداردها باشد-6-1

   و توالتحداقل تعداد دستشويي  تعداد شاغلين
   دستگاه1  5 تا 1

  ) دستگاه3 نفر 25 ( و يك توالتييك دستشوي نفر 10بازاء هر   25 تا 6

  ) دستگاه5 نفر50 ( و يك توالتييك دستشوي نفر 15بازاء هر   55 تا 26

  ) دستگاه7 نفر100 ( و يك توالتييك دستشوي نفر 20بازاء هر   115 تا 56

  ) دستگاه13 نفر250 ( و يك توالتييك دستشوي نفر 25بازاء هر   266 تا 115

  .د اضافه گردديباو يك توالت ي يك دستشوي نفر اضافي 30 نفر به باال بازاء هر 266از 
  .ون مايع، آينه، دستمال يكبار مصرف يا خشك كن برقي موجود باشدها، روشويي مجهز به صاب  توالتد به تعدا-6-3
  . درب و پنجره سالم بوده و مجهز به توري سالم باشد-6-4
  .ديوار و سقف سالم، بدون درز و شكاف بوده و ديوارها تا سقف با كاشي پوشانده شود   ساختمان كف،-6-5
  .كف بايد داراي شيب مناسب به طرف كف شوي باشد -6-6
 مجهز به لوله كشي آب سرد و گرم، شيلنگ شستشو، آويز شـيلنگ شستـشو، سـيفون، دسـتگاه تهويـه و سـطل زبالـه                     -6-7

  .باشد
  .عفوني گردند  ضد ها بايد به طور روزانه شستشو شده و به طور ماهيانه  توالت-6-8
  . كليه شيرآالت و دستگاه تهويه و توري ها بايد سالم باشند-6-9
  آبدارخانه-7
  . آبدارخانه بايد داراي يك نفر مسئول باشد-7-1
مسئول آبدارخانه بايد داراي كارت معاينه پزشكي معتبر كـه منحـصراً از طـرف مراكـز بهداشـتي درمـاني وابـسته بـه                          -7-2

مـدت اعتبـار    . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ويا واحد بهداشت صنعت نفت صادر خواهد شد، دريافت نمايـد                
  .كثر يك سال استكارت حدا

  مسئول آبدارخانه بايستي داراي لباس كار تميز به رنگ روشن و دستكش بوده و در مورد نحـوه كـار خـود آمـوزش                 -7-3
  .هاي الزم را ديده باشد

المقدور از ظروف يكبار مصرف مورد تاييد مراجع بهداشتي و ساخته شده از مواد سالم  براي توزيع مواد غذايي حتي-7-4
  .تجزيه استفاده شودو قابل 

  . مواد غذايي اوليه بايد از مراكز معتبر تهيه شود-7-5
  .بندي مناسب براي نگهداري ظروف و مواد غذايي در نظر گرفته شود  بايستي فضاي كافي و مناسب و قفسه-7-6
  

:مايراهن  
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بل شستشو و كف از بايست فاقد درز و شكاف بوده، پوشش ديوارها از جنس قا كف، سقف و ديوارآبدارخانه مي-7-7

  .جنس قابل شستشو و داراي شيب مناسب به طرف كفشوي باشد
  .كشي آب سرد و گرم بوده و مواد شوينده استاندارد جهت شستشوي ظروف موجود باشد  مجهز به لوله-7-8
  . نسبت به جمع آوري و دفع بهداشتي زباله روزانه اقدام گردد-7-9
  .نمودن ظروف در نظر گرفته شود مكان مناسبي جهت شستشو و خشك -7-10
  . ورود و خروج افراد متفرقه به آبدارخانه ممنوع است-7-11
اي يكبار نظافت كلي هاي آبدارخانه بايستي در پايان هر روز كاري نظافت و مرتب شده و حداقل هفته كليه قسمت-7-12

  .در مورد آن انجام گيرد
  . آبدارخانه خودداري گرددبه ديوار از چسباندن هرگونه تابلو، پوستر و عكس -7-13
  اء حريقفاط -8
  . تجهيزات و وسايل منا سب براي اعالم و اطفاء حريق در محل موجود و در مكان مناسبي نصب گردد-8-1
  ساير موارد -9
ه، يـك  چسب، چسب زخم، قيچي، پنس، گاز استريل بسته بندي شـد ( با كليه لوازم مورد نياز  بايد هاي اوليه  جعبه كمك  -9-1

  .در محل مناسب نصب گردد) عفوني كننده ماده ضد
  . نگهداري هر گونه وسايل اضافي و مستهلك و مواد غير قابل مصرف و ضايعات در محل ممنوع است-9-2
  . مگس و پشه ساير حشرات به هيچ وجه نبايد در داخل اين اماكن ديده شود-9-3
  .هاي مساجد ممنوع است مت استعمال دخانبات در محوطه عمومي و كليه قس-9-4
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   بهداشت آمفي تئاتر، كتابخانه، كالس و آزمايشگاهراهنماي

  
  كف ساختمان -1
  : كف ساختمان بايد داراي شرايط زير باشد -1-1

  . از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شكاف باشد) الف
  )براي آزمايشگاه(اشد ضالب رو بقابل شستشو و داراي شيب مناسب به طرف كف شوي فا) ب

 ديوار ساختمان -2
 بـه   ساختمان ديوار از كف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باشد كه از ورود حشرات و جوندگان جلـوگيري             -2-2

  . عمل آورد
  . سطح ديوار بايد صاف و بدون درز و شكاف و به رنگ روشن باشد) الف
 . وازم مربوط به نوع كار و بر حسب مشاغل مختلف باشدبايد متناسب با احتياجات و ل پوشش ديوار) ب

   .پوشش بدنه ديوار در آزمايشگاه بايد از كف تا زير سقف كاشي يا سراميك به رنگ روشن باشد) ج
  سقف ساختمان-3
  . سقف بايد صاف حتي االمكان مسطح ، بدون ترك خوردگي و درز شكاف و هميشه تميز باشد -3-2
  .بايستي طوري طراحي شوند كه از انعكاس صدا و ايجاد همهمه و غيره جلوگيري كندسقف و ديوارها  -3-3
  و پنجره  ب  در-4
   : و پنجره ها بايد داراي شرايط زير باشدبدر -4-1

 و پنجره ها بايد از جنس مقاوم سالم و بدون ترك خوردگي و شكستگي و زنـگ زدگـي و قابـل شستـشو                         بدر) الف
   .بوده و هميشه تميز باشد

 و پنجره بازشو بايد مجهز بـه تـوري سـالم و مناسـب و همچنـين فنـردار باشـد بطوريكـه از ورود حـشرات و               بدر) ب
  . جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد

  ساير امكانات-5
  . ميز و صندلي در آزمايشگاه و كالس مناسب با شرايط استاندارد از نظر ارگونوميكي باشد -5-1
  .هواي داخل اماكن سالم و تازه، كافي و عاري از بو باشد كن به نحوي صورت گيرد كه هميشه تهويه اما - 5-2

  . كليد و پريز و كليه وسايل برقي در اماكن بايد از ايمني كامل برخوردار باشد- 5-3
  . لوكس باشد150 تا 100شدت روشنايي نور طبيعي يا مصنوعي بايد بين  - 5-4
  
  
  

:راهنماي  
آمفي تاتر، كتابخانه، بهداشت 
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 رانه ا قدامات پيشگي-6
عمـل  ه براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي بايد پيش بيني هاي الزم با توجه به نـوع فعاليـت بـ                  -6-1

 .  وجود داشته باشداين اماكنكپسول اطفاء حريق بايد در. آيد

  . دكليه شيرهاي گاز و وسايل مربوط در اين اماكن سالم بوده و از ايمني كافي برخوردار باش -6-2
چسب، چسب زخم، قيچي، پنس، گاز اسـتريل بـسته          ( با كليه لوازم مورد نياز        بايد   هاي اوليه  جعبه كمك  زمايشگاه بايد  آ -6-3

  .را داشته باشد) عفوني كننده بندي شده، يك ماده ضد
   جمع آوري زباله-7
 . زباله داشته باشدكليه اماكن فوق بايد سطل زباله دربدار قابل شستشو و تميز و مجهز به كيسه -7-1

. اماكن فوق موظفند زبالـه را بطريقـه كـامالً بهداشـتي جمـع آوري، نگهـداري موقـت و حمـل و نقـل و دفـع نماينـد               -7-2
  .  باشدبازرس بهداشت/ كارشناس بطوريكه اقدامات آنها مورد تائيد 

  آب سالم-8
  .بهداشت باشد بازرس  آب مصرفي در اين اماكن بايد مورد تائيد -8-1

  سرويس هاي بهداشتي-9
رجـوع  شـود بـه  راهنمـاي  شـماره              (  . باشـد    افـراد    بـا تعـداد     بهداشتي و متناسب   توالت   و   وضع و تعداد دستشوئي    -9-1

HSE-GU-H-120(1)-85( 

بـوده و وجـود   ) رول(دسـتمال كاغـذي   برقـي يـا   و خشك كن ) ترجيحاً صابون مايع  (دستشويي بايد مجهز به صابون       -9-2
  . در كنار دستشوئي الزامي است)سطل پدالي( دان دربدارزباله

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:راهنماي  
آمفي تاتر، كتابخانه، بهداشت 
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  راهنماي بهداشت سالن هاي ورزشي

  
   كارت تندرستي-1
 كليه كارگران و افرادي كه در مراكز ورزشي اشتغال دارند موظفند كارت معاينه پزشكي معتبـر در محـل كـار خـود                        -1-1

  .باشدماه مي 6مدت اعتبار اين كارت . ئه نمايندداشته و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت ارا
 محـل كـار      عمـومي    بهداشـت فـردي و       رعايت كامـل     متصديان، كارگران و افراد شاغل در مراكز مذكور موظفند         -1-2

  . نمايند  عمل شود مي  بهداشت داده  بازرسين  دستوراتي كه از طرف  به  نموده و خود  را
  بهداشت فردي -2
كارگران و افرادي كه در مراكز ورزشي اشتغال دارند و همچنين ورزشكاران موظفند وسايل نظافت، شستـشو و                  كليه   -2-1

  .استحمام اختصاصي داشته باشند
چسب، چسب زخم، قيچي، پنس، گاز استريل بسته بندي شـده، يـك   ( با كليه لوازم مورد نياز  بايد هاي اوليه  جعبه كمك  -2-2

  .محل مناسب نصب گردددر ) ماده ضدعفوني كننده
  . درحين كار ممنوع مي باشدراهنمااين  مو ضو ع  استعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران مشمول-2-3
  كف سالن هاي ورزشي -3
  : بايد داراي شرايط زير باشدسالن كف -3-1

  . از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شكاف وقابل شستشو باشد)الف
  .و نصب توري ريز روي آن الزامي استباشد مجهز به شتر گلو  و كافي به تعداد ي كف شو)ب
  . فاضالب رو باشدي داراي شيب مناسب بطرف كف شو)ج

 گـرم در  5 كلـر  مثالً( كف ورزشگاه و سطح همه وسايل ورزشي كه با بدن در تماس هستند بايد با يك ماده مناسب       -3-2
  .قل هر سه روز يكبار گندزدايي گرددحدا)  درجه براي سطح وسايل70ليتر براي كف و الكل 

  ديوار سالن هاي ورزشي -4
 از كف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باشد كه از ورود حشرات و جوندگان جلوگيري                   ها بايد    ديوار جنس -4-1

  .بعمل آورد
  .بدون درز و شكاف و به رنگ روشن باشد  سطح ديوارها بايد صاف،-4-2
 120 سـانتيمتر بـا سـنگ يـا كاشـي و يـا سـراميك واز ارتفـاع              120تـا ارتفـاع     سالن ورزش بايد    ي   سطح بدنه ديوارها   -4-3

  .سانتيمتر تا زير سقف با رنگ قابل شستشو پوشيده شود
   سقف سالن هاي ورزشي-5
  . سقف بايد صاف، حتي المكان مسطح، بدون ترك خوردگي و درز و شكاف و هميشه تميز باشد-5-1
  

:راهنماي  
 بهداشت سالن هاي ورزشي
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   و پنجرهبدر -6
  : و پنجره ها با يد داراي شرايط زير باشدب در-6-1

  .شستشو باشد  درها و پنجره ها از جنس مقاوم، سالم، بدون ترك خوردگي، شكستگي، زنگ زدگي و قابل)الف
  . پنجره باز شو بايد مجهز به توري سالم ومناسب باشد به نحوي كه از ورود حشرات بداخل اماكن جلوگيري نمايد)ب
شرف به فضاي باز بايد مجهز به توري سالم و مناسب و همچنين فنردار باشد بطوريكه از ورود حـشرات و           درهاي م  )ج

  .جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد
  آب سالم -7
  .بهداشت باشدبازرس مورد تاييد  )لوژيكيبيواز لحاظ ميكروبي، شيميايي، فيزيكي و (  آب مصرفي بايد-7-1
 بدفع بهداشتي فاضال -8
بـازرس بهداشـت    بايد داراي سيستم جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب مـورد تاييـد   راهنما كليه اماكن مشمول اين      -8-1

  . باشندداشته
  . ممنوع مي باشد هدايت و تخليه هر گونه فاضالب و پساب تصفيه نشده به معابر و جوي و انهار عمومي اكيداً-8-2
  سرويس هاي بهداشتي -9
   .باشد با تعداد استفاده كنندگان لت و حمام بهداشتي  متناسب اعداد دستشويي، تو وضع و ت-9-1
 آب گرم و سرد و با شرايط الزم بهداشـتي در محـل مناسـب و بـه          ا براي ورزشكاران بايد دستشويي و توالت  مجهز ب         -9-2

  :تعداد مورد نياز بشرح ذيل وجود داشته باشد

  و توالت حداقل تعداد دستشويي  تعداد شاغلين

   دستگاه1  5 تا 1

  ) دستگاه3 نفر 25 ( و يك توالتييك دستشوي نفر 10بازاء هر   25 تا 6

  ) دستگاه5 نفر50 ( و يك توالتييك دستشوي نفر 15بازاء هر   55 تا 26

  ) دستگاه7 نفر100 ( و يك توالتييك دستشوي نفر 20بازاء هر   115 تا 56

  ) دستگاه13 نفر250 ( و يك توالتييشوك دستي نفر 25بازاء هر   266 تا 115

   دستشويي1 توالت و 1 نفر30نفر به باال بازاء هر 266 از
  و خـشك كـن الكتـر يكـي ويـا دسـتما ل يكبـار مـصرف                     دستشويي بايد مجهز به صابون مايع و سطل زباله بهداشتي          -9-3

  .باشد
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 شرايط الزم بهداشتي در محل مناسب و به تعداد مورد نياز         براي ورزشكاران بايد حمام مجهز به آب گرم و سرد و با            - 9-4
  :بشرح ذيل وجود داشته باشد

  حداقل تعداد حمام  نيتعداد شاغل

   دستگاه1  5 تا 1

  ) دستگاه4 نفر 20(ك حمام ي نفر 5بازاء هر   20 تا 6

  ) دستگاه7 نفر50(ك حمام ي نفر 10بازاء هر   50 تا 21

  ) دستگاه10 نفر100(ك حمام ي نفر 20بازاء هر   100 تا 51
   دستگاه1 نفراضافي 20نفر به باال بازاء هر 100 از
   روشنايي و تهويه مناسب-10
  . تهويه مناسب بايد به نحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل اماكن سالم، تازه، كافي و عاري از بو باشد-10-1
  . درجه سانتيگراد باشد30بيشتر از  در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد -10-2
 لـوكس و در راهـرو، توالـت،    100 بايد حداقل   راهنما شدت روشنايي نور طبيعي يا مصنوعي در اماكن موضوع اين            -10-3

  .س باشدك لو150 تا 50دستشويي و حمام بايد بين 
  اء حريقفاط-11 

د پيش بيني هاي الزم با توجـه بـه حجـم كـار و نـوع                  براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي باي           -11-1
  . بعمل آيدافرادفعاليت و تعداد 

   جمع آوري زباله-12
  .زنگ نزن، قابل شستشو، قابل حمل و با حجم و تعداد كافي موجود باشد  زباله دان بايد درپوش دار، -12-1
  .فته و اطراف آن همواره تميز باشد  زباله دان بايد مجهز به كيسه زباله و در محل مناسبي قرار گر-12-2
  مبارزه با حشرات -13
  . مگس، پشه، سگ، گربه و موش و ساير حيوانات به هيچ وجه نبايد در داخل اماكن مذكور ديده شوند-13-1
  ساير موارد -14
  .ديت گرد رعا رختكن بايد داراي وسعت كافي و متناسب با تعداد كمدها بوده و موازين بهداشت عمومي در آن -14-1
 متـر مربـع اتـاق اسـتراحت     5/2 موظفند به تناسب تعداد كارگران خود به ازاء هـر كـارگر   ،متصديان مراكز و اماكن   -14-2

  .مطابق موازين بهداشتي تهيه نمايند
  .تنگهداري هر گونه وسايل اضافي و مستهلك و مستعمل و در محل كار ممنوع اس - 14-3
  . اضطراري جهت خروج در هنگام ازدحام و بروز حادثه باشدهر سالن بايستي داراي درب -14-4
  . رمپ مخصوص معلولين جهت استفاده اين افراد بايستي در كليه اماكن ورزشي در نظر گرفته شود-14-5

:راهنماي  
لن هاي ورزشيبهداشت سا  
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  ها و منازل مسكوني   بهداشت شهركراهنماي

  
  مركز  بهداشت -1
  . اد جمعيت ساكنين باشدهر شهرك مي بايست داراي مركز بهداشت متناسب با تعد -1-1
  بهداشتي آب سالم و -2
  .شرايط آب شرب مصرفي در شهرك ها بايد با موازين بهداشتي مطابقت داشته باشد -2-1
 جمع آوري زباله -3
 . جمع آوري زباله ها بايستي طبق برنامه و بطور روزانه انجام شود -3-1

 .  ساخته شودحت نظر بازرس بهداشت وتهاي موقت زباله بر اساس اصول بهداشتي  جايگاه -3-2

 . انجام شود) ماشين زباله(جمع آوري و حمل زباله ها بايستي به وسيله تجهيزات ويژه  -3-4

كليه كارگران جمع آوري كننده زباله آموزش بهداشتي مربوطه را ديده و با مخاطرات تماس با انواع زبالـه هـا آشـنا                        -3-5
 . شده باشند

شاغل در جمع آوري زباله بايستي داراي وسايل حفاظت فردي مناسـب شـامل لبـاس كـار، دسـتكش                    كليه كارگران    -3-6
 . الستيكي، چكمه، پيشبند الستيكي، كاله  و ماسك باشند

عفوني كننـده    هاي موقت زباله و تجهيزات جمع آوري بايستي حداكثر به طور هفتگي شستشو و با ماده  ضد                  ايگاه ج -3-7
 . مناسب گندزدايي شوند

زباله هاي خطرناك شامل زباله هاي بيمارستاني، شيميايي و راديو اكتيـو بايـستي بطـور جداگانـه جمـع آوري و دفـع                 -3-8
 . شوند

 . زباله هاي جمع آوري شده بايد بطور بهداشتي دفع شوند -3-9

   . كيلومتر از محدوده شهر فاصله داشته باشد20محل دفع نهايي زباله بايد حداقل  -3-10
 دفع بهداشتي فاضالب  -4
 . ي فاضالب باشدورشهرك مسكوني بايستي داراي شبكه جمع آ -4-1

 .  شبكه جمع آوري فاضالب بايد در انتها به تصفيه خانه فاضالب وارد شود -4-2

 . را دارا باشد) آب ، خاك ، مصرف كشاورزي(پساب خروجي از تصفيه خانه بايستي شرايط دفع به محيط زيست  -4-3

  . بهسازي ساختمان بايد بطور سيستميك و طبق برنامه منظم انجام شود -4-4
  

  
  
  

:راهنماي  
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  مبارزه با حشرات-5
  . كنترل حشرات و جوندگان واحدهاي مسكوني و زباله دان ها بايستي طبق برنامه ريزي منظم انجام شود -5-1
  بهسازي محيط-6
ر مرتب طبق برنامه و درمواقع الزم به صورت موردي انجام      بهسازي محيط شهرك و آسفالت خيابان ها بايستي به طو          -6-1

 . شود

 . ها بايستي منطبق با اصول شهرسازي در نظر گرفته شود وضعيت فضاي سبز شهرك -6-2

 نـصب   آندر صورت استفاده از آب غير قابل شرب براي آبياري فضاي سبز بايـستي عالئـم هـشدار دهنـده در كنـار                         -6-3
  . شود

  ساير موارد-7
 .  بهداشت باشندبازرس ها بايستي تحت كنترل بهداشتي  هاي مواد غذائي مستقر در شهرك فروشگاه -7-1

 .  سيستم تهويه، نور، گرمايش و سرمايش ساختمان ها بايستي منطبق بر اصول ايمني و بهداشتي باشند -7-2

 . هز شوندكليه خانه هاي سازماني بايستي به سيستم هاي اعالم و اطفاء حريق مج -7-3
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  راهنماي بهداشت آب و مصارف آشاميدني و بهداشتي
  

   آب سالم-1
 . ناظر بهداشت  باشد/  آب آشاميدن و مصارف بهداشتي بايد منطبق بر استانداردهاي بهداشتي و مورد تائيدكارشناس -1-1

ه ي نمايند  بايد  نمونـه بـرداري و آزمـايش هـاي الزم بـ     استفاده  نم) آب شهر( اماكني كه از شبكه لوله كشي شهري    -1-2
 . اطمينان از سالم بودن آب آنها صورت گيردمنظور 

  .  باشدPPM 8/0 تا PPM  2/0 ميزان كلر باقي مانده در آب آشاميدني در شرايط عادي بايد -1-3
  آب چاه-2
 انجام آزمايش هاي الزم بـراي اطمينـان از سـالم بـودن               اماكني كه از آب چاه استفاده مي نمايند بايد نمونه برداري و            -2-1

  .آب، را بعمل آورند
  . ساخت، بهره برداري و لوله كشي آب چاه اين اماكن بايد منطبق بر ضوابط بهداشتي باشد-2-2
  . فاصله چاه آب از چاه هاي فاضالب با توجه به جنس زمين،شيب زمين و عمق آب زير زميني بايد تعيين شود-2-3
 مخازن آب -3
  .بطورمرتب  نظافت گردند) مخازن آب( اماكني كه داراي مخازن آب هستند، بايد -3-1
  .  بهره برداري و لوله كشي اين اماكن منطبق بر ضوابط بهداشتي باشد-3-2
  . كنترل شودروزانه ميزان كلر آب بطور -3-3
  تانكر آب-4
 جمـع آوري آب بايـد بطـور مرتـب نظافـت گـردد و پـس از                    اماكني كه از تانكر آب استفاده مي كنند ظـرف هـاي            -4-1

     . برداشت درب ظرف كامالً بسته گردد

ورودي را معموالً از قسمت بـاالي مخـزن و خروجـي را             .  مخزن تانكر بايستي مجهز به ورودي و خروجي مجزا باشد          -4-2
  .  سانتي متر باالتر از كف مخزن در نظر مي گيرند30

    . يستي داراي كفشوي و يا لوله تخليه فاضالب هم سطح كف باشد مخزن تانكر آب با-4-3
  .شستشو شود) گرم در ليتر ميل100( مخزن تانكرآب بايستي به طور فصلي تخليه شده و با محلول كلر-4-4
  .دوجود نداشته باش...  درب مخزن تانكر بايستي هميشه مسدود باشد به نحوي كه امكان ورود حيوانات و پرندگان و -4-5
  .باشد ماه مي6بايستي داراي كارت معاينه پزشكي معتبر باشد و مدت اعتبار آن ) آبدار( فرد مسئول آب مخازن-4-6
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  آب سردكن-5
 اماكني كه از آب سرد كن استفاده مي نمايند بايد داراي شير آبخوري از نوع فواره اي  و داراي سپر محافظ باشد تـا                          -5-1

 .  پيدا نكنددهان فرد با آن تماس

 .  آبخوري نبايد د رمجاورت توالت، دستشويي و دوش باشد-5-2

  .   دستگاه آب سرد كن بايد مجهز به ليوان هاي يكبا رمصرف باشد-5-3

   گندزدايي آب آشاميدني با كلر-6
هي اوقـات و   گرم كلر در نظـر گرفتـه مـي شـود  كـه گـا      3 براي  گند زدايي آب  معموالً به ازاي هر متر مكعب آب  -6-1

  . گرم را در يك متر مكعب آب در نظر گرفت5بخصوص در مواقع اپيدمي امراض مي توا ن 
  طرز نگهداري  و بهينه كلر -7
  .ري نمودكلر را بايد در محلي خنك و بدون رطوبت نگهدا -7-1
  .نگهداري كلر نزديك بخاري آتش و تابش نور خورشيد ممنوع است -7-2
  .ايستي از جنس پالستيك باشد زيرا كلر در ظرف فلزي ايجاد  خوردگي مي نمايدظرف نگهداري كلر ب -7-3
  .   كلر روي آبهايي كه آلودگي شديد ميكروبي و مواد آلي زياد دارند تاثير مطلو ب ندارد -7-4
    ماشين حمل يخ -8
سـشت  درمـان و آمـوزش         ماشين حمل يخ بايد سـرد خانـه دار و  داراي مجـوز صـالحيت بهداشـتي از وزارت بهدا                     -1 -8

  .پزشكي باشد
  . راننده و ساير افرادي كه در حمل يخ كمك مي كنند بايد كارت تندرستي داشته باشند -8-2
  .اوزان تا ده كيلوگرم بسته بندي شود در ها بايد درلفاف پلي اتليني چند اليه و  يخ-3 -8
  .تميز بپوشند دستكش مناسب و ، بايدنقل و انتقال يخ  افراد در هنگام -4 -8
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  و تعاوني ها راهنماي بهداشت فروشگاه ها 

  
   كارت تندرستي-1
 وسايط نقليه ، نگهداري و فروش،كليه متصديان و شاغلين و اشخاصي كه در مراكز تهيه طبخ و توزيع مواد غذايي -1-1

ه موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را بآرايشي بهداشتي و اماكن عمومي اشتغال دارند ، آشاميدني،حامل مواد خوردني
  .ترتيبي كه كارشناس بهداشت تعيين و اعالم مي نمايد گذرانده و گواهينامه معتبر آنرا دريافت دارند

 . ممنوع است1-1 مندرج در بند  مديريت و يا تصدي و اشتغال بكار در اين  مراكز بدون داشتن گواهينامه معتبر-1-2

ران، كاركنان و شاغلين اين مراكز موظفند كارت معاينه پزشكي معتبر در محل خود داشته و كليه متصديان، مدي -1-3
 .هنگام مراجعه بازرس بهداشت ارائه نمايند

 و كارت معاينه پزشكي كاركنان را مالحظه و 1-1ام استخدام اشخاص گواهينامه معتبر بند گكارفرمايان موظفند هن -1-4
 .ر محل  كارنگهداري نمايندضمن اطمينان از اعتبار آن، د

بسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا ا كارت معاينه پزشكي از طرف مراكز بهداشتي درماني و -1-5
 6 مدت اعتبار كارت فوق براي شاغلين و كاركنان اين  مراكز  حداكثر . شدبهداشت و درمان صنعت نفت صادر خواهد

  .ماه مي باشد
  لباس كار نظافت فردي و-2
 موظفند رعايت كامل بهداشت فردي و نظافت عمومي محل كار 1مديران و شاغلين مراكز  و اماكن موضوع  بند  -2-1

 .دن مي شود عمل نماي توصيهبازرس بهداشت مسئو لين و يا از طرف كه   نكاتيخود نموده و به

 .رنگ روشن باشنده ميز ب روپوش ت و در اين مراكز بايد ملبس به لباس كارينكليه شاغل -2-2

 . داشته باشندرا  در اين مراكز بايد كليه وسايل نظافت و شستشو واستحمام اختصاصي ينكليه شاغل -2-3

 .تهيه نمايندكار كليه كارفرمايان موظفند جايگاه محفوظ و مناسبي براي حفظ لباس و ساير وسايل در محل -2-4

  .ين كار ممنوع مي باشدرگران مشمول اين راهنما درحاستعمال دخانيات توسط متصديان و كا - 2-5
  .بعد از خاتمه كار استحمام نمايندكليه كارگران مشمول اين راهنما موظفند هر روز قبل از شروع و  -2-6
حق دريافت بهاي   با تهيه و توزيع مواد غذايي سرو كار دارند در حين كار شخصاًءشخاصي كه به نحوي از انحا ا-2-7

  .روخته شده را از مشتري نخواهند داشتكاالي ف
   سرويس هاي بهداشتي-3
  .دستشويي بايد مجهز به صابون مايع و سطل زباله بهداشتي باشد -3-1
  .براي كارگران بايد دستشويي و توالت مجهز به آب گرم و سرد فراهم گردد -3-2
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  كف ساختمان -4
  :كف ساختمان بايد داراي شرايط زير باشد -4-1

  .از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شكاف وقابل شستشو باشد) لفا
  .و نصب توري ريز روي آن الزامي استباشد  مجهز به شتر گلو  و به تعداد مورد نيازيداراي كف شو) ب
  .فاضالب رو باشدي داراي شيب مناسب بطرف كف شو) ج

  .رضه مواد غذايي باشد سرويس هاي عمومي و بهداشتي بايستي خارج از مكان توزيع و ع-4-2
  ديوار ساختمان -5
  .نمايد طوري كه از ورود حشرات و جوندگان جلوگيري به از كف تا سقف از مصالح مقاوم بوده هاديوارجنس  -5-1
  .سطح ديوارها بايد صاف، بدون درز و شكاف و به رنگ روشن باشد -5-2
  سانتيمتري120ارتفاعاز صيقلي يا سراميك و يا كاشي و  هاي  با سنگ  سانتيمتر از كف120سطح ديوار تا ارتفاع  -5-3

  . رنگ روشن قابل شستشو پوشيده شودا زير سقف بتا 
   سقف ساختمان-6
  .مكان مسطح، بدون ترك خوردگي و درز و شكاف و هميشه تميز باشدسقف بايد صاف، حتي اال -6-1
  .پوشش سقف بايد از جنس قابل شستشو باشد -6-2
   وپنجره ب در-7
  : و پنجره ها با يد داراي شرايط زير باشدب در-7-1

  .درها و پنجره ها از جنس مقاوم، سالم، بدون ترك خوردگي، شكستگي، زنگ زدگي و قابل شستشو باشد) الف
پنجره باز شو بايد مجهز به توري سالم ومناسب باشد به نحوي كه از ورود حشرات بداخل اماكن جلوگيري ) ب

  .نمايد
مشرف به فضاي باز بايد مجهز به توري سالم و مناسب و همچنين فنردار باشد بطوريكه از ورود حشرات درهاي ) ج

  .و جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد
  آب سالم-8
  . آب مصرفي جهت شرب، طبخ و استحمام بايدمورد تاييد بازرس بهداشت باشد -8-1
  دفع بهداشتي فاضالب-9
 كارشناسآوري و دفع بهداشتي فاضالب مورد تاييداين راهنما بايد داراي سيستم جمعكليه اماكن موضوع  -9-1

  .بهداشت باشد
هاي  توان با حفر چاهبراي دفع فاضالب مناطقي كه به سيستم عمومي جمع آوري فاضالب متصل نيستند مي -9-2

  .جاذب و يا با استفاده از سپتيك تانك فاضالب را دفع كرد
  .يه هرگونه فاضالب و پساب تصفيه نشده به معابر و جوي و انهار عمومي اكيداً ممنوع مي باشدهدايت و تخل -9-3
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جهت جلوگيري از عبور رو اماكن موضوع اين راهنما بايد مجهز به توري با منافذ ريز  كليه مسيرهاي فاضالب -9-4

  .حشرات باشد
  ابزار و وسايل كار -10
يد قابل نظافت بوده و مجهز به در و شيشه سالم و هميشه تميز و فاصله كف آنها از زمين قفسه، ويترين و گنجه ها با -10-1

  . سانتيمتر باشد20حدود 
بندي بوده و فضاي زير آن  رود بايد فاقد هر گونه كشو و قفسه جهت تهيه مواد غذايي بكار ميميز كاري كه صرفاً - 10-2

  .نگيردقرار مورد استفاده 
  .ميز كار بايد سالم و سطح آن از جنس قابل شستشو باشدپيشخوان و  -10-3
دقت كامل نموده و آنها را پس ...) چرخ گوشت، خردكن، پوست كن و همزن و(در نظافت و بهداشت ماشين ها  -10-4

  .دنعفوني كرده و تنها در موقع استفاده، قطعات آنها را وصل نماي ار تميز و ضدكاز پايان 
  سردخانه و يخچال -11
دماي سردخانه . سردخانه يا يخچال بايد مجهز به دماسنج سالم بوده و درجه حرارت آنها بطور مرتب كنترل شود -11-1

 درجه 2تر حفظ شود كه نوسانات دما نبايد بيش از  درجه سانتيگراد و يا پايين18 منفي زير صفر با كمترين نوسان در
  .سانتيگراد باشد

  .ر مستمر در طول شبانه روز كنترل گردددماي سردخانه بايد به طو -11-2
گروه در يك طبقه يا در طبقات كنار هم قرار داده شوند و از ها، مواد غذايي هم ها و فريزر در سردخانه، يخچال -11-3

  .مجاورت مواد غذايي مختلف مثل پنير، گوشت، كره، سبزي، مرغ و ماهي جلوگيري شود
هاي جدا از  ر معرض خطر آلودگي و خشك شدن قرار دارند بايد در محفظهبندي د چون كاالهاي بدون بسته -11-4

  .بندي شده و در معرض ديد قرار داده شوند هاي منجمد بسته محل نگهداري غذا
تنها بايد از مواد غذايي سالم و با كيفيت مناسب و مورد تاييد بازرس بهداشت جهت انجماد استفاده گردد و هر  -11-5

  .كنترل گرددنيز  تاريخ انقضاي آنها يكباروقت چند 
  نور  تهويه و-12
  .تهويه مناسب بايد به نحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل اماكن سالم، تازه، كافي و عاري از بو باشد -12-1
 لوكس و در راهرو، توالت، 100شدت روشنايي نور طبيعي يا مصنوعي در اماكن موضوع اين راهنما بايد حداقل  -12-2

  . لوكس باشد150 تا 50بين  دستشويي و حمام بايد
  جمع آوري زباله  -13
اماكن موظفند زباله توليدي را همواره بطريق كامالً بهداشتي جمع آوري، نگهداري موقت، حمل و نقل و دفع  -13-1

 .باشدبهداشت  ناظر/ كارشناس كه اقدامات آنها مورد تأييد  طوريه نمايند ب

 . با حجم مناسب و تعداد كافي موجود باشدشستشو و پوش دار، زنگ نزن، قابل حمل وزباله دان در -13-2
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  .زباله دان بايد مجهز به كيسه زباله و در محل مناسبي قرار گرفته و اطراف آن همواره تميز باشد -13-3
  حشرات و حيوانات -14
  .هيچ وجه نبايد در داخل اماكن ديده شونده ساير حيوانات ب مگس، پشه و ساير حشرات، سگ، گربه و موش و -14-1
 بسته بندي مواد غذايي -15
 نباشد و روزنامه و همچنين كيسه  هايي كه تميز هاي بازيافتي و كاغذ استفاده از مواد غير استاندارد از جمله كاغذ -15-1

 .هاي پالستيكي جهت پيچيدن و بسته بندي مواد غذايي ممنوع است

هاي كاغذي كه براي بسته بندي مواد غذايي استفاده ميشوند بايد از جنس سالم و   و پاكتجعبه هاي مقوايي -15-2
 .استاندارد و كامالً تميز بوده و از نوع بازيافتي نباشد

  اء حريقفاط-16
براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي بايد پيش بيني هاي الزم با توجه به حجم كار و نوع  -16-1
  .اليت و تعداد كارگر بعمل آيدفع

 عرضه و فروش مواد غذايي -17
له فوشيدني هاي   نشربت آالت و     هاي فاسد شدني،   عرضه و فروش مواد غذايي آماده مصرف از قبيل ساندويچ غذا           -17-1

 .منوع استمشيريني جات، انواع تنقالت و خشكبار وآجيل فله و امثال آنها  ترشيجات وشور وخيارشور،

غذايي مانند بستني، آبميوه، انواع لبنيات و امثال آنها بايد در ظـروف بـسته بنـدي يكبـار مـصرف مـورد تاييـد                           مواد -17-2
و مرغـوب و حتـي االمكـان تجزيـه          ) غير بازيافتي (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و ساخته شده از مواد اوليه نو              

  . دشوتميز و بهداشتي عرضه  پذير و همواره سالم،
  حمل و نقل مواد غذايي-18
 با اطاقك محفوظ و  امثال آنها بايد از وسايط نقليه مخصوص و مجهز و شيرينجات و خشكبار انواع نان، براي حمل    -18-1

  .مناسب، تمير و بهداشتي استفاده شود
مـواد   بزيـان، هر نوع مـاده غـذايي فاسـد شـدني ماننـد انـواع گوشـت دام و طيـور و آ                      براي حمل ونقل و جابجايي،     -18-2

از وسـايط نقليـه مخـصوص و مجهـز بـه             امثـال آنهـا بايـد منحـصراً          پخته ومحصوالت لبني و    ورده هاي خام و   آفر پروتيني،
  .سردخانه سالم مناسب استفاده شود

 .حمل و نقل مواد غذايي و بهداشتي توسط نقليه غير مجاز ممنوع است -18-3

ابجايي مواد غذايي سروكار دارند بايد در خصوص اخذ كارت معاينه پزشكي كليه افرادي كه در وسائط نقليه با ج -18-4
 . اقدام نمايند

،  مجوز حمل و نقل مواد غذايي توسط وسيله نقليه مربوطه را از وزارت بهداشتقبالًٌصاحبان وسائط نقليه موظفند  -18-5
  .نموده باشند اخذ درمان و آموزش پزشكي

  

:راهنماي  
فروشگاه ها و تعاوني هابهداشت   

HSE-GU-H-114(1)-85 



 
                                                                                                                   

 
                                                                                                             
  
 

 شركت ملي گاز ايران
  و محيط زيست، ايمنيامور بهداشت

:راهنماي  
بهداشت سرويس هاي بهداشتي 

)دستشويي، توالت و حمام(

  103    از 50صفحه 
 

HSE-GU-H-120(1)-85 

  
  ساير موارد بهداشتي-19
  . سانتيگراد  باشد درجه30ر فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد بيشتر از  د-19-1
 مستهلك و مستعمل و مواد غذايي غير قابل مصرف و ضايعات در محل ممنوع ،گهداري هرگونه وسايل اضافي ن-19-2

  .است
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   جمع آوري زباله هاراهنماي بهداشت

  ل زباله سط-1
  .از سطل زباله مناسب، درپوش دار و تميز استفاده شود -1-1
براي زباله هاي عـادي كيـسه مـشكي و بـراي زبالـه هـاي       . (بل شستشو باشد سطل زباله مجهز به كيسه زباله مقاوم و قا    -1-2

  ) كيسه زرد استفاده شود در بيمارستا ن ها ازعفوني
   انبار موقت جمع آوري و حمل زباله-2
، قابـل  صاف، بـدون تـرك خـوردگي و درز و شـكاف، بـه رنـگ روشـن و تميـز               كف انبار موقت جمع آوري زباله        -2-1

  .  باشد شستشو و داراي شيب مناسب
  . باشد  صاف و تميززير سقف قابل شستشو، موقت زباله تا  انبارديوارهاي  -2-2
كه مانع تكثير حشرات و جونـدگان        طوريه  شيده باشد  ب   آجري و يا سر پو      از جنس فلزي، سيما ني،      انبار موقت زباله   -2-3

  .شود
  . عفوني شود انبار موقت زباله روزانه نظافت و ضد -2-4
  . سانتيمتر و داراي پله باشد30اين جايگاه بايد سر پوشيده و بر روي سطحي به ارتفاع  -2-5
ي جانبي براي تخليه زباله توسط افراد و دريچه فوقاني           متر بوده و داراي دريچه ها      5/1 بايد حداكثر ارتفاع اين انبارها       -2-6

  .درب قفل دار باشد اين جايگاه بايستي داراي. براي تخليه توسط رفتگران باشد
  . ريخت و پاش در اطراف انبار موقت زباله نبايد وجود داشته باشد -2-7
  .  متناسب با حجم زباله باشد بايد انبار موقت درتعداد سطل زباله -2-8
  . دنخارج گرد ازمكان مورد نظر بهداشتي از انبار موقت زباله، روزانه جمع آوري و طبق موازين  زباله ها -2-9
  . برابر زباله توليدي گنجايش داشته باشد5/1 انبار موقت زباله اگر هفتگي تخليه مي شود، بايستي به اندازه -2-10
  .اشدبدار درب سطل هاي حمل زباله از جنس قابل شستشو و  -2-11
  .دشوانتشار آلودگي در محيط زباله نبايد موجب  حمل -2-12
در اختيار  كارگران مخصوص جمع      ) لباس، كفش كار، دستكش مقاوم چرمي، ماسك      ( بايد وسايل حفاظت فردي    -2-13

  .آوري و حمل زباله ها قرار گيرد
  .آوري و حمل زباله استحمام نمايندكارگران موظفند پس از جمع  -2-14

:راهنماي  
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    انتخاب جايگاه ايستگاه موقت زباله-3
  . از نظر راه هاي انتقالي ايجاد اشكال ننموده و به اصطالح ماشين رو باشد-3-1
حصاركـشي شـده و دور از   )  بوته هاي گياهي، درختكاري يا مـصالح ارزان قيمـت سـاختماني          ( حتي المقدور بوسيله     -3-2

  . انظار عمومي باشد
وليه، از نظر حجم زباله هاي توليدي، توپوگرافي منطقه، فواصل و دقت كـافي در رعايـت جنبـه هـاي       بنابر مطالعات ا -3-3

  .اقتصادي، انتخاب و ساخته شود
  . جمع آوري  زباله بايد روزانه انجام گيرد-3-4
  .ود در صورت استفاده از شركت هاي مقاطعه كار  بايستي نظارت و كنترل عمليات بخوبي و با دقت انجام ش-3-5
  .از زباله ها جهت استفاده مجدد ممنوع است...  جدا سازي غير مجاز آهن آالت، البسه و پاچه،كاغذ ،كارتن، شيشه و-3-6
  .  جمع آوري بايد از قبل طراحي شود به نحوي كه ماشين آالت حمل و نقل كمترين مسافت را  طي كنندطوط خ-3-7
    ثبت عمليات و فعاليت هاي انجام شده-4
  .زارش عمليات جمع آوري بطور سيستماتيك براي هر نقطه با توجه به مشكالت و نارسايي ها موجود انجام شود گ-4-1
  :بايدشامل نكات زير باشد گزارش روزانه  عمليات جمع آوري -4-2

  تعداد ماشين آالت با توجه به نوع و ظرفيت آنها) الف
  فت مناطق جمع آوري زباله از مراكز توليد مسافت طي شده در منطقه يا خارج از منطقه و نيز مسا)ب
  تعداد ظروف زباله يا كانتينر هاي ثابت يا متحرك)ج
  .تعداد پرسنل شاغل  و بررسي زمان هاي خارج از خط و بررسي شكايت ها و در خواست هاي كارگران)د

   گزارش تعداد پرسنل در هر قسمت از برنامه جمع آوري-4-3
  .ترل كامل بهداشتي و وضع معيشت كارگران اعم از محل كار يا زندگي خصوصي آنها گزارش وضع سالمتي و كن-4-4
   ماشين هاي حمل زباله-5
  .كوتاه و كم ارتفا ع باشدشاسي اين ماشين ها بايد  -5-1
  . اين ماشين ها قابل شستشو بوده و به طور روزانه نظافت و هفته اي يكبار گند زدايي گردند-5-2
  .جيحاً توسط فشار هيدرو ليكي از ماشين  تخليه شودزباله بايد تر -5-3
  . ما شين ها بايد به مخزن جمع آوري شيرابه مجهز باشند-5-4
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  . در صورت رو باز بودن اين ماشين ها بايستي از توري جهت ممانعت از پراكندگي زباله در حين حمل استفاده شود-5-5
   زباله هاي بيمارستاني-6
  .قت زباله براي انواع زباله بيمارستاني قسمت بندي شده باشدمحل نگهداري مو -6-1
  .دنه خارج از بيمارستان منتقل شو  ب) خاص عالمت اينبا( وسيله نقليه مخصوص يستي بااب زباله هاي عفوني  -6-2
 از دسـتكش  بيمارستاني بايستي در برابر بيماري هپاتيت واكسينه شـده و همگـي  كليه كارگران جمع آوري زباله هاي   -6-3

  .مقاوم و غير قابل نفوذ در برابر سوزن هاي عفوني استفاده نمايند
 زباله عادي از زبالـه هـاي عفـوني و يـا              و زباله خشك از زباله تر    . (  صورت گيرد   بايد   تفكيك زباله در بيمارستان ها     -6-4

  )بيمارستاني جدا شود
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  و ساختمان هاي اداريراهنماي بهداشت تنظيفات در اماكن 

    
   بهداشت  فردي-1
دستوراتي كـه   به  هاي اداري را نموده و       كارگران موظفند رعايت كامل بهداشت و نظافت عمومي اماكن و ساختمان           -1-1

 .از طرف بازرس بهداشت داده مي شود عمل نمايند

 . ي گردد، شركت نمايند كارگران موظفند در كالس هايي كه توسط كارشناس بهداشت مشخص و تعيين م-1-2

كارفرما و متصديان موظفند براي هر يك از شاغلين خود جايگاه مناسب و محفوظي بـه منظـور حفـظ لبـاس و سـاير         -1-3
 . وسايل در محل تهيه نمايند

فـش،  كارفرما و متصديان موظفند كليه البسه مورد نياز و لوازم حفاظت فردي كارگران را مانند لباس فـرم آرم دار ك                     -1-4
 . تهيه نمايند) در مواقع ضروري(چكمه، دستكش، ماسك 

  .استعمال دخانيات توسط كارگران در حين كار ممنوع است -1-5
  وظايف كارفرما-2
 . كارفرمايان موظفند مواد مصرفي و ملزومات نظافتي و بهداشتي را قبل از پايان يافتن آن تامين  نمايند -2-1

  . مورد نياز جهت نظافت و شستشو را به ميزان الزم در اختيار كارگران قرار دهند كارفرمايان موظفند مواد -2-2
ا اسـكلراب   يـ هاي كف سـاب      كارفرمايان موظفند آموزش كافي را به كارگران در حدود استفاده صحيح از دستگاه             -2-3

  .بدهند
 نظافت ساختمان  -3
 .  يك ماده دترجنت بايد روزانه انجام گيردنظافت ساختمان ها و مراكز اداري و شستشوي كف زمين با -3-1

 : شستشوي كف زمين با آب و مواد دترجنت بايد به شرح ذيل باشد -3-2

و در سطل ديگـر آب تميـز ريختـه       ) مانند پودر رختشويي  (دو سطل تهيه شود در يك سطل آب داغ و دترجنت            ) الف
  . شود
  .  آب اضافه را گرفته تا كف به سرعت خشك شود را  در سطل حاوي آب و پودر فرو برده و تي ماپ يا) ب
 را  پس از يكبار استفاده در سطل حاوي آب خالص تميز و مجـدداً در سـطل حـاوي آب و پـودر فـرو                            ماپ يا تي  ) ج

  . برده و پس از آبگيري مورد استفاده قرار گيرد
 نور خورشيد يا محل روشـن نگهـداري       را با محلول آب و دترجنت شسته و در برابر         ) تي(پس از پايان نظافت ماپ        ) د

  .نمائيد
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  هاي بهداشتي   نظافت سرويس -4
  .  سنگ توالت، دستگيره درب توالت و دسته سيفون را در هر نوبت كار تميز نمايند-4-1
  . ند كارگران موظفند براي پاك كردن روزانه دستشويي و توالت از محلول پودر لباسشويي و آب داغ استفاده نماي-4-2
 براي شستشوي دستشويي و توالت بايد از يك برس نايلوني مجزا استفاده شـود كـارگران نبايـد از مـاپ و تـي بـراي                           -4-3

  .نظافت توالت استفاده كنند
  .  گندزدائي نمودن توالت بطور مرتب و روزانه بايد انجام گيرد-4-4
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  راهنماي بهداشت آبدارخانه

  ت تندرستيكار -1
ترتيبي كه كارشناس ه كليه متصديان، مربيان و كارگران شاغل در آبدارخانه موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را ب -1-1

  .تعيين مي نمايد بگذارنندبهداشت 
كليه متصديان، مربيان و كارگران شاغل در آبدارخانه بايد كارت معاينه پزشكي معتبر در محل كار خود داشته و  -1-2

  . هنگام مراجعه كارشناس بهداشت ارائه نمايند
منحصراً از طرف بهداشت و درمان صنعت نفت يا مراكز بهداشتي و درماني وابسته به را كارت معاينات پزشكي  -1-3

مدت اعتبار كارت فوق براساس تاريخ . وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي در هر شهر و يا مجتمع دريافت نمايند
  .ر آن بوده، افراد فوق مي بايست پس از اتمام تاريخ مذكور، جهت تمديد آن اقدام نماينددرج شده د

  .بكارگيري اشخاص فاقد كارت معاينه پزشكي ممنوع استاستخدام  يا  -1-4
كارفرمايان موظف هستند كه قبل از استخدام اشـخاص كـارت بهداشـت آنـان را مطالبـه و در محـل كـار نگهـداري           -1-5

  . نمايد
  بهداشت فردي -2
متصديان، كارگران و مربيان موظفند رعايت كامل بهداشت فردي و نظافت عمومي محل كار خود را نموده و به  -2-1

  .كه از طرف كارشناس بهداشت داده مي شود عمل نمايند دستوراتي
نظور حفظ لباس و ساير  و مناسبي بمظمتصديان اماكن و مراكز موظفند براي هر يك از شاغلين خود جايگاه محفو -2-2

  .وسايل در محل تهيه نمايند
  .كاركنان آبدارخانه بايد ملبس به روپوش با رنگ روشن بوده و بهداشت فردي را كامالً رعايت نمايند -2-3
  . هر يك از كاركنان آبدارخانه بايد حوله و صابون اختصاصي داشته باشند -2-4
 خود جايگاه محفوظ و مناسبي بـه منظـور حفـظ لبـاس و سـاير وسـايل در                    متصديان موظفند براي هر يك از شاغلين       -2-5

  .محل تهيه نمايند
  . استعمال دخانيات در آبدارخانه حين كار ممنوع مي باشد -2-6
  . بعد از خاتمه كار استحمام نمايند كارگران موظفند هر روز قبل از شروع و -2-7
  كمك هاي اوليه -3
چسب، چسب زخم، قيچي، پنس، گاز استريل بسته بندي شده،  (نياز مورد لوازمداقل جعبه كمك هاي اوليه با ح -3-1

  .تهيه و در محل مناسب نگهداري شود) يك ماده ضدعفوني كننده
 اء حريقفاط -4
  .  استفاده از آن در آبدارخانه الزامي استجهت پرسنل ه ارائه آموزش كافي ب همچنين  حريق وءوجود كپسول اطفا -4-1
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  ساختمان آبدارخانه -5
  :كف ساختمان بايد داراي شرايط زير باشد -5-1

  . از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شكاف و قابل شستشو باشد)الف
  . به تعداد مورد نياز مجهز به شتر گلو بوده، نصب توري ريز روي آن الزامي استي داراي كف شو)ب
  . فاضالب رو باشدي داراي شيب مناسب به طرف كفشو)ج

  :وضع درها و پنجره ها بايد داراي شرايط باشد -5-2
درها و پنجره ها بايد از جنس مقاوم سالم و بدون ترك خوردگي و شكستگي و زنگ زدگي و قابل شستشو ) الف

  .بوده و هميشه تميز باشد
ت و جوندگان و پنجره باز شو بايد مجهز به توري سالم و مناسب وهمچنين فنردار باشد بطوريكه از ورود حشرا) ب

  .ديساير حيوانات جلوگيري نما
درهاي مشرف به فضاي باز بايد مجهز به توري سالم و مناسب و همچنين فنردار باشد بطوريكه از ورود حشرات و ) ج

  .جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد
  . سقف ها بدون شكاف و تميز باشد -5-3
  .  نقص باشدشيرهاي برداشت آب بايد سالم و بدون -5-4
بـل نظافـت و بـه رنـگ روشـن و بـدون شـكاف و تـرك                     مصا لح مقاوم، قـا     بابايد از كف تا سقف      آبدارخانه  ديوار   -5-5

  . نه ديوار بايد از كف تا سقف كاشي يا سراميك باشد پوشش بد. پوشانده شود
  قفسه نگهداري ظروف -6
  .  سانتيمتر باشد20فاصله كف آن از زمين حداقل قفسه نگهداري ظروف بايد تميز و قابل نظافت بوده و  -6-1
   روشنايي و تهويه-7
  . سيستم روشنايي كافي و بدون نقص باشد -7-1
  . آبدارخانه بايستي داراي تهويه مناسب و كافي و عاري از بو باشد -7-2
                                                                           جمع آوري زباله و فاضالب                                                         -8
زنگ، مجهز به كيسه زباله و به تعداد و اندازه كافي موجود   ضد قابل حمل، سطل زباله درپوش دار، قابل شستشو، -8-1

  . دنبوده و بعد از تخليه شسته شو
  )HSE-GU-H-106(1)-85: رجوع به راهنماي شماره. (الب بايستي بهداشتي باشدستم دفع فاضسي -8-2
 نگهداري وسايل سرو چايو  شستشو -9
 .دنكليه ظروف و وسايل سرو چاي بايد بطور مرتب شستشو و گندزدايي گرد -9-1

  .دنچاي، قند، شكر و ساير مواد خوراكي در ظروف در بسته نگهداري شو -9-2
 .وسايل سرو چاي نبايد لب پريده و داراي شكستگي باشد هيچكدام از -9-3
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    آرايشگاه هاراهنماي  بهداشت

    
  كارت بهداشتي-1
كليه كارگران و متصديان موظفند كارت بهداشت معتبر در محل كار خود داشته باشند و هنگام مراجعـه كارشناسـان             -1-1

  .بهداشت ارائه نمايند
قبل از استخدام اشـخاص كـارت بهداشـت آنـان را مطالبـه و در محـل كـار نگهـداري         كارفرمايان موظف هستند كه   -1-2

  . دننماي
كاركنان بايد كارت بهداشت خود را منحصراً از طرف بهداشت و درمان صـنعت نفـت يـا مراكـز بهداشـتي درمـاني                         -1-3

مدت اعتبار  .د دريافت نمايند  وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در هر شهر يا مجتمع صادر خواهد ش                
كارت بر اساس تاريخ درج شده در آن بوده افراد فوق مي بايست پس از اتمام تاريخ مذكور جهت تمديد مجدد آن اقـدام                     

  .كنند
 آموزش بهداشت -2
 مـي   تعيـين   كارشـناس بهداشـت        به ترتيبي كـه     عمومي را   بهداشت     ويژه   دوره  كليه متصديان و كارگران موظفند     -2-1

  . بگذرانند نمايد
  بهداشت فردي -3
به دستورهايي كـه توسـط كارشـناس بهداشـت داده مـي              نموده و     كارگران موظفند رعايت كامل بهداشت فردي را       -3-1

  . شود عمل نمايند
  . روپوش كارگران به رنگ روشن و تميز باشد  -3-2
  . اس كارگران خود تهيه نمايندمتصديان موظفند جايگاه محفوظ و مناسبي به منظور حفظ لب -3-3
  . هر كارگر موظف بداشتن صابون وحوله تميز اختصاصي مي باشد -3-4
  كمك هاي اوليه -4
چسب، چسب زخم، قيچي، پنس، گاز استريل بسته بندي شده،  (نياز مورد لوازمجعبه كمك هاي اوليه با حداقل  -4-1

  .ري شودتهيه و در محل مناسب نگهدا) يك ماده ضدعفوني كننده
 سقف  و كف، ديوار -5
  .  باشد كف بايد از جنس قابل شستشو صاف و بدون فرو رفتگي و داراي شيب مناسب به طرف كف شوي -5-1
  .  باشد ساختمان ديوار بايستي از ورود جوندگان و حشرات در امان و صاف و بدون فرو رفتگي و شكاف -5-2
  . ا از كف تا زير سقف با رنگ روغني قا بل شستشو  پوشيده شوده نه ديوار هاي سالن آرايشگاهد سطح ب -5-3
  . ها و پنجره ها بدون ترك خوردگي و شكستگي بوده و از ورود حشرات جلوگيري بعمل آوردب در -5-4
  .  تميز باشد و بدون ترك خوردگي و شكستگي،  مسطح،صافآرايشگاه بايد سقف  -5-5
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  آب مصرفي -6
   .  بوده وفاقد هر گونه  بو، طعم، مزه، و آلودگي باشد بهداشتناظر/ كارشناس ييد آب مصرفي مورد تا -6-1
  سرويس ها و سيستم فاضالب -7
  . سيستم فاضالب بهداشتي باشد -7-1
هـا بايـد تـا       ديوارهاي دستشويي، سرشويي وتوالت در آرايشگاه     . وضع و تعداد دستشويي ها بهداشتي و مناسب باشد         -7-2

كـن   خـشك  بون مايع و    صا   به   مجهز   بايد  دستشويي ها . شود نده   ي يا سراميك و يا سنگ صيقلي پوشا       زير سقف با كاش   
  .   در كنار دستشويي الزامي است  زباله دان مناسب و بهداشتي بوده و وجود

  اء حريقف و اطت حرار، نور،تهويه -8
  . عاري از بو باشدتهويه به نحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل اماكن سالم و  -8-1
  .  درجه سانتيگراد نباشد30در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل آرايشگاه بيشتر از  -8-2
شدت روشـنايي نـور طبيعـي يـا مـصنوعي در             .راحتي چشم نگردد   طوري باشد كه باعث نا      نور طبيعي و يا مصنوعي     -8-3
  . لوكس باشد  500 تا 200 بايد  رايشگاهآ
   .نجام شود ار و ساير خطرات احتمالي پيش بيني هاي الزم اجيري از حريق و انفبراي جلوگ -8-4
   لهجمع آوري زبا -9
تعداد و اندازه كافي موجـود بـوده و بعـد از تخليـه              ه   ب  قا بل شستشو و    بل حمل و   زباله دان درپوش دار، ضد زنگ، قا       -9-1

  . شسته شده و مجهز به كيسه زباله باشد
  . ساير حشرات و جوندگان در داخل آرايشگاه ديده نشودپشه و مگس و  -2 -9

  ضد عفوني وسايل -10
 .دنعفوني گرد كليه وسايل مورد استفاده از قبيل پيش بند، شانه، برس، قيچي و امثال آنها پس از تميز كردن ضد -10-1

  . دنكليه حوله هاي مصرفي، روزانه در محل مناسب شسته، ضدعفوني و خشك گرد -10-2
  .  مصرف استفاده شود  همواره از تيغ يك بار در صورت لزوم -10-3
  .  از جنس قابل شستشو باشد آنها سالم و بدون درز بوده و روكش، تميز،سطح ميزها صاف -10-4
  .دنباش صندلي و نيمكت ها سالم و تميز  -10-5
 سـانتيمتر  20 زمـين از    تـا  باشد و فاصـله آنهـا        بوده و قابل نظافت     در و شيشه      به قفسه ويترين گنجه ها تميز و مجهز         -10-6

  . كمتر نباشد
 استعمال دخانيات -11
 .استعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران  در حين كار ممنوع است -11-1

در محـل كـار   نيـات  دخا از مـصرف  ،بلو هشدار در محل مناسب و در معرض ديـد         متصديان موظفند ضمن نصب تا     -11-2
  .نمايندجلوگيري 
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       بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درمانيراهنماي بهداشت

  
   سيستم تصفيه فاضالب-1
 .بيمارستان بايد داراي سيستم تصفيه فاضالب فعال و مطلوب باشد -1-1

  .ها سالم و فاقد هر گونه نشت و بوي نا مطبوع در محيط باشد هاي فا ضالب و در پوش كانال -1-2
  )HSE-GU-H-113(1)-85به راهنماي شماره رجوع شود ( آب بهداشتي -2
 . باشد نشت و پوسيدگي هرگونه شكستگي، سيستم لوله كشي آب فاقد  -2-1

 ،فيزيكـي آزمايـشات    از نظـر      بايـد  نـي  آب آشـاميد  .  بهداشـتي باشـد    ناظر/ كارشناس  آب آشاميدني بايد مورد تاييد       -2-2
   .و باكتريولوژي مطابق استاندارد ها باشدايي يشيم

  )HSE-GU-H-120(1)-85رجوع شود به راهنماي شماره ( سرويس هاي بهداشتي -3
   .وضع و تعداد توالت و دستشويي بهداشتي ومناسب باشد -3-1

 .نك دستشويي ها سالم باشد فالش تا) الف

  .  نظافت و گندزدايي دستشويي و توالت بطور مستمر انجام گيرد) ب
 حولـه كاغـذي   يـا   و خـشك كـن مناسـب بهداشـتي بـوده و             ) صابون مـايع   حاًترجي(بون   دستشويي بايد مجهز به صا    ) ج
  . باشد)رولي(
 .وجود زباله دان در كنار دستشويي الزامي است) د

 . ريز جهت جلوگيري از عبور حشرات باشد كليه مسيرهاي فاضالب بايد مجهز به توري با منافذ -3-2

 .يا چربي گير باشدتانك تيك فاضالب آشپزخانه در بيمارستان بايد مجهز به سپ) الف

 .عداد دستشويي متناسب با تعداد كارگران باشدت) ب

 .تعداد توالت متناسب با تعداد كارگران باشد) ج

بايد دستشويي و توالت مجزا و مجهز به شير آب سرد وگرم و با شرايط الزم و بهداشتي در محل مناسب وجود داشته  -3-3
 .باشد

  .ي براي كارگران مرد و كارگران زن به صورت كامالً جدا و مستقل از هم اجباري استوجود توالت و دستشوي -3-4
  اء حريقفاط -4
براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي بايد پيش بيني هـاي الزم بـا توجـه بـه حجـم كـار و نـوع                              -4-1

 .فعاليت در واحدها بعمل آيد

 .شدامكانات ضد حريق وجود داشته با) الف

) تـرال بـودن كپـسول     پاپ  وسيستم لوله كـشي در صـورت سـا ن           سالم بودن سو  ( نكات ايمني كپسول هاي اكسيژن    ) ب
  .رعايت شود
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 تهويه -5
 . در بخش ها و ساير واحد ها الزم مي باشديي مطلوبكارابا نصب سيستم تهويه   -5-1

 . ساختمان فراهم نمايندهاي  را در تمام قسمت دماي مطبوع سيستم سرمايش در فصول گرم، -5-2

  .هاي ساختمان فراهم نمايند دماي مطبوع را در تمام قسمت رمايش در فصول  سرد، گسيستم -5-3
 نظافت آمبوالنس و برانكارد -6
 پس از انتقال بيمار بال فاصله شستـشو         د برانكار  .شستشوي آمبوالنس در جايگاه مناسب با شرايط بهداشتي انجام شود          -6-1

  .زدايي  شودو گند
 جمع آوري زباله -7
 .در محوطه بيمارستان ظروف جمع آوري زباله به تعداد كافي وجود داشته باشد -7-1

 با حجـم مناسـب و تعـداد كـافي            قابل حمل،  قابل شستشو،  زنگ نزن،  در بيمارستان بايد  زباله دان در پوش دار،        ) الف
 .موجود باشد

 .ه ودر محل مناسبي قرار گرفته و اطراف آن همواره تميز باشدزباله دان بايد مجهز به كيسه زبال) ب

 .محل نگهداري موقت زباله براي انواع زباله بيمارستاني قسمت بندي شده باشد) ج

كارگران مشخص به منظور جمع آوري وحمـل زبالـه از قـسمتهاي مختلـف بيمارسـتان تـا محـل نگهـداري موقـت                         ) د
  .ته باشدمتناسب با حجم زباله ها اختصاص ياف

  .محل جمع آوري موقت زباله پس از تخليه شستشو و گندزدايي گردد -7-2
 .جداسازي زباله جهت بازيافت در كليه مراحل جمع آوري و دفع زباله انجام شود -7-3

براي زباله هاي عفوني كيسه به رنگ زرد و براي زباله هاي عمومي كيـسه بـه رنـگ مـشكي در زبالـه دان قـرار داده                             -7-4
  .ودش
 بهداشت فردي -8
براي كارگران مخـصوص جمـع آوري و   ) لباس و كفش كار، دستكش مقاوم چرمي، ماسك(وسايل حفاظت فردي     -8-1

  . اختصاص يافته باشد دفع زباله ها
بـراي پرسـنل بهداشـتي درمـاني كـه بـا بيمـاران              ) ماسك، گان، دستكش و عينـك     (استفاده از وسايل حفاظت فردي       -8-2

 . ترشحات تماس دارند ضروري استعفوني، خون و

  .بعد از خاتمه كار روزانه بايد استحمام نمايند كارگران مخصوص جمع آوري و حمل زباله الزاماً  -8-3
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  نظافت و گندزدايي وسايل بيمار    -9
بطور ... توسكوپ و   اگوش   از قبيل ساكشن، ونتيالتور،      كليه وسايل و ابزار و دستگاه هاي مورد استفاده براي بيماران           -9-1

  .مرتب شستشو و گند زدايي گردد
   ساختمان بيمارستان وسقف كف، ديوار، -10
  :كف ساختمان بايد داراي شرايط زير باشد -10-1

  .از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شكاف و قابل شستشو باشد) الف
  . توري ريز روي آن الزامي است مجهز به شتر گلو بوده، نصب و به تعداد مورد نيازيداراي كف شو) ب
  . فاضالب رو باشديداراي شيب مناسب به طرف كفشو) ج

 باشد كه از ورود حشرات و جوندگان جلوگيري          به گونه اي   ساختمان ديوار از كف تا سقف از مصالح مقام بوده و           -10-2
 .به عمل آورد

 .و قابل شستشو و به رنگ روشن باشداز مصالح مقاوم  سطح ديوارها بايد صاف و بدون درز و شكاف، -10-3

  .ديوارهاي ساختمان بيمارستان بايد داراي رنگ روشن باشد -10-4
  . بدون ترك خوردگي و درز و شكاف و هميشه تميز باشد سطح،مسقف بايد صاف حتي االمكان  -10-5
  .ره جلوگيري كند ايجاد همهمه و غي وسقف و ديوارها بايستي طوري طراحي شوند كه از انعكاس صدا -10-6
   و پنجره بدر -11
  :ها و پنجره ها بايد داراي شرايط باشدب در -11-1

شستشو ا بل ها و پنجره ها بايد از جنس مقاوم سالم و بدون ترك خوردگي و شكستگي و زنگ زدگي و ق ب  در) الف
  .دنبوده و هميشه تميز باش

  دن مجهز به توري سالم و مناسـب وهمچنـين فنـردار باشـ             باز شو بايد  هاي  پنجره  باز و     فضاي    درب هاي مشرف به   ) ب
  .دنكه از ورود حشرات و جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نماي طوريه ب
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  )دستشويي، توالت و حمام(بهداشتي هاي   سرويسراهنماي بهداشت

  
  :دستشويي •

  تعداد -1
 :ل تعيين مي گرددبا توجه به تعداد شاغلين به شرح ذيها تعداد دستشويي  -1-1

 
  حداقل تعداد دستشويي  تعداد شاغلين

  1  15 تا 1
  2  30 تا 16
  3  50 تا 31
  4  75 تا 51
  5    100 تا 76

 نفر اضافي حـداقل يـك دستـشويي بـه     25 نفر است بايد به ازاي هر 100نها بيش از آ كه تعداد كاركنان  محل هايي در  
  . آن اضافه شود

 بـا   دستـشويي هـا     تعداد  نسيون ها و ساختمان هاي اداري        نخانه ها، پا    هتل ها، متل ها، مهما      در محل هاي عمومي مثل     -1-2
 :توجه به تعداد شاغلين آنها به شرح ذيل تعيين مي گردد

 
  حداقل تعداد دستشويي  تعداد شاغلين

  1  5 تا 1
  ) دستگاه3 نفر 25( نفر يك دستشويي 10بازاء هر   25 تا 6

  ) دستگاه5 نفر50( نفر يك دستشويي 15بازاء هر   55 تا 26
  ) دستگاه7 نفر100( نفر يك دستشويي 20بازاء هر   115 تا 56

  ) دستگاه13 نفر250( نفر يك دستشويي 25بازاء هر   266 تا 115
  . نفر اضافي يك دستشويي بايد اضافه گردد30 نفر به باال بازاء هر 266از 
  شرايط و ضوابط بهداشتي دستشويي ها  -2
  . باشدكناناحداث دستشويي ها بايد در مجاورت نمازخانه، محل غذاخوري و توالت در دسترس كار -2-1
  .داراي آب گرم و سرد باشد دستشويي ها بايد -2-2
  .كاسه دستشويي بايد به رنگ روشن، صاف و قابل شستشو باشد -2-3
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  .  متر باشد1 سانتي متر و طول آن 60عرض دستشويي حداقل  -2-4
  .داشته باشد تمام اوقات در محل دستشويي وجود صابون مايع بايد در  حاًيبون و ترج صا -2-5
  : شستشوي ظرف مايع صابون بايد به طريق زير انجام شود-2-6

  .را با آب داغ بشويند و سپس مايع صابون تازه ريخته شود  پس از خالي شدن ظرف ابتدا آن)الف
  . مجدداً پر شود، ريخته نشود، بلكه پس از خالي شدن كامل و شستشودر ظرف نيمه پر صابون مايع تازه) ب
  .روي صابون مايع، آب نريزيد بر) ج
صابون جامد مرطوب يا ترك خورده محيط مناسبي براي رشد باكتري و قارچ ها هـستند از آنهـا حتـي االمكـان در                   ) د

  . هاي عمومي استفاده نشود مكان
  . ضروري است)رولي (ن الكتريكي يا حوله كاغذيك جهت خشك كردن دست وجود خشك -2-7
  .بل شستشو باشد دستشويي بايد بدون ترك خوردگي و قا -2-8
  .دستشويي بايد به طور مرتب شستشو وگند زدايي شود -2-9
  . در كنار دستشويي الزامي است زبالهوجود سطل زباله درب دار، ضد زنگ، قابل شستشو به همراه كيسه -2-10
  . باشد) لوكس150 تا 50( بايد داراي تهويه مناسب و روشنايي كافيشويي هادست -2-11
 همچنين بدون فرورفتگي و داراي شـيب        وو مانند آن    يك، سنگ   ئكف مقاوم، صاف، قابل شستشو و از جنس موزا         -2-12

  .مناسب و تميز باشد
 .در دستشويي ها هيچگونه حشره اي نبايد ديده شود -2-13
  .ديوا ر بايد از كف تا  زير سقف از مصالح مقاوم ، صاف وصيقلي برنگ روشن و قابل شستشو  باشد پوشش بد نه -2-14
  . سقف بايد صاف، حتي االمكان مسطح، بدون ترك خوردگي و درز وشكاف و هميشه تميز باشد-2-15
دگي و شكـستگي و      درب وپنجره بايد مجهز به توري سالم و مناسب و از جنس مقاوم، سـالم و بـدون تـرك خـور                      -2-16

  .زنگ زدگي  وقابل شستشو بوده و هميشه تميز باشد
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  :توالت •
  تعداد -1
  :تعداد توالت با توجه به تعداد شاغلين آنها به شرح ذيل تعيين مي گردد -1-1
  

  حداقل تعداد توالت  تعداد شاغلين
  1  9 تا 1
  2  24 تا 10
  3  49 تا 25
  4  74 تا 50
  5    100 تا 75

 نفر اضافي حداقل يك توالـت درنظـر گرفتـه    30 نفراست به ازاي هر 100يي كه تعداد شاغلين آنها بيش از  حل ها مدر  
  .شود
  دقيقـه پيـاده روي بـه توالـت بهداشـتي دسترسـي دارنـد،       15 بـا  كاركنان نفر كه  3 با تعداد كاركنان كمتر از     اماكنيدر  

  . ضروري نيستكارداشتن توالت در محل 
تعداد توالت با توجه بـه      نسيون ها و ساختمان هاي اداري        نخانه ها، پا    هتل ها، متل ها، مهما     هاي عمومي مثل   در محل    -1-2

  :تعداد شاغلين آنها به شرح ذيل تعيين مي گردد
 

  حداقل تعداد توالت  تعداد شاغلين
  1  5 تا 1
  ) دستگاه3 نفر 25( نفر يك توالت 10بازاء هر   25 تا 6

  ) دستگاه5 نفر50( نفر يك توالت 15 بازاء هر  55 تا 26
  ) دستگاه7 نفر100( نفر يك توالت 20بازاء هر   115 تا 56

  ) دستگاه13 نفر250( نفر يك توالت 25بازاء هر   266 تا 115
  . اضافي در نظر گرفته شود نفر اضافي يك توالت30 نفر به باال بازاء هر 266از 
 . با توجه به تعداد آنها بايد توالت جداگانه ساخته شود هستندار زن نيز مشغول به كشاغلينكه  مراكزي در

  ها ط بهداشتي توالت بشرايط و ضوا -2
  .ها بايد در فاصله و محل مناسب از ساختمان قرار داشته باشد توالت -2-1
  .وردگي، به رنگ روشن و قابل شستشو باشدخون ترك دديوارها تا زير سقف كاشي، ب -2-2
  .، بدون ترك خوردگي، به رنگ روشن و قابل شستشو باشدسقف ، صاف -2-3
  . توالت مردانه و زنانه بايد از هم جدا باشد-2-4
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 همچنين بـدون فرورفتگـي و داراي         و   باشدو مانند آن    كف مقاوم، صاف، قابل شستشو و از جنس موزاييك، سنگ            -2-4
  .شيب مناسب و تميز باشد

 . صاف، بدون ترك خوردگي و قابل شستشو و گندزدايي باشدكاسه توالت بايد به رنگ روشن، -2-5
 .باشدو شترگلو توالت بايد مجهز به سيفون  -2-6
 . متر باشد1 آن ل سانتيمتر و حداقل طو80حداقل عرض توالت  -2-7
 .توالت بايد داراي شير آب با شلنگ برداشت اضافي آب باشد -2-8
 . باشد) لوكس150 تا 50(ايي كافيتوالت بايد داراي تهويه مناسب و روشن -2-9
 .درب توالت بايد مجهز به پشتبند درب باشد -2-10
 .كليه پنجره ها بايد مجهز به توري ضد زنگ باشد -2-11
 .ها بايد به طور منظم انجام گيرد شستشو و ضد عفوني توالت -2-12
  .باشدبه همراه كيسه زباله  د مجهز به سطل زباله درب دار، زنگ نزن و قابل شستشويهر توالت با -2-13
 .سالم باشد  و روزانه ضد عفوني شود...) از نظر گرفتگي لوله، لوله هاي فاضالب، سيفون و (سيستم فاضالب  -2-14
  .در توالت ها هيچگونه حشره اي نبايد ديده شود -2-15
  . فالش تانك بايد سالم باشد-2-16
 .گر دديفون در هر نوبت كاري تميزسنگ توالت، دستگيره درب توالت و دسته س -2-17

 . شود براي پاك كردن روزانه دستشويي و توالت از محلول پودر لباسشويي و آب داغ استفاده -2-18

 . براي شستشوي دستشويي و توالت بايد از يك برس نايلوني مجزا استفاده شود  -2-19

 .نشودتوالت استفاده   از ماپ و تي براي نظافت-2-20

  :حمام •
  تعداد -1
  : كه از نظر فرايند توليد داراي آلودگي معمولي مي باشنداماكنيدر  تعداد دوش -1-1

  حداقل تعداد دوش  تعداد شاغلين
   دوش آب سرد1 دوش آب گرم و 1  15

  : كه شاغلين آنها با سموم، مواد عفونت زا و يا مواد غذايي سر و كاردارنداماكنيدر تعداد ذوش -1-2
  ل تعداد دوشحداق  تعداد شاغلين

   دوش آب سرد1 دوش آب گرم و 1  10 تا 1
   دوش آب سرد اضافه1 دوش آب گرم و 1   نفر اضافي10بازائ هر 
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 كاركنـان متناسب بـا تعـداد      بايد  هتل ها، متل ها، مهمانخانه ها و پانسيون ها تعداد حمام ها              در محل هاي عمومي مثل       -1-3
  :مطابق جدول زير باشد

  اقل تعداد حمامحد  تعداد شاغلين
  1  5 تا 1
  ) دستگاه4 نفر 20( نفر يك حمام 5بازاء هر   20 تا 6

  ) دستگاه7 نفر50( نفر يك حمام 10بازاء هر   50 تا 21
 ) دستگاه10 نفر100( نفر يك حمام 20بازاء هر   100 تا 51

  .حمام در نظر گرفته شود نفر اضافي يك 20 نفر به باال بازاء هر 100از 
 دوش جداگانـه سـاخته      يـا  زن نيز مشغول به كار مي باشد ، بايد حمـام             كنان كار ، مرد كاركنان   كه عالوه بر     ياماكندر  
  .شود

  شرايط و ضوابط بهداشتي حمام  -2
  .ها بايد مقاوم، قابل شستشو بوده و لغزنده نباشد و داراي شيب كافي به سمت كفشوي باشد كف محل دوش -2-1
 به رنگ روشن و سقف حمام بايد صاف با رنـگ روغنـي روشـن، بـدون تـرك خـوردگي                      ديوارها تا سقف كاشي،    -2-2

  .باشد
  2ا نبايد از  هنتيمتر كمترباشد و ارتفاع ديوارهاي بين دوش  سا 120نتيمتر در     سا 90مساحت كف محل دوش نبايد از        -2-3

  .تر باشد متر كوتاه
  . گندزدايي شودبه طور مرتب تميز وروزانه و حمام و محل دوش بايد  -2-4
  .محوطه حمام بايد داراي هواكش متناسب با فضاي آن باشد -2-5
  .باشدبا كيسه زباله بل شستشو  حمام بايد مجهز به سطل زباله درب دار و قا -2-6
درصورتي كه براي گرم كردن آب از منابع حرارتي غير مركزي استفاده مي شود، اين قبيل منابع حرارتي بايد خارج                     -2-7
  . محوطه حمام و در محل مناسب قرار داشته باشنداز
براي رعايت موازين ايمني ضروري است درداخل حمام از المـپ ايمنـي بـا حبـاب شيـشه اي اسـتفاده شـود و تمـام                            -2-8

  .كليدها و پريزهاي برق بايد خارج از محوطه حمام قرار داده شود
  .راي تعويض لباس باشندها بايد داراي محلي مناسب به عنوان رختكن ب حمام -2-9
   .شستشوي هر نوع البسه در حمام ممنوع مي باشد -2-10
 كار مي كنند بايد ماشـين لباسـشو يـي بـه تعـداد كـافي                   با سموم، مواد عفونت زا و يا مواد غذايي         ي كه   شاغلين براي   -2-11

  .وجود داشته باشد
  . باشد) لوكس150  تا50( بايد داراي تهويه مناسب و روشنايي كافيحمام ها -2-12
  . ها و شيرهاي آب بايد سالم و بدون چكه باشند دوش -2-13
  .گونه حشره اي نبايد ديده شود در حمام ها هيچ -2-14
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   استخر شناراهنماي بهداشت

  
  كارت تندرستي -1
ترتيبـي كـه   ه كليه متصديان، مربيان و كارگران شاغل در محوطه اسـتخر موظفنـد دوره ويـژه بهداشـت عمـومي را بـ                      -1-1

  . تعيين مي نمايد بگذارنند بهداشتكارشناس
كليه متصديان، مربيان و كارگران شاغل در محوطه استخر بايد كارت معاينه پزشكي معتبر در محل كار خـود داشـته                      -1-2

  .  بهداشت ارائه نمايند يا ناظر و هنگام مراجعه كارشناس
هداشت و درمان صنعت نفت يا مراكـز بهداشـتي و درمـاني وابـسته بـه                  از طرف ب    را كارت معاينات پزشكي منحصراً      -1-3

مدت اعتبار كارت فوق براسـاس تـاريخ         و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي در هر شهر و يا مجتمع دريافت نمايند             
  .درج شده در آن بوده، افراد فوق مي بايست پس از اتمام تاريخ مذكور، جهت تمديد آن اقدام نمايند

  .كارگيري اشخاص فاقد كارت معاينه پزشكي ممنوع استه استخدام يا ب -1-3
   بهداشت فردي-2
متصديان، كارگران و مربيان موظفند رعايت كامل بهداشت فردي و نظافت عمومي محـل كـار خـود را نمـوده و بـه                         -2-1

  . بهداشت داده مي شود عمل نمايند يا ناظركه از طرف كارشناس دستوراتي
ن اماكن و مراكز موظفند براي هر يك از شاغلين خود جايگاه محفوظ و مناسبي بمنظور حفظ لبـاس و سـاير                      متصديا -2-2

  .وسايل در محل تهيه نمايند
  .باشد هركارگر موظف به داشتن كليه وسائل نظافت، شستشو و استحمام اختصاصي مي -2-3
   جعبه كمك هاي اوليه-3
چسب، چسب زخم، قيچي، پنس، گاز استريل بسته بندي شده،  (نياز مورد ملوازجعبه كمك هاي اوليه با حداقل  -3-1

  .تهيه و در محل مناسب نگهداري شود) يك ماده ضدعفوني كننده
  .باشد) كمك هاي اوليه( استخر بايد داراي پزشكيار ،پرستار يا مربي دوره ديده -3-2
  .   وري در محل موجود  باشد كپسول اكسيژن و برانكار  بايد  براي استفاده درمواقع ضر-3-3
 استعمال دخانيات -4
 .استعمال دخانيات توسط مربيان و كارگران در حين كار ممنوع است -4-1

  .متصديان موظفند ضمن نصب تابلو هشدار در محل مناسب و در معرض ديد از مصرف دخانيات جلوگيري كنند -4-2
  
  
  
  

:راهنماي  
تخر شنابهداشت اس  
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  كف ساختمان استخر -5
  داراي شرايط زير باشدكف ساختمان بايد  -5-1

  .از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شكاف و قابل شستشو باشد) الف
  .ست ا به تعداد مورد نياز، مجهز به شتر گلو بوده و نصب توري ريز روي آن الزاميي داراي كف شو)ب
  . فاضالب رو باشدي داراي شيب مناسب بطرف كف شو)ج

م عمق مناسب باشد و در قسمت نيمه عميق با وسائل الزم عالمتگذاري و از در قسمت ك) فاقد پله( شيب كف استخر -5-2
  .هم جدا باشد

  . تخته پرش يا سكو نبايد لغزنده بوده و عمق استخر در زير دايو بايد مناسب ارتفاع باشد-5-3
   .لوله مكنده در كف استخر و در قسمت عميق تعبيه شده باشد -5-4
  ديوار ساختمان  استخر -6
 باشد كـه از ورود حـشرات و جونـدگان جلـوگيري بعمـل          به گونه اي  ديوار از كف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و            -6-1

  .آورد
  رنگ روشن باشده سطح ديوارها بايد صاف، بدون درز و شكاف و ب -6-2
  سقف ساختمان استخر  -7
  .يشه تميز باشدسقف بايد صاف، حتي االمكان مسطح، بدون ترك خوردگي و درز و شكاف وهم -7-1
  .  متر  باشد4   بايد بيشتر از )در صورت سرپو شيده بودن استخر(فاصله دايو تا سقف - -7-2
   و پنجرهب وضعيت در-8
  :ها و پنجره ها بايد داراي شرايط زير باشدب  در-8-1

ل شستـشو   ها و پنجره ها از جنس مقاوم، سالم و بدون ترك خوردگي و شكـستگي و زنـگ زدگـي و قابـ                      ب  در) الف
  .دنبوده و هميشه تميز باش

  . پنجره بازشو بايد مجهز به توري سالم مناسب باشد به نحوي كه از ورود حشرات بداخل اماكن جلوگيري نمايد) ب
د بطوريكـه از ورود     نهاي مشرف به فضاي باز بايد مجهـز بـه تـوري سـالم و مناسـب و همچنـين فنـردار باشـ                       ب   در )ج

  .دنيوانات جلوگيري نمايحشرات و جوندگان و ساير ح
   آب مصرفي-9
 . بوده و فاقد هرگونه آلودگي فيزيكي، شيميايي ويا بيولوژيكي باشد بهداشتكارشنا سآب مصرفي بايد مورد تأييد  -9-1

  دفع بهداشتي فا ضالب -10
  . بهداشت باشند سكارشناكليه اماكن و مراكز بايد داراي سيستم جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب مورد تاييد  -10-1
  .بر و جوي و انهار عمومي اكيداً ممنوع مي باشد  معا درهدايت و تخليه هرگونه فاضالب و پساب تصفيه نشده -10-2

  
  

:راهنماي  
 بهداشت استخر شنا
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  تهويه و حرارت -11
 .نحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل اماكن سالم، تازه، كافي و عاري از بو باشده تهويه مناسب بايد ب -11-1

  . درجه سانتيگراد باشد30صل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد بيشتر از در ف -11-2
 درجه سانتيگراد باشد و درجه حرارت هواي اطراف استخر          25درجه حرارت آب در استخر سرپوشيده بايد حدود          - 11-3

 .باشدا يك درجه سانتيگراد سردتر از آب استخر   ي درجه سانتيگراد گرمتر و5نبايد بيش از 

 جمع آوري زباله -12
 .زباله دان درپوش دار، زنگ نزن، قابل شستشو، قابل حمل و با حجم مناسب و تعداد كافي موجود باشد  -12-1

  .زباله دان بايد مجهز به كيسه زباله و در محل مناسبي قرار گرفته و اطراف آن همواره تميز باشد -12-2
 حشرات و جوندگان -13
  .هيچ وجه نبايد در داخل اماكن ديده شونده ساير حشرات، سگ، گربه و موش و ساير حيوانات بمگس، پشه و  -13-1
 وسايل اضافي ومستهلك -14
بـل مـصرف و ضـايعات در محـل كـار             نگهداري هرگونه وسايل اضافي و مستهلك و مستعمل و موادغذايي غيرقـا            -14-1

  .ممنوع است
 دستگاه كلر زني -15
 د آب اسـتخر بايـ     PH الزامي است و كلر باقيمانده و         زني و سيستم تصفيه آب در استخرهاي شنا        نصب دستگاه كلر   -15-1

 .روزانه و به دفعات كافي اندازه گيري و در دفتر مخصوص ثبت و به هنگام مراجعه بازرسين بهداشت محيط ارائه گردد

 PHو  ) حسب نظـر مقامـات بهداشـتي      (م در ليتر     ميلي گر  5/3 تا   1ميزان كلر باقيمانده در آب استخر مي بايست بين           -15-2
ضوابط وزارت بهداشت، درمان و     با   و باالخره مشخصات فيزيكي، شيميايي و باكتريولوژيكي آن مطابق           8 تا   2/7آن حدود   

  .آموزش پزشكي باشد
  .شود  در صورتي كه از دستگاه كلر زني استفاده مي شود مي بايست تمهيدات ايمني الزم به كار گرفته -15-3
 فيلتر هاي صافي  با برنا مه زمانبندي  مناسب  پس ا ز خارج نمـودن از دسـتگاه  بايـد شستـشو و گنـدزدايي و مـورد                       -15-4

  .استفاده قرار گيرد
 در صورتي كه صافي از نوع دياتومه باشد دياتومه هاي مورد استفاده بايد هر بار پس از شستشو و گنـدزدايي مـورد                        -15-5

  .  رداستفاده قرار گي
  مساحت الزم براي شنا-16
معادل )  متر 8/1با عمق متوسط حدود     (حداقل مساحت مورد نياز براي هر شناگر در استخرهاي مخصوص شناگران             -16-1

 . متر مربع مي باشد8/1برابر )  متر1يا عمق متوسط حدود ( مترمربع و در استخرهاي آموزشي 5/1

ت مساحت مورد نياز براي هر نفر در هرقـسمت براسـاس نـوع بهـره بـرداري از                   در استخرهاي چند منظوره الزم اس      -16-2 
  .همان قسمت محاسبه و اعمال شود
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 بهداشت شناگران -17
 . بـدن خـود را كـامالً شستـشو نماينـد      هنگام خروج از محوطه استخر دوش گرفته و وشناگران بايستي قبل از ورود    -17-1

  .تخر مي باشدعهده مدير اسه مسئوليت اجراي آن ب
توزيع و استفاده وسايلي مانند مايو، حوله، كاله، دمپايي، بيني بند، لنگ، تيغ، برس و امثال آنها بصورت مشترك در  -17-2

  .استخرهاي شنا ممنوع و مسئوليت آن متوجه مدير يا متصدي مكان مي باشد
ي تعبيـه گـردد كـه شـناگران بعـد از دوش              كننده بمنظور ضد عفوني پاي شناگر به نحـو         پركلرينحوضچه محتوي    -17-3

  .گرفتن و قبل از ورود به محوطه استخر الزاماً از داخل آن عبور نمايند
  . ورود اشخاص مبتال به بيماري هاي پوستي و چشمي واگيردار به استخر هاي عمومي ممنوع است-17-4
  . هاي   عمومي ممنوع است استفاده از روغن  هاي مخصوص  سر و بدن براي شنا گران در استخر-17-5
  .  خوردن و آشاميدن در داخل استخر ممنوع است-17-6
 دوش آب  -18
ه  بـ  استخر بايد مجهز به دوش آب گرم و سرد و حداقل تعداد آن به تناسب مدت زمان استفاده در هر نوبت اسـتخر      -18-1

 :شرح زير باشد

  دستگاه دوش بهداشتي آب سرد و گرم نفر شناگر يك  5بازاء هر   ساعته،2 براي هر نوبت )الف
   نفر شناگر يك دستگاه دوش بهداشتي آب سرد و گرم 7 ساعته، بازاء هر 3 براي هر نوبت )ب
   نفر شناگر يك دستگاه دوش بهداشتي آب سرد و گرم 10 ساعته، بازاء هر 4 براي هر نوبت )ج
  وش بهداشتي آب سرد و گرمنفر شناگر يك دستگاه د  20 ساعته، بازاء هر 6 براي هر نوبت )د

  .  نفر شناگر بايد يك دستگاه توالت با شرايط بهداشتي وجود داشته باشد40 هر ءبازا -18-2
 شناگر بايد حداقل يك دستگاه دستشويي مجهز به آب سرد و گرم بـا شـرايط كـامالً بهداشـتي وجـود                       75 هر   ء بازا -18-3

  .داشته باشد
  . ا از جنس كاشي يا سراميك يا از نوع قابل شستشو باشد پوشش بدنه ديوار اطراف دوش ه-18-4
  رختكن -19
  .رختكن بايد داراي وسعت كافي و متناسب با تعداد كمدها بوده و موازين بهداشت عمومي در آن رعايت گردد -19-1
اگران وجود داشته    هر شناگر در هر نوبت استفاده از استخر بايد جايگاه محفوظ و مناسب براي حفظ لباس شن                 ءبازا  -19-2

  .باشد
  .  وجود دستشويي مناسب در محل رختكن جهت شستشوي مايو با نصب آينه الزامي است-19-3
 متر از كف و از باالي كاشي با رنگ روغني صاف و             2حداقل تا ارتفاع    ) قابل شستشو ( ديوارهاي رختكن از كاشي      -19-4

  . قابل شستشو پوشيده شده باشد
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  تخرپوشش محوطه اس-20
 ضـمناً    .پوشش سطح محوطه اطراف استخر به نحوي باشد كه موجب لغزندگي و بروز حادثه براي شـناگران نـشود                   -20-1

 .شستشو و ضد عفوني مرتب محوطه استخر الزامي است

ابعاد و مشخصات فني ساختمان استخر و تجهيزات و تاسيسات آن بايد مطابق نقـشه مـصوب سـازمان هـاي مـسئول                        -20-2
  .ه باشدمربوط

 آب سردكن-21
  .الزم است آب سرد كن مناسب و به تعداد كافي براي استفاده شناگران در محوطه استخر وجود داشته باشد -21-1
  بوفه و رستوران-22
شرايط بهداشتي بوفه و رستوران موجود در محوطه استخر مشمول ساير موازين بهداشتي اماكن تهيه و توزيع مـواد                     -22-1

  .اشدغذايي مي ب
  وضعيت ساختمان استخر-23
وضعيت ساختماني و شيب بندي موج شكن و سر ريز استخر بايد به نحوي باشـد كـه مـانع برگـشت آب بـه داخـل                            -23-1

  .استخر شود
  نجات غريق-24
 در محوطـه    ) نفـر  شـناگر يـك نـاجي         100براي هـر     (حضور نجات غريق واجد شرايط و متناسب با تعداد شناگران          -24-1

 .ر الزامي استاستخ

تيـوب، طنـاب و سـاير وسـايل      وجود وسايل نجات غريق از قبيل چوب، تيرك، لوله عصايي شكل، حلقـه نجـات،              -24-2
  .مورد نياز در محل استخر الزامي است

  ساير موارد-25
  . باشد با تعداد مراجعين بهداشتي و متناسبها وضع و تعداد دستشوئي  -25-1
 . شك كن و سطل زباله مناسب در دستشويي ها الزامي است وجود صابون مايع ،خ-25-2

 منظور انطباق با موازين بهداشتي قبل از اجـرا بايـد بـه تـصويب مقامـات                   به نقشه كليه ساختمان هاي اماكن عمومي       -25-3
  .مسئول برسد

  . تابلوهاي راهنما و عالئم هشدار دهنده الزم است در كليه بخش هاي استخر نصب گردد-4 -25
 در صورتي كه استخر مخصوص كودكان در كنار استخر  بزرگساالن باشد، بايستي وضعيت و شـرايط ايـن اسـتخر                      -25-5

  . مورد تائيد مقامات بهداشتي بوده وآب استخر  نيز در دفعات كافي تعويض گردد
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   بهداشت مهدكودك هاراهنماي

  
                     كارت تندرستي-1
ه  ها اشتغال دارند موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را بكو اشخاصي كه در مهدكودكليه متصديان و شاغلين  -1-1

 . گذرانده و گواهينامه معتبر آنرا دريافت دارند،ترتيبي كه كارشناس بهداشت تعيين و اعالم مي نمايد

  .داشتن گواهينامه معتبر ممنوع استمديريت و يا تصدي و اشتغال بكار در مهدكودك بدون  -1-2
 .استخدام يا بكارگيري اشخاص فاقد گواهينامه معتبر در مهدكودك ها ممنوع است -1-3

اير آنها كه در مهدكودك شاغل بوده ليكن با كودكان و مواد غذايي ظاشخاصي مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان و ن -1-4
 . مستثني مي باشدشمول بند هاي فوقمهدكودك ارتباط مستقيم ندارد از

متصديان، مديران، كاركنان و شاغلين مهدكودك موظفند كارت معاينه پزشكي معتبر در محل كار خود داشته كليه  -1-5
 .و هنگام مراجعه كارشناس بهداشت ارائه نمايند

كارفرمايان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهينامه معتبر و كارت معاينه پزشكي مربيان را مالحظه و ضمن  -1-6
 .ر آن، در محل مهدكودك نگهداري نماينداطمينان از اعتبا

كارت معاينه پزشكي از طرف مراكز بهداشتي درماني وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا  -1-7
 ماه 6بهداشت و درمان صنعت نفت صادر خواهد، مدت اعتبار كارت فوق براي شاغلين و كاركنان مهدكودك حداكثر 

  .مي باشد
 دي شاغلينبهداشت فر -2
ي محل كار خود نموده و به ها موظفند رعايت كامل بهداشت فردي و نظافت عموم مديران و شاغلين مهدكودك -2-1

 .دنكه از طرف كارشناس بهداشت داده مي شود عمل نماي يدستورات

 .وشن باشندها كار مي كنند بايد ملبس به لباس كار و روپوش تميز و برنگ ر كليه اشخاصي كه در مهدكودك -2-2

 كودك ها با تهيه و توزيع مواد غذايي سروكار نظير آشپزان و اشخاصي كه در مهد  مواد غذايي  كنندگان كليه تهيه -2-3
 .دارند ملزم به پوشيدن روپوش وكاله تميز و سفيد و استفاده از دستكش يكبار مصرف در حين كار مي باشند

 .ك بايد از دستكش مخصوص و مناسب استفاده شودبراي هر نوبت تعويض و شستشوي هر كود  -2-4

 .نظافتچي هاي مهدكودك موظفند حين كار از دستكش مخصوص و مناسب استفاده كنند -2-5

ها موظفند براي هر يك از شاغلين خود جايگاه محفوظ و مناسبي بمنظور حفظ  متصديان و مديران مهدكودك -2-6
 .يندلباس و ساير وسايل شخصي در محل تهيه نما

و دخالت افراد متفرقه به امور تهيه و طبخ و توزيع مواد غذايي و  ها موظفند از ورود متصديان و مديران مهدكودك -2-7
  .هرگونه ارتباط با كودكان جلوگيري نمايند

  .هر فرد شاغل در مهدكودك موظف به داشتن وسايل نظافت، شستشو و استحمام اختصاصي مي باشد -2-8
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 و ساير اشخاصي كه در مهدكودك با پخت و پز مواد غذايي سروكار دارند موظفند هر روز قبل از شروع و آشپزان -2-9

  .بعد از خاتمه كار استحمام نمايند
 استراحتگاه -3
 متر مربع 5/2ها موظفند به تناسب تعداد شاغلين مهدكودك بازاء هر نفر حداقل  متصديان و مديران مهدكودك -3-1

 .طابق با موازين بهداشتي تهيه نمايندم اطاق استراحت

  . متر باشد8/2 متر مربع و ارتفاع سقف آن نبايد كمتر از 5/7در هر حال مساحت اطاق استراحت نبايد كمتر از  -3-2
 جعبه كمك هاي اوليه -4
دي شده، چسب،چسب زخم، قيچي، پنس ، گاز استريل بسته بن(هاي اوليه با مواد و وسايل مورد نياز جعبه كمك -4-1

  . در محل مناسب مهدكودك نصب گردد)يك ماده ضدعفوني كننده
 تاستعمال دخانيا -5
 .استعمال دخانيات توسط شاغلين مهدكودك در محيط كار ممنوع است -5-1

 .ها ممنوع است مصرف هرگونه محصوالت دخانياتي در محوطه عمومي مهدكودك -5-2

ضمن نصب تابلوهاي هشدار دهنده در نقاط مناسب و در معرض ديد از ها موظفند  متصديان و مديران مهدكودك -5-3
  .مصرف دخانيات در مهدكودك جلوگيري كنند

 پرونده پزشكي كودكان-6
  . باشند كليه كودكان بايد داراي پروندة پزشكي و گواهي صحت مزاج -6-1
  و بازي كودكان اطاق بخش نوپا-7
بوده و اندازه آن معادل نصف مساحت ) فوم(و قابل شستشو و نرم و تميز كف اطاق بخش نوپا داراي پوشش مناسب  -7-1

 .اطاق باشد

پوشش داده شود و ) فوم(طور كامل با پوشش نرم و تميز و مناسب و قابل شستشو ه كف اطاق بازي كودكان بايد ب -7-2
  .استفاده از پوشش هايي مانند فرش و گليم و موكت ممنوع است

 كد محوطه عمومي مهدكو-8
پوشش بخشي از محوطه عمومي مهدكودك كه مورد استفاده اطفال قرار مي گيرد بايد از موادي مانند شن وماسه،  -8-1

چمن و خورده هاي الستيك كه حالت ارتجاعي دارند باشد و از سطوح سخت مانند بتون، آسفالت، موزائيك فرش و 
 .ايد استفاده شودنب امثال آن كه حركت ارتجاعي ندارند در زير وسايل بازي

 .پوشش سطوح بين لوازم بازي بايد چمن باشد -8-2

 بايد از مواد ) سانتيمتر باشد60اگر ارتفاع سقوط از وسيله بازي بيشتر از (زم بازي اپوشش سطوح اطراف و زير لو -8-3
  .باشدو غيره جاذب ضربه و غير متراكم مانند ماسه 
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 ساختمان ديوار  -9
ار بايد از كف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باشد كه از ورود حشرات و جوندگان جلوگيري ساختمان ديو -9-1

 .بعمل آورد

 .رنگ روشن باشده سطح ديوار بايد صاف، بدون درز و شكاف و ب -9-2

 : برحسب نوع فعاليت بشرح ذيل باشدكار وه پوشش ديوارها بايد متناسب با احتياجات و لوازم مربوط ب -9-3

پوشش بدنه ديوار آشپزخانه، آبدارخانه، انبار مواد غذايي، حمام، مستراح، دستشويي و رختشويخانه بايد از كف ) الف
 .رنگ روشن باشده همواره صاف و صيقلي و بو تا زير سقف از مصالح مقاوم نظير سنگ، كاشي يا سراميك 

هاي صيقلي يا سراميك يا كاشي و از ارتفاع   سنگ سانتيمتر از كف با120سطح ديوار سالن غذاخوري تا ارتفاع ) ب
 . سانتيمتري تا زير سقف با رنگ روشن قابل شستشو پوشيده شود120

هاي قابل ارتجاع و  بايد بوسيله روكش  متر 1ارتفاع  تا   قرنيز  هاي كودكان از باالي  پوشش سطح ديوار اطاق)ج
باشد كه مانع از )  روكش چرم مصنوعي مشابه پشتي مبل سفنج باهايي از قبيل ابر و ا روكش(قابل شستشو و بهداشتي 

 متري تا زير سقف 1بديهي است از ارتفاع . آسيب ديدگي كودكان هنگام برخورد احتمالي سر آنها با ديوار گردد
 .بايد صاف و صيقلي و قابل شستشو و برنگ روشن باشد

 .رنگ روشن و هميشه تميز باشده بدون درز وشكاف، بها و راهروها بايد صاف،   پوشش سطح ديوار ساير اطاق)د

 .ر باشدبها نبايد ز  پوشش ديوارها و ستون)ه

 .هاي تيز و برنده وجود داشته باشد ها و ساير عناصر نبايد قسمت  در سطوح ديوارها و ستون)و

  .د شود سانتيمتر گر10 گوشه ها و زواياي برآمده ديوارها و ساير عناصر بايد به شعاع حداقل )ز
 سقف ساختمان -10
 .سقف بايد حتي االمكان مسطح، بدون ترك خوردگي و درز و شكاف بوده و هميشه تميز باشد -10-1

  و پنجرهبدر -11
  :باشدزير ها و پنجره ها بايد داراي شرايط ب در -11-1

دگي و قابل شستشو ها و پنجره ها بايد از جنس مقاوم سالم و بدون ترك خوردگي و شكستگي و زنگ زب در) الف
  .بوده و هميشه تميز باشد

پنجره باز شو بايد مجهز به توري سالم و مناسب وهمچنين فنردار باشد بطوريكه از ورود حشرات و جوندگان و ) ب
  .ساير حيوانات جلوگيري نمايد

ه از ورود هاي مشرف به فضاي باز بايد مجهز به توري سالم و مناسب و همچنين فنردار باشد بطوريكب در) ج
  .حشرات و جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد

  .پنجره اتاق كودكان بايد از داخل داراي شبكه محافظ باشد) د
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 اق نگهداري كودك بيمارتا -12
اق معاينه اطفال در مهدكودك پيش بيني تاق مناسب با شرايط بهداشتي براي نگهداري كودكان بيمار و همچنين اتا -12-1
  .شود
 كاق تعويض كودتا -13
نشعاب آب سرد وگرم ااق محل تعويض كودكان شير خوار بايد داراي شرايط كامالً بهداشتي و مجهز به دوش و تا -13-1

  .و ميز مخصوص تعويض پوشاك اطفال باشد
 اق آماده نمودن شيرتا -14
 كه داراي يخچال و ظروف بهداشتي براي گروه شيرخوار بايد محل مناسبي براي جوشاندن شير پيش بيني شود -14-1

  .براي جوشاندن شير باشد
 اق و وسايل كودكانتيمني ا ارعايت -15
 .ها و راهروها بايد داراي حفاظ و درپوش مناسب و ايمن باشد اقتكليه پريزهاي ا -15-1

 .كليه وسايل آموزشي برقي بايد از ايمني الزم برخوردار باشد -15-2

 .ودكان ضمن برخورداري از شرايط ايمني بايد تميز و بهداشتي باشدكليه وسايل بازي ك -15-3

 .نبايد هيچگونه وسايل لبه دار و تيز و برنده در دسترس كودكان باشد -15-4

 .چنانچه در مهدكودك از چرخ و فلك، سرسره و تاب استفاده مي شود بايد كامالً سالم و ايمن باشد -15-5

 .ازي نبايد لبه هاي تيز فلزي يا تراشه هاي چوب وجود داشته باشددر سطوح تمام شده وسايل ب -15-6

محل بازي با ماسه بايد باالتر از سطوح زمين واقع شده و در معرض تابش نور مستقيم خورشيد باشد تا ماسه ها  -15-7
ز آلوده شدن توسط اين محل در زماني كه مورد استفاده قرار نميگيرد بايد به نحوي پوشانيده شود تا ا. ضدعفوني شود

 .حيوانات محفوظ بماند

  .محل بازي با ماسه نبايد در معرض جريان باد واقع شده باشد -15-8
 يسيمكشي ها و نصب وسايل الكتريكي و كليه كليدها و پريزها در محوطه بايد با رعايت كامل مقررات ايمن -15-9

 .صورت پذيرد

 كفش اختصاصي براي كودكان -16
  .ان بايد داراي دمپائي و يا كفش اختصاصي براي استفاده در محيط مهدكودك باشندكليه كودك -16-1
 استخر شنا -17
چنانچه در محوطه مهدكودك استخر شنا وجود داشته باشد، رعايت ضوابط بهداشتي مندرج در مقررات بهداشتي   -17-1

 بايد از ورقه هاي پالستيكي مشبك ضمن آنكه براي پوشش كف اطراف استخر مهدكودك. استخرهاي شنا الزامي است
 .كه مانع از لغزش اطفال گردد استفاده شود
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 سانتيمتر مجهز 60محل پرتگاه مانند كنار استخر و حوض و پله بالكن و ايوان بايد با نرده ايمني به ارتفاع حداقل  -17-2

  .شوند
 آب مصرفي -18
ناظر بهداشت بوده و فاقد هر گونه آلودگي فيزيكي، شيميايي / كارشناس آب مصرفي مهدكودك بايد مورد تأييد  -18-1

  .و يا  بيولوژيكي باشد
 دفع فاضالب -19
  . باشدكارشناس بهداشتمهدكودك بايد داراي سيستم جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب مورد تأييد  -19-1
  سرويس هاي بهداشتي-20
 .و براي شاغلين مرد و زن به صورت جدا و مستقل از هم باشدوضع و تعداد دستشويي شاغلين بهداشتي، متناسب  -20-1

دستشوئي ها بايد مجهز به صابون مايع، خشك كن مناسب و بهداشتي بوده و وجود زباله دان در كنار دستشويي  -20-2
 .الزامي است

تناسب با تعداد اطفال وضعيت توالت و دستشوئي هاي مورد استفاده اطفال بايد بهداشتي و مناسب و تعداد آنها م -20-3
  . سانتيمتر باشد50 لبه باالي كاسه دستشوئي حداكثر  بوده و ارتفاع

 جمع آوري زباله -21
ها موظفند زباله توليدي را همواره به طريق كامالً بهداشتي جمع آوري، نگهداري  مديران و مسئولين مهدكودك -21-1

 . بهداشت باشدكارشناس و يا ناظر آنها مورد تأييد كه اقدامات  طوريه  ب،موقت، حمل ونقل و دفع نمايند

و با حجم مناسب و تعداد كافي   بايد زباله دان درپوش دار، زنگ نزن، قابل شستشو، قابل حملكدر مهدكود -21-2
 .وجود داشته باشد

  .ميز باشدزباله دان بايد مجهز به كيسه زباله بوده و در محل مناسب قرار گرفته و اطراف آن همواره ت -21-3
   حشرات و جوندگان-22
 نبايد در داخل مهدكودك ديده  مگس، پشه و ساير حشرات، سگ، گربه، موش و ساير حيوانات به هيچ وجه  -22-1

  .شوند
 اء حريق و پيشگيري از حوادثفاط -23
توجـه بـه    بـا   زم  براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي در مهدكودك بايـد پـيش بينـي هـاي ال                     -23-1

 .حجم كار و تعداد شاغلين و اطفال بعمل آيد

 .دستگاه سوخت و نوع مواد سوختني بايد از نوعي باشد كه احتراق بصورت كامل انجام گيرد -23-2

  .نصب هود با ابعاد متناسب و مجهز به هواكش با قدرت مكش كافي باالي دستگاه پخت الزامي است -23-3
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  ظروفيشستشو -24
 .محل شستشو و نگهداري ظروف بايد در مجاور محل پخت ومجزا و مستقل از آن باشد -24-1

 .يا توسط دستگاه اتوماتيك شسته شود)  آبكشي-شستشو(ظروف بايد درظرفشوئي دو مرحله اي  -24-2

 .تعداد و ظرفيت هر ظرفشوئي بايد متناسب با تعداد ظروف باشد -24-3

 .بايد مجهز به انشعاب آب گرم وسرد باشدهرلگن يا واحد ظرفشوئي  -24-4

قفسه مجهز به آب (در صورت نداشتن ماشين ظرفشوئي، ظروف پس از شستشو و ضدعفوني، در محل مناسب  -24-5
  .وبدون استفاده از پارچه و حوله و امثال آن خشك و سپس در قفسه مخصوص ظروف نگهداري شود) چكان

 ك ميز كار و صندلي كود-25
كاري كه صرفاً براي تهيه مواد غذايي بكار مي رود بايد فاقد كشو و يا قفسه بوده و فضاي زير آن نبايد مورد  ميز -25-1

 .استفاده قرار بگيرد

ها مورد استفاده كودكان بايد سالم و بهداشتي و ابعاد و ارتفاع پايه آنها متناسب با سن  كليه ميزها و صندلي  -25-2
 .كودكان باشد

 سانتيمتر و اندازه سطح آن 42 سانتيمتر و در حالت نشسته 53پايه ميز براي استفاده اطفال در حالت ايستاده ارتفاع  -25-3
 . سانتيمتر مربع باشد55حداقل 

  . سانتيمتر باشد55ارتفاع نشيمنگاه صندلي مخصوص غذا دادن به كودكان بايد  -25-4
  )HSE-GU-H-130(1)-85 رجوع شود به راهنماي شماره ( شستشوي سبزيجات-26
سبزيجات و صيفي جاتي كه در مهدكودك بصورت خام در اختيار كودكان و شاغلين گذاشته مي شود بايد در  -26-1

  .محل مخصوص، تميز و با آب سالم و مايع ظرفشوئي شستشو شده و پس از گندزدايئ، آبكشي و مصرف شود
  )HSE-GU-H-104(1)-85 رجوع شود به راهنماي شماره ( انبار مواد غذايي-27
انبار مواد غذايي بايد قابل نظافت بوده و به نحو مطلوب تهويه و ميزان حرارت و رطوبت آن همواره مورد تاييد   -27-1

 .  باشد ناظر بهداشت/كارشناس

  .قفسه بندي و پالت گذاري در انبارها به نحو مطلوب انجام شود - 27-2
  )HSE-GU-H-103(1)-85 نماي شمارهرجوع شود به راه ( نگهداري مواد غذايي-28
كليه مواد غذايي فاسد شدني بايد در يخچال و يا سردخانه نگهداري و مدت آن بيش از زماني نباشد كه ايجاد   -28-1

 .فساد يا تغيير كيفيت نمايد

  . يخچال و سردخانه بايد مجهز به دماسنج سالم باشد -28-2
سته و نشسته در كنار هم در داخل يخچال ممنوع بوده و يخچال و سردخانه قراردادن مواد غذايي پخته و خام، ش -28-3

  .همواره بايد تميز و عاري از هرگونه بوي نامطبوع باشد
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   تهويه و حرارت-29
 .تهويه مناسب بايد به نحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل مهد كودك سالم، تازه، كافي و عاري از بو باشد -29-1

 . درجه سانتيگراد باشد20 و حداقل 27 تا 25حرارت داخل مهدكودك به تناسب فصول سال حداكثر درجه  -29-2

هاي فوقاني ديوار انجام و پره هاي  هوادهي با كولر يا ساير سيستم هاي برودتي الزاماً بايد از زير سقف يا قسمت -29-3
  .ودكان جلوگيري شودپخش هوا بگونه اي تنظيم شود كه از برخورد مستقيم هواي سرد به ك

 ميزان روشنايي  -30
 لوكس، براي 500 تا 700شدت روشنايي نور طبيعي يا مصنوعي در فضاهاي مربوط به نقاشي و كاردستي كودكان  -30-1

 لوكس، در محوطه عمومي و انبار 200 تا 100 لوكس آشپزخانه 500 تا 200 لوكس، براي دفاتر 500 تا 300ميز مطالعه 
 . لوكس باشد150كس و در راهرو، سرسرا، رختكن، توالت و دستشويي و حمام بايد تا  لو100حداقل 

ارتفاع پله . بوده و لغزنده نباشد)  لوكس100حداقل ( سانتيمتر و روشنايي كافي 60 پله بايد داراي حفاظ به ارتفاع  -30-2
  . سانتيمتر باشد33 تا 27 سانتيمتر و عرض آن 15 تا 12كودكان 

 و بهداشت وسايل و ظروفشستشو  -31
هاي اتوماتيك در محل  بايد با دستگاه) حوله، ملحفه، روبالشي، پرده، پتو و امثالهم(البسه و لوازم پارچه اي مانند  -31-1

 .مناسب شستشو، ضدعفوني، خشك و اطو شود

 :ظروف و ابزار مورد استفاده بايد داراي شرايط زير باشد -31-2

  .يز، بدون ترك خوردگي و لب پريدگي باشدظروف شكستني بايد تم) الف
وسايل و ظروف فلزي كه براي تهيه و نگهداري و مصرف مواد غذايي بكار ميروند بايد سالم، صاف و بدون ) ب

  .زنگ زدگي باشند
 مصرف شسته، تميز و برحسب ضرورت ضدعفوني گرديده و در ويترين يا روسايل و ظروف غذا بايد پس از هر با) ج

  .وص نگهداري شودگنجه مخص
 :استفاده از ظروف و وسايل مشروحه زير ممنوع مي باشد -31-3

  .ديگ و ظروف مسي اعم از اينكه سفيدكاري شده يا نشده باشد) الف
  .گوشت كوب و قاشق چوبي و سربي) ب
 .قندان بدون درپوش مناسب) ج

 . امثال آنها ماق، شكر وظروف فاقد درب ثابت و مخصوص براي عرضه مواد از قبيل نمك، فلفل، س) د

  .غير مجاز شناخته و آگهي مي شود پزشكي  آموزش كه توسط وزارت بهداشت، درمان و هر نوع ظروف و ابزاري )ه
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 نيمكت ميز و صندلي و -32
 .سطح ميزها بايد صاف، تميز، سالم، بدون درز و روكش آنها از جنس قابل شستشو و برنگ روشن باشد -32-1

  .ها بايد سالم و تميز باشند ها و نيمكت لي صند -32-2
 ملحفه و رو بالشي -33
 براي هر كودك تازه وارد بايد از ملحفه، روبالشي و شمد تميز و سالم استفاده شود و تعويض و حفظ نظافت آنها  -33-1

 .ست ايلزامبطور مستمر ا

  .ممنوع استاكيداً فه  تشك و بالش كثيف و مندرس و بدون ملح، استفاده از لحاف، پتو -33-2
  تخت خواب كودك -34
ي كه داراي پارگي يا شكستگي و يا گودگرفتگي باشد و ايجاد سرو صداي غير طبيعي مي يها استفاده از تختخواب -34-1

  .نمايد ممنوع است
 ييحمل و نقل مواد غذا -35
بدون شستشو و پخت و پز مجدد به براي حمل و نقل و جابجايي هر نوع ماده غذايي مورد نياز مهدكودك كه  -35-1

 انواع نان، شيريني جات و خشكبارو امثال آنها بايد از وسايط نقليه مخصوص و مجهز به اطاقك  مانندرسند مصرف مي
 .محفوظ و مناسب و بهداشتي و تميز استفاده شود

ر و آبزيان، مواد پروتئيني، براي حمل و نقل و جابجايي مواد غذايي فاسد شدني مانند انواع گوشت دام و طيو -35-2
فرآورده هاي خام و پخته غذايي دام، شير و محصوالت لبني و امثال آنها بايد منحصراً از وسائط نقليه مخصوص و مجهز 

  .به سردخانه سالم مناسب استفاده شود
خذ كارت معاينه ا جابجايي مواد غذايي سروكار دارند بايد در خصوص او يكليه افرادي كه در وسائط نقليه  -35-3

 . پزشكي اقدام نمايند

صاحبان وسائط نقليه موظفند قبل از بهره برداري از آنها مجوز حمل و نقل مواد غذايي توسط وسيله نقليه مربوطه را  -35-4
 .از وزارت بهداشت اخذ نمايند

  .حمل و نقل مواد غذايي و بهداشتي توسط وسائط نقليه غيرمجاز ممنوع است -35-5
 ر مواردساي -36
برك مخصوص از جنس استنلس استيل براي برداشتن دانه هاي شيريني جات، خرما، خيارشور، قطعات ناستفاده از ا -36-1

 .پنير، حلوا و امثال آنها الزامي است

 .نطباق با موازين بهداشتي قبل از اجرا بايد به تصويب مقامات مسئول برسد نقشه ساختمان مهدكودك به منظور ا -36-2

 . ممنوع مي باشد مگر در استخر شنا در مهد كودكوجود هر گونه حوض يا حوضچه پاشوي و امثال آن -36-3

نگهداري هرگونه وسايل اضافي و مستهلك و مستعمل و موادغذايي غير قابل مصرف و ضايعات در محل  -36-4
  .مهدكودك ممنوع است

  

:راهنماي  
  مهدكودك هابهداشت
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               يها و مراكز بهداشتي و درمان مارستان بهداشت تنظيفات در بيراهنماي                  
                    

  آموزش كاركنان -1
كارگران موظفند رعايت كامـل بهداشـت ونظافـت عمـومي بيمارسـتان و مراكـز بهداشـتي و درمـاني را نمـوده و بـه                      -1-1

 .دستوراتي كه از طرف كارشناس بهداشت داده مي شود عمل نمايند

  . بهداشت مشخص و تعيين مي گردد شركت نمايند ناظر/   موظفند در كالس هايي كه توسط كارشناسكارگران -1-2
ب رالصحيح از دستگاه هاي كف سـاب يـا اسـك          كارفرمايان موظفند آموزش كافي را به كارگران در حدود استفاده            -1-3

  .بدهند
  بهداشت فردي كاركنان -2
 از شاغلين خود جايگاه محفـوظ و مناسـبي بـه منظـور حفـظ لبـاس و سـاير                     كارفرما و متصديان موظفند براي هريك      -2-1

 .وسايل در محل تهيه نمايند

كارفرما و متصديان موظفند كليه البسه مورد نياز و لوازم حفاظت فردي كارگران را مانند لباس فرم آرم دار، كفـش،                      -2-2
  .تهيه نمايند) در مواقع ضروري(چكمه، دستكش، ماسك 

  .ال دخانيات توسط كارگران در حين كار ممنوع استاستعم -2-3
 تامين لوازم و مواد  بهداشتي -3
 .كارفرمايان موظفند مواد مصرفي و نظافتي و بهداشتي را قبل از پايان يافتن آن تأمين نمايند -3-1

 .ران قرار دهندكارفرمايان موظفند مواد مورد نياز جهت نظافت و شستشو را به ميزان الزم در اختيار كارگ -3-2

 اقدامات بهداشتي  -4
در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و درماني اگر برروي كف زمين خون و ترشحات آلوده ريختـه شـود مـوارد ذيـل                         -4-1

 : بايد رعايت شود

  .كارگر بايد از دستكش و ماسك استفاده كند) الف
  . بطوريكه آلودگي پخش نشود نمودهكبا پارچه تنظيف يا هرشي جاذب رطوبت، خون و ترشحات را پا) ب
سي سي   100و    صاف     براي سطوح   ليتر آب  يك وايتكس در سي سي   10 (نموده  وايتكس گندزدايي  با  را  محل) ج

  )صاف در يك ليتر آب براي سطوح نا
 .د دقيقه محيط را با آب و دترجنت تميز نماي10پس از  )د

هيچگاه به محل آلوده دسـت  (د، نبا خاك انداز و جارو آنها را جمع نماي     اگر اشياء نوك تيز و برنده وجود داشت،          )هـ
  )دننزن
  

:راهنماي  
 بيمارستان تنظيفات دربهداشت 

 HSE-GU-H-123(1)-85مراكز بهداشتي درمانيها و



 
                                                                                                                   

 
                                                                                                             
  
 

 شركت ملي گاز ايران
  و محيط زيست، ايمنيامور بهداشت

:راهنماي  
بهداشت سرويس هاي بهداشتي 

)دستشويي، توالت و حمام(

  103    از 82صفحه 
 

HSE-GU-H-120(1)-85 

  
 :شستشوي كف زمين با آب و مواد دترجنت بايد به شرح ذيل باشد -4-2

و در سـطل ديگـر آب تميـز ريختـه     ) مانند پودر رخـشويي (دو سطل تهيه شود دريك سطل آب داغ و دترجنت    ) الف
   .شود
  . آب و پودر فرو برده و آب اضافه را گرفته تا كف به سرعت خشك شودماپ در سطل حاوي) ب
ماپ پس از يكبار استفاده در سطل حاوي آب خالص تميز و مجدداً در سطل حاوي آب و پودر فرو برده و پس از   ) ج

  .آبگيري مورد استفاده قرار گيرد
بـر نـور خورشـيد يـا محـل روشـن نگهـداري         اپس از پايان نظافت، ماپ را با محلول آب و دترجنت شسته و در بـر          ) د

  .نماييد
  نظافت سرويس هاي بهداشتي -5
 .كارگران موظفند سنگ توالت، دستگيره درب توالت و دسته سيفون را در هر نوبت كاري تميز نمايند -5-1

 .تفاده نمايندكارگران موظفند براي پاك كردن روزانه دستشويي و توالت از محلول پودر لباسشويي و آب داغ اس -5-2

 .و گندزدايي شود نظافت  دستشويي و توالت بايد در هر نوبت كارييدر بيمارستان و مراكز بهداشتي درمان -5-3

كـارگران نبايـد از مـاپ و تـي بـراي            . براي شستشوي دستشويي و توالت بايد از يك برس نايلوني مجزا استفاده شود             -5-4
 .نظافت توالت استفاده كنند

  ف صابون مايعور شستشوي ظ-6
 : به طريق زير انجام مي شودشستشوي ظروف صابون مايع  -6-1

  .را با آب داغ بشويند و سپس مايع صابون تازه ريخته شود  پس از خالي شدن ظرف ابتدا آن)الف
  .در ظرف نيمه پر صابون مايع تازه ريخته نشود، بلكه پس از خالي شدن كامل و شستشو مجدداً پر شود) ب
  .وي صابون مايع، آب نريزيدبرر) ج
صابون جامد مرطوب يا ترك خورده محيط مناسبي براي رشد باكتري و قارچ ها هـستند از آنهـا حتـي االمكـان در                   ) د

  . هاي عمومي استفاده نشود مكان
  نظافت ساير واحدها -7
دگيـري آنهـا بايـد بطـور مرتـب          نظافت كركره و پرده ها بايد هر شش ماه يكبار با محلول دترجنت انجام گيرد و گر                 -7-1

 .انجام شود

كارگران بايد براي واحدهاي مختلف پارچه گردگيري مجزا بكار برند و پس از پايان كـار پارچـه هـا را گنـدزدايي                        -7-2
  .استفاده نمايند)  در يك ليتر آب سي سي20(براي گندزدايي از وايتكس . مايندن
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 نظافت وسايل بيمار -8
 :يل بيمار بايد به طريق زير انجام شود نظافت وسا-8-1

  .و محلول دترجنت و آب پاك نمايندمار را روزانه با يك پارچه تنظيف پايه و كمد كنار تخت بي) الف
 .تميز نمايند) بدون استفاده از گندزدا و دترجنت(قفسه و طاقچه را با پارچه يا تنظيف نمدار ) ب

 .انجام گيرد)  سي سي وايتكس در يك ليتر آب5/2(اده گندزدا نظافت ميزغذا خوري بيمار بوسيله يك م) ج

در صـورت نيـاز بـه گنـدزدايي از محلـول افـروز يـا        . تختخواب را با محلول دترجنت و آب شسته و خشك نماينـد    ) د
 .وايتكس استفاده نمايند

  .آب قرار گيرند تشك و روبالش ها بايد در داخل روكش ضد) هـ
  نكات ايمني-9
ان در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و درماني موظفند در هنگام تماس با خون و ترشـحات مـدفوع و ادرار از     كارگر -9-1

  .پيشبند و دستكش استفاده نمايند
 .به ايمني كارگران را رعايت نمايندكارفرمايان موظفند كليه قوانين و مقررات مربوط  -9-2

 شستشو و گندزدايي لگن -10
 :يمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني موظفند در هنگام شستشو و گندزدايي لگنكارگران در ب -10-1

  . پيشبند و دستكش بپوشند)الف
  . با آب و مواد پاك كننده مدفوع و ادرار را از لگن بشويند)ب
  . با محلول افروز يا وايتكس سطوح مختلف لگن را گندزدايي كنند)ج
  .وي خودكار استفاده شودجهت استريل لگن ها از دستگاه لگن ش )د
  .ها را با آب و صابون كامالً بشويند دست) ه

  نظافت عمومي  -11
 بـراي   راب يا كف سـاب  لهاي اسك  ز دستگاه  در هنگام استفاده ا    كارگران در بيمارستان و مراكز بهداشتي و درماني        -11-1

 .دنهاي جداگانه استفاده نماي از پدبايد  هاي مختلف قسمت

كـه   نجام گيرد، در صورتيف، بايد تا برطرف شدن لكه ا    رستان و مراكز بهداشتي درماني نظافت ديوار و سق        در بيما  -11-2
  .آلودگي با خون يا ترشحات مشاهده گردد بايد در اسرع وقت گندزدايي شود

بـصورت  نـت    با يك مـاده دترج      بايد    و شستشوي كف زمين      بيمارستا ن ها  نظافت      ها و مراكز اداري     ساختمان  در   -11-3
  .روزانه انجام گيرد
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 جمع آوري و دفع زباله -12
براي زباله هاي عـادي كيـسه مـشكي و بـراي زبالـه              . ( مجهز به كيسه زباله مقاوم و قابل شستشو باشد          بايد سطل زباله  -12-1

 )هاي عفوني كيسه زرد استفاده شود

 موقت بايـد بطـور مرتـب و     انبار به مكان جمع آوري حمل زباله در كيسه هاي مخصوص و انتقال آن   و جمع آوري  -12-2
  .روزانه انجام گيرد

  )فوني و يا بيمارستاني جدا شودزباله خشك از زباله ترو زباله عادي از زباله هاي ع. ( تفكيك زباله صورت گيرد -12-3

، قابـل    و تميـز   صاف، بدون ترك خـوردگي و درز و شـكاف، بـه رنـگ روشـن               كف انبار موقت جمع آوري زباله        -12-4
  . شستشو و داراي شيب مناسب باشد

  . صاف و تميز باشدموقت زباله تا زير سقف قابل شستشو، انبارديوارهاي  -12-5
  . عفوني شود انبار موقت زباله روزانه نظافت و ضد -12-6
  . وجود داشته باشدنبايد ريخت و پاش در اطراف انبار موقت زباله  -12-7
  .  باشد در انبار موقت زباله له متناسب با حجم زبالهتعداد سطل زبا -12-8
  . دنزباله هااز انبار موقت زباله ، روزانه جمع آوري و طبق موازين بهداشتي خارج گرد -12-9
  . اشدبمحل نگهداري موقت زباله براي انواع زباله بيمارستاني قسمت بندي شده  -12-10
                                  مخصوص خصوص با عالمتا وسيله نقليه ميزباله هاي عفوني  -12-11

  .به خارج از بيمارستان منتقل شودزباله 
  .درب دار باشند بوده و اي حمل زباله از جنس قابل شستشو سطل ه -12-12
  .دشوانتشار آلودگي در محيط زباله نبايد موجب حمل  -12-13
 مخـصوص در اختيـار  كـارگران       ) دستكش مقاوم چرمـي، ماسـك     لباس، كفش كار،    ( بايد وسايل حفاظت فردي    -12-14

  .جمع آوري و حمل زباله ها قرار گيرد
  .آوري و حمل زباله استحمام نمايندكارگران موظفند پس از جمع  -12-15

  
 
 

:راهنماي  
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مراكز بهداشتي درمانيها و  HSE-GU-H-123(1)-85 

 



 
                                                                                                                   

 
                                                                                                             
  
 

 شركت ملي گاز ايران
  و محيط زيست، ايمنيامور بهداشت

:راهنماي  
بهداشت سرويس هاي بهداشتي 

)دستشويي، توالت و حمام(

  103    از 85صفحه 
 

HSE-GU-H-120(1)-85 

  
  مهمانسرا وكمپ                 باشگاه، راهنماي بهداشت هتل،

  
  كارت تندرستي                   -1
ه متصديان، كارگران و افرادي كه در مراكز تهيه، توليد، توزيع، نگهداري و فروش مواد غذايي،آشاميدني دراين موضوع  كلي-1-1

 بهداشت ارائه ناظر/ كارشناس راهنما اشتغال دارند، موظفند كارت معاينه پزشكي معتبر در محل كار خود داشته و هنگام مراجعه 
  .باشد ميماه 6مدت اعتبار اين كارت . نمايند

   بهداشت فردي -2
  . كليه افراد ساكن در كمپ و هتل بايد جايگاه محفوظ و مناسبي براي حفظ لباس و ساير وسايل در محل داشته باشند-2-1
  .مي باشداختصاصي هر فرد موظف به داشتن كليه وسايل نظافت، شستشو و استحمام  -2-2
   كف ساختمان -3
   . ساخته شودrat proofingنسرا و كمپ بايد به صورت  ساختمان هتل، باشگاه، مهما-3-1
  .از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شكاف وقابل شستشو باشد -3-2
  . نصب توري ريز روي آن الزامي است.باشد مجهز به شتر گلو  و داراي كف شوي به تعداد مورد نياز- 3-3
  . داراي شيب مناسب بطرف كف شوي فاضالب رو باشد-3-4
  ار ساختمان ديو-4
  . ساختمان ديوار از كف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باشد كه از ورود حشرات و جوندگان جلوگيري بعمل آورد-4-1
  .بدون درز و شكاف و به رنگ روشن باشد  سطح ديوارها بايد صاف،-4-2
  .ه تميز باشدمكان مسطح، بدون ترك خوردگي و درز و شكاف و هميش سقف بايد صاف، حتي اال-4-3
   و پنجره ب در-5
  . شستشو باشدها و پنجره ها از جنس مقاوم، سالم، بدون ترك خوردگي، شكستگي، زنگ زدگي و قابلب  در-5-1
  .داخل اماكن جلوگيري نمايده مناسب باشد به نحوي كه از ورود حشرات ب  پنجره بازشو بايد مجهز به توري سالم و-5-2
ي باز بايد مجهز به توري سالم و مناسب و همچنين فنردار باشد بطوريكه از ورود حشرات و هاي مشرف به فضاب  در-5-3

  .جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد
    حشرات و جوندگان -6
  . مگس، پشه، سگ، گربه و موش و ساير حيوانات به هيچ وجه نبايد در داخل اماكن مذكور ديده شوند-6-1
  تختخواب البسه، پتو، ملحفه و -7
هاي اتوماتيك شستشو، گندزدايي،  بايد با دستگاه) مانند حوله، ملحفه، روبالشي، پرده، پتو و امثالهم( اي البسه و لوازم پارچه-7-1

  .خشك و اطو شود
كبار اجباري  روز ي2 براي هر مسافر تازه وارد، بايد از ملحفه، روبالشي و حوله تميز و سالم استفاده شود و تعويض آنها حداقل -7-2

  .است
  . استفاده از لحاف، پتو، تشك، بالش كثيف و مندرس و بدون ملحفه ممنوع است-7-3
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هتل، باشگاه،بهداشت    
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د، ممنوع هايي كه داراي پارگي يا شكستگي و يا گودرفتگي فنر باشد و ايجاد سروصداي غير طبيعي نماين  استفاده از تختخواب-7-4

  .است
  . مترمربع مساحت منظور گردد5اشد كه براي هر تخت حداقل ها بايد طوري ب  در هر اتاق تعداد تخت-7-5
 آب مورد مصرف -8
  . بهداشت باشدناظر/  كارشناس  آب مصرفي جهت شرب و استحمام بايدمورد تاييد-8-1
اعم از ميكروبي، شيميايي، ( كيفيت آب شرب و استحمام مطابق استانداردهاي بهداشتي بوده و بايد فاقد هرگونه آلودگي-8-2
  .باشد) يزيكي و بيولوژيكيف
 در صورت استفاده از ساير منابع آب نظير چشمه و چاه بايستي اقدامات بهداشتي جهت بهسازي اين منابع انجام گيرد و فاصله -8-3

  .شناسي محل در حد معقول رعايت شودآنها با چاه فاضالب يا سپتيك تانك با توجه به شرايط زمين
   سيستم دفع فاضالب -9
  .كليه اماكن مذكور بايد به سيستم جمع آوري فاضالب مناسب متصل باشد -9-1
هاي آب قرار گيرد بايد   درمجاورت لولهدر صورتي كه اجباراً. هاي آب باشدرو نبايستي در مجاورت لوله هاي فاضالب لوله-9-2

  .دشوكاري فاضالب به محيط خارج عايقها و زانوها به منظور جلوگيري از نفوذ و نشت ها، خمبا مالت سيمان اطراف لوله
  .بايد سرپوشيده و با مصالح مقاوم ساخته شوند) منهول(روها آوري فاضالب وجود دارد آدم در مناطقي كه سيستم جمع-3 -9
هاي جاذب و يا با  توان با حفر چاه براي دفع فاضالب مناطقي كه به سيستم عمومي جمع آوري فاضالب متصل نيستند مي-9-4

  .استفاده از سپتيك تانك فاضالب را دفع كرد
  .را دارا باشد) آب، خاك و مصرف كشاورزي( ها بايستي شرايط دفع به محيط زيستخانه  پساب خروجي تصفيه-9-5
  . هدايت و تخليه هر گونه فاضالب و پساب تصفيه نشده به معابر و جوي و انهار عمومي اكيدا ممنوع مي باشد-9-6

   بهداشتي سرويس هاي-10
  . تعداد دستشويي وتوالت بهداشتي متناسب با تعداد ساكنين باشد10-1

   دستشويي1 توالت و 1نفر  1-5
  ) دستگاه3 نفر از هر كدام 25(  دستشويي1 توالت و 1 نفر10نفر بازاء هر  6-25

  ) دستگاه5 نفر از هر كدام 50(  دستشويي1 توالت و 1 نفر15نفر بازاء هر  26-55
  ) دستگاه7 نفر از هر كدام 100(  دستشويي1 توالت و 1 نفر20ر بازاء هر نف 56-115

  ) دستگاه13 نفر از هر كدام 250(  دستشويي1 توالت و 1 نفر25نفر بازاء هر  116-266
   دستشويي1 توالت و 1  نفر30نفر به باال بازاء هر  266 از

  .ي باشد دستشويي بايد مجهز به صابون مايع و سطل زباله بهداشت-10-2
  . توالت و دستشويي بايستي روزانه شستشو شده و به طور كلي نظافت عمومي آنها رعايت گردد-10-3
 براي افراد ساكن در اين اماكن بايد حمام مجهز به آب گرم و سرد و با شرايط الزم بهداشتي در محل مناسب و به تعداد مورد -10-4

  .نياز وجود داشته باشد
  .تي روزانه شستشو شده و به طور كلي نظافت عمومي آنها رعايت گرددها بايس  حمام-10-5

:راهنماي  
هتل، باشگاه،بهداشت    
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   تهويه و حرارت-11
  . تهويه مناسب بايد به نحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل اماكن سالم، تازه، كافي و عاري از بو باشد-11-1
  .انتيگراد باشد درجه س30 در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد بيشتر از -11-2
  :هاي تامين حرارت بايد با توجه به دو اصل زير انتخاب شوند ه  دستگا-11-3

  .حداقل مقدار اكسيژن را براي احتراق از محيط بگيرد) الف
  .حداقل مقدار گازهاي نامساعد را به محيط پس دهد) ب

 .تهويه مطبوع هستندو ) شوفاژ(  بهداشتي ترين منبع گرما كننده دستگاه هاي حرارت مركزي-11-4

   نور و روشنايي-12
  .اتاق ها از نور طبيعي كافي برخوردار باشند  حتي االمكان بايستي از منبع نور طبيعي استفاده شود و-12-1
 لوكس و در راهرو، توالت، 100 شدت روشنايي نور طبيعي يا مصنوعي در اماكن موضوع اين راهنما بايد حداقل -12-2

  .  لوكس باشد150 تا 50يد بين دستشويي و حمام با
   جلوگيري از سوانح و حوادث-13
  . خرابي هاي ساختمان بايستي مرتباً مرمت شود-13-1
  .هاي آب و فاضالب از نظر ايجاد نشت به طور مرتب كنترل شود  وضعيت لوله-13-2
  .اي كنترل شوندهاي برق  به صورت دوره  سيستم-13-3
  . گردد ساختمان چاه ها كنترل-13-4
  . سانتيمتر نصب شود75ي آهني يا ديوار به ارتفاع  در اطراف بالكن ها، پشت بام و ايوان نرده-13-5
  . در كنار پله ها نرده فلزي يا چوبي نصب شود-13-6
  .داخل ساختمان از مصالحي استفاده شود كه كمتر قابل اشتعال باشند-13-7
  . يا آب گرمكن هر چند وقت يكبار از نظر ايمني كنترل گردند دستگاه هاي سوخت از قبيل چراغ يا گاز-13-8
  . براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي بايد پيش بيني هاي الزم انجام گيرد-13-9
  آوري و دفع زباله جمع-14
  . زباله بايستي همه روزه به خارج از محل مسكوني حمل و به طريق بهداشتي دفع گردد-14-1
  . همه اتاق ها بايستي مجهز به زباله دان مناسب با حجم كافي باشد-14-2
 زباله دان بايد درپوش دار، زنگ نزن، قابل شستشو و مجهز به كيسه زباله و در محل مناسبي قرار گرفته و اطراف آن -14-3

  .همواره تميز باشد
  .دان ها پس از هر بار تخليه بايد كامالً شستشو شوند زباله-14-4

  
  

:راهنماي  
هتل، باشگاه،بهداشت    
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  هاي موقت نگهداري زباله   جايگاه-15
كثير ت جايگاه موقت نگهداري زباله بايستي از جنس فلزي، آجري يا سيماني و سر پوشيده ساخته شوند به طوريكه مانع -15-1

  .دنحشرات وجوندگان شو
مجهز به ( ابل شستشو باشند ق مترمكعب متغير است و بايستي كامال2ً-10هاي موقت نگهداري زباله از   حجم جايگاه-15-2

  )فاضالبروي بهداشتي
  . برابر مقدار توليد باشد5/1 در صورت تخليه هفتگي جايگاه موقت زباله بايستي فضاي آن -15-3
  .دنها بايد به طور منظم و طبق برنامه انجام شو  تخليه اين جايگاه-15-4
  .شونداي يكبار گندزدايي ها بايستي حداكثر هفته  اين جايگاه-15-5
  ساير موارد-16
  . نگهداري هرگونه وسايل اضافي و مستهلك و مستعمل و مواد غذايي غير قابل مصرف و ضايعات در محل ممنوع است-16-1
  .باشد   وجود يخچال مجهز و مناسب با حجم كافي براي هر اتاق الزامي مي-16-2
سب، چسب زخم، قيچي، پنس، گاز استريل بسته بندي شده، يك           چ( با كليه لوازم مورد نياز        بايد   هاي اوليه  جعبه كمك  -16-3

  .در محل مناسب نصب گردد) ماده ضدعفوني كننده
  . استعمال دخانيات توسط افراد ساكن و كارگران شاغل اين اماكن درمحل موضوع اين راهنما ممنوع مي باشد16-4
  . مزاحم احداث شوند اين اماكن نبايد در مجاورت و نزديكي مراكز پر سر و صدا و-16-5
  . سانتيمتر نصب شود75 اطراف بالكن ها، پشت بام و ايوان نرده آهني يا ديوار به ارتفاع -16-6
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   بهداشت خشكشويي هاراهنماي

  
  سقف و ديوار كف،-1
  . ديوارها تا زير سقف بايد كاشي سراميك و بدون ترك خوردگي و درز و شكاف باشد -1-1
   .رفتگي ، قابل شستشو و از جنس موزائيك سنگ و امثال آن باشد در قسمت هاي مختلف صاف ، بدون فروكف  -1-2
  .مكان مسطح، بدون ترك خوردگي و درز و شكاف و هميشه تميز باشدسقف بايد صاف، حتي اال -1-3
 كفشوي و تهويه-2
 . كفشوي مناسب با شيب كافي داشته باشد -2-1

  . و مناسب داشته باشدسيستم تهويه كارا  -2-2
  و پنجرهبدر -3
  . كليه پنجره هايي كه رو به فضاي بيرون باز مي شوند مجهز به توري سيمي با روزنه هاي ريز   باشند -3-1
 مواد گندزدا -4
  . در رختشويخانه از مواد گندزداي مناسب استفاده شود -4-1
  .شوند رختشويخانه ها بايد پس از هر شيفت كاري گندزدايي -4-2
 قفسه لباس -5
 .  به تعداد كافي موجود باشد  تميز قفسه براي نگهداري البسه-5-1

  . قفسه براي نگهداري البسه كثيف و تميز مجزا باشد، پالت جهت البسه كثيف داشته باشد -5-2
  اطو لباس ها-6
  . محل مجزا براي اطو كشي و خياطي وجود داشته باشد -6-1
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

:راهنماي  
شكشويي هاخ بهداشت   
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   حشرات و جوندگان موذي نترلك راهنماي

 
 
  حشرات و جوندگاني جهت  اقدامات كنترل-1
 هاي زيست و رشد و تكثير آفت ها و يا جو ندگان  شناسايي محل  هاي آلوده و محل  -1-1

  بهسازي محيط  -1-2
   مبارزه شيميايي -1-3
  ي محيطز بهسا-2
  .با مصالح مناسب.. . پله ها و  كف ، سقف، بين،هاي ديوار پوشاندن كليه درزها و شكاف -2-1
  . ها درب يتعويض چارچوب فرسوده  -2-2
د و  مجهز نمودن مجاري  يا دهانه لوله هاي فاضالب به توري سيمي با روزنه هـاي ريـز بـه منظـور جلـوگيري از ورو                          -2-3

 ) بويژه سوسك ها( خروج حشرات 

   .تعمير و بهسازي اطراف دهانه حلقه چاه با مواد مناسب -2-4
  .واحد هاجمع آوري و حمل و نقل بهداشتي زباله در داخل ساختمان و نظافت مرتب و روزانه كليه  -2-5

   .ها پرهيز از ريخت وپاش مواد غذائي و تلمبار كردن پس مانده مواد غذائي خشك در ساختمان -2-6
ها  حل مناسبي براي نشو و نماي سوسك       صفحات مشابه كه كامالً به ديوار نچسبيده و م          از نصب صفحات پرسيانا يا      -2-7
  .جود مي آورند جلوگيري بعمل آيدبو
    )در مبارزه شيميايي به اين نكات توجه شود( مبارزه شيميايي- 3
 .  بر روي سموم مصرف ، فرمو السيون، نحوه كاربرد، نوع ماده موثر و غلظت مصرف و پادزهر نگاشته شده باشد-3-1

 .  از سمپاشي در اما كن  انجام گيرد اطالع رساني كافي  قبل-3-2

   تهيه شده و نيز اقدامات او ليه جهت  نجات  افرادط قبل از سمپاشي بايستي بر اسا س سم مصرفي پادزهر سم مربو-3-3
 . مسموم تعبيه گردد

   سموم شيميايي مصرفي -4
 .شد سم مصرفي در محل سكونت و كار افراد نبايد دوره ابقايي طوالني داشته با-4-1

 .هاي كم خطر باشد  سم مصرفي بايد حتي االمكان از گروه-4-2

 .باشد  كاربرد سموم كلره و فسفره در محل سكونت و و يا اماكن كاري بسته ممنو ع مي-4-3

  . بايستي به تاييدكارشناس مبارزه با حشرات و جوندگان  برسد،استفاده موردي از اين سموم در محوطه هاي باز: توجه
  
  
  

:راهنماي  
 كنترل حشرات و 
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   اقدامات مهم در هنگام سمپاشي-5
 . سمپاشي به هنگام حضور افراد  ساكن و يا شاغل ممنوع است-5-1

 .سيگار كشيدن در زمان سمپاشي ممنوع است آشاميدن، خوردن،   صحبت كردن،-5-2

   وسايل حفاظت فردي براي سمپاش-6
 )ابل تراوشات سمومبراي حفاظت چشم ها و صورت در مق( عينك رنگي همراه با سايبان صورت-6-1

 )ماسك مخصو ص سمپاشي به منظو ر حفا ظت بيني و دهان از ذرات سم( تجهيزات حفاظت تنفسي -6-2

 )لباس تمام قسمت خارجي بدن تا روي چكمه ها را بپو شاند( لباس كار با آستين هاي بلند -6-3

 )ها از جذب پوستي سم جهت حفاظت دست( دستكش هاي الستيكي -6-4

  اي اوليه در هنگام بروز مسموميت كمك ه-7
 نمودن فرد بالفاصله از محل  سمپاشي  خارج -1 -7

 . وسايل و تجهيزات آلوده به سم از فرد دور شود و محل هاي آلوده بدن فرد  با آب و صابون شسته شود-7-2

رجاع داده شده و كادر درماني  فرد مسموم بايستي پس از انجام اقدامات فوق به نزديكترين مركز بهداشتي و درماني ا-7-3
  .دوزآن، ونوع پادزهر قرار گيرند در جريان نوع سم مصرفي،

   عمليات كنترل جوندگان -8
 طعمـه   ، پـايش طعمـه هـا      ، در مورد عمليات كنترل جوندگان تمام مراحل شناسايي كلني هـاي فعـال، طعمـه گـذاري                 -8-1
ري و معدوم سازي الشه ها بايستي توسـط شـركت هـاي ارائـه              مسدود كردن كلني هاي غير فعال، جمع آو         ،ذاري مجدد گ

  .كننده خدمات سمپاشي و مبارزه با آفات و جوندگان انجام گيرد
دوزنگ و يا سموم ارسنيكي در اماكن غذايي،كاري و مسكوني و انـساني             ر استفاده از سموم مصرفي  نظير سموم فسف        -8-2

 .ممنو ع است

 با استفاده از دسـتكش جمـع آوري و در كيـسه پالسـتيكي  قـرار                   موش بوسيله انبر و    پس از طعمه گذاري الشه هاي        -8-3
ه شده و سپس همراه با زباله هاي بيمارستاني و يا در محل مناسبي دور از محيط انساني و دامي با عمق حداقل نيم متر در                          ددا

 .روي آن آب آهك ريخته شود زمين دفن شده و

ي و كمك هاي اوليه ذكر شده براي كنترل ناقلين و آفات بايستي در اجراي برنامه كنتـرل                   تمام نكات ايمني و احتياط     -8-4
 .جوندگان نيز رعايت گردد

   وظايف كارشناس يا ناظر بهداشت-9
كـه در امـر مبـارزه        آموزش به پرسنلي شاغل در مكان هاي تهيه و توزيع مواد غذايي محل هاي مسكوني و يا صنعتي                    -9-1

هاي مقابله بـا     راهو   جوندگان   ،تااين آموزش در زمينه شناخت مشكالت ناشي از آف        . گان درگير هستند  با حشرات و جوند   
 .آنها مي باشد

   . HSEهاي توزيع غذا و ارائه گزارش به واحد بهداشت  بازرسي دوره اي از تمام مناطق مسكوني و صنعتي و مكان-9-2

:راهنماي  
 كنترل حشرات و 

 HSE-GU-H-126(1)-85ندگان موذي جو
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ي  هماهنگي با شـركت هـاي ارائـه دهنـده ايـن خـدمات بايـست                تر صور به منظور  اجراي كنترل آفات و جوندگان د         -9-3

  :شرايط ذيل مورد توجه قرار گيرد
درمـان و آمـو زش       هـا داراي مجـوز سمپاشـي در امـاكن عمـومي و مـسكوني از وزارت بهداشـت،                   اين شركت ) الف

 .پزشكي باشند

 . دارا باشند را وسايل و تجهيزات الزم جهت انجام عمليات سمپاشي)ب

 .داراي نيروي كار آموزش ديده و بيمه شده به تعداد كافي جهت اجراي برنامه هاي كنترلي باشند )ج

 .شرايط استاندارد باشدبايد داراي مواد شيميايي و سموم مورد استفاده آنها جهت سمپاشي و طعمه گذاري ) د

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:راهنماي  
 كنترل حشرات و 
 جوندگان موذي 
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   بهداشت رختكنراهنماي

  
   رختكن -1
نفرادي براي تعويض لبـاس شخـصي        ه هاي ا  س و قف  كارگرانبايد اتاقي با فضاي كافي ، متناسب با تعداد           مركزدر هر    -1-1

  .آنان در نظر گرفته شود
  .در نظر گرفته شود بايد رختكن جداگانه ، عالوه بر كارگران مرد كارگران زن نيز مشغول به كارمي باشندمراكزي كهدر
  شرايط و ضوابط  بهداشتي رختكن  -2
  . قرار گيردحمام هارختكن بايد با فاصله مناسب ازمحل كار و  - 2-1
هر قفسه بايد به گونه اي ساخته شده باشد كه داراي محل نگهداري مجزا براي لباس بيرون ، وسايل حفاظت فردي و                       -2-2

  .كفش باشد
  .ده و قفل داشته باشد ورود و خروج هوا بومحلي براي قفسه ها بايد داراي سقف شيبدار، قابل شستشو و  -2-2
  .ف و ديوارهاي اتاق رختكن بايد صاف، به رنگ روشن و تميز باشدك-2-3
  .قف رختكن بايد صاف، بدون ترك خوردگي و درز و شكاف، به رنگ روشن و تميز باشد س-2-4
  . بوده و به طور مناسب تهويه شود) لوكس150 تا 50 (اتاق رختكن بايد داراي نور كافي -2-5
  .هاي مرطوب در رختكن الزامي است ود وسايل خشك كن براي حوله و لباسوج -2-6
  .گرفته شودو به تعداد كافي در رختكن بايد در نظرمجهز به كيسه زباله بل شستشو  سطل زباله درب دار قا -2-7
  .محل رختكن بايد به طور منظم پاكيزه و تميز نگهداري شود -2-8
  . نبايد ديده شوددر رختكن ها هيچگونه حشره اي -2-9
  

  
 
 
 
 
 

:راهنماي  
 بهداشت رختكن
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   بهداشت نانوائي هاراهنماي 

  
 كارت تندرستي-1

كليه كارگران و متصديان موظفند كارت بهداشت معتبر در محل كار خود داشته باشند و هنگـام مراجعـه كارشـناس                      -1-1
  .بهداشت ارائه نمايند

اشت آنان را مطالبه و در محل كار نگهـداري  نوايي موظف است كه قبل از استخدام اشخاص كارت بهد         سرپرست نا  -1-2
  . نمايد

مراكـز بهداشـتي، درمـاني      كاركنان بايد كارت بهداشت خود را منحصراً از طرف بهداشت و درمان صنعت نفـت يـا                   -1-3
مـدت   . هر شهر يا مجتمـع صـادر خواهـد شـد دريافـت نماينـد      ، درمان و آموزش پزشكي كه در        وزارت بهداشت وابسته به   

كارت بر اساس تاريخ درج شد ه در آن بوده و افراد فوق مي بايست پس از اتمام تاريخ مذكور جهت تمديد مجـدد                        اعتبار  
  .آن اقدام كنند

  شت فرديا بهد-2
 داده   بهداشـت   دستورهايي كـه توسـط كارشـناس     به  نموده و  را  فردي     بهداشت   رعايت كامل   كارگران موظفند  -2-1

  . مي شود عمل نمايند
  . متصديان موظفند جايگاه محفوظ و مناسبي به منظور حفظ لباس كارگران خود تهيه نمايند -2-2
  . باشدمي اختصاصي وسايل نظافت، شستشو و استحمام هر كارگر موظف به داشتن  -2-3
 دريافـت  در حين كـار حـق   كارگراني كه به نحوي با طبخ و تهيه نان سروكار دارند به منظور حفظ موازين بهداشتي،     -2-4

  . از مشتري نخواهند داشت را شخصاًپول
  . كارگراني كه با پخت سروكار دارند موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه كار استحمام نمايند -2-5
  جعبه كمك هاي اوليه -3
بندي شده، چسب، چسب زخم، قيچي، پنس، گاز استريل بسته  (نياز مورد لوازمجعبه كمك هاي اوليه با حداقل  -3-1

  .تهيه و در محل مناسب نگهداري شود) يك ماده ضدعفوني كننده
  
  
  

:راهنماي  
نانوايي هابهداشت   
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 سقف ساختمان  و ديوار كف،-4
  . رفتگي و داراي شيب مناسب به طرف كف شوي باشد كف بايد از جنس قابل شستشو صاف و بدون فرو -4-1
ه  فرورفتگـي و شـكاف و بـ          و صـاف و بـدون      ساختمان ديوار بايستي نسبت به ورود جوندگان و حشرات مقاوم بوده           -4-2

  .  باشد )حتي االمكان كاشي يا سنگ(رنگ روشن 
  .  بدون ترك خوردگي و شكستگي و تميز باشد،)مسطح(سقف صاف -4-3
   و پنجرهبدر -5
 . بدون ترك خوردگي و شكستگي بوده و مجهز به توري سيمي ضد زنگ باشدبايد پنجره ها  -5-1

د، بطـوري كـه از ورود حـشرات،         ن فضاي باز بايد مجهز به توري سـالم و مناسـب و فنـردار باشـ                درب هاي مشرف به    -5-2
  .دنجوندگان و ساير حيوانات جلوگيري كن

  آب مصرفي و فاضالب و سرويس هاي بهداشتي-6
   ) باشد بيو لوژيكي و فاقد هر گو نه آلودگي فيزيكي ، شيميايي (. باشدكارشناس  بهداشتآب مصرفي مورد تاييد -6-1
  .  فاضالب، بهداشتي باشد دفع سيستم -6-2
  . هاي بهداشتي، متناسب و داراي صابون مايع باشد وضع و تعداد دستشويي -6-3
  . براي كارگران بايد دستشويي و توالت مجزا در محل مناسب و با شرايط بهداشتي موجود باشد -6-4
  ختفاء حريق و احتراق دستگاه سواط -7
  . خت و مواد سوختي بايد بنحوي باشد كه احتراق به صورت كامل انجام گيرددستگاه سو -7-1
  . براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي بايد پيش بيني هاي الزم بشود -7-2
  .وجود كپسول آتش نشاني و اطفاء حريق و نصب آن الزامي است -7-3
  .راي استفاده از كپسول هاي آتش نشاني ديده باشندكارگران نانوايي بايد آموزش الزم  را ب -7-4
  ميزكار و انبار نانوايي -8
  . پيشخوان و ميزكار سالم و روكش آن از جنس قابل شستشو باشد -8-1
  .سطح ميزها بايد صاف، تميز ، سالم وبدون درز بوده و روكش از جنس قابل شستشو باشد -8-2
  . ن بوده و مرطوب نباشد قابل تميز كردنا نوايي بايدانبار  -8-3
  . سانتيمتر به منظور قرار دادن كيسه هاي آرد تهيه شود30 تا 20درانبار نانوايي ها بايد پليت هايي به ارتفاع  -8-4

:راهنماي  
نانوايي هابهداشت   
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   تهويه و ميزان روشنايي-9
  . نوايي سالم و عاري از بو باشد تهويه بايد به نحوي صورت گيرد كه هواي داخل نا -9-1
 200 تا   100(روشنايي بايد در حد مطلوب      . و يا مصنوعي بايد طوري باشد كه باعث ناراحتي چشم نگردد          نور طبيعي    -9-2

  .باشد) لوكس
   حشرات و جوندگان-10
  . وجه نبايد در داخل نانوايي ديده شود هيچه پشه و مگس و ساير حشرات و جوندگان ب -10-1
  جمع آوري زباله -11
به تعداد و اندازه كافي موجـود         به كيسه زباله و        شستشو، ضدزنگ، قابل حمل، مجهز     سطل زباله درپوش دار، قابل     -11-1

  . بوده و بعد از تخليه شسته شود
  حمل و نقل مواد غذايي  -12
مناسـب، تميـز و    براي حمل و نقل و جابجايي انواع نان بايد از وسايط نقليه مخصوص و مجهز بـه اتاقـك محفـوظ،        -12-1

  .راننده وسيله نقليه بايستي كارت بهداشتي معتبر داشته باشد . دبهداشتي استفاده شو
  .استفاده از كاغذهايي كه تميز نباشد و همچنين روزنامه و امثال آن جهت پيچيدن مواد غذايي ممنوع است -12-2
 خميرگيري  -13

ف خميرگيـري الزم  همچنـين نـصب شـيرآالت بـاالي ظـر         . ظروف خميرگيري بايد صاف، تميز و بدون درز باشد          -13-1
  .است

  .توصيه مي شود از دستگاه هاي خودكار براي تهيه خمير و ساير مواد مخلوط كردني استفاده گردد -13-2
كارگران خميرگير ملبس به كاله و روپوش سفيد مي باشند و روپوش ساير كارگران بايد به  رنـگ روشـن و تميـز                    -13-3

  . باشد
  .ان ممنوع استنوسه توليد استفاده از جوش شيرين در پر -13-4
   ساير موارد -14
  . كارگران در هنگام كار به هيج وجه سيگار مصرف نكنند -14-1
  .  باشد ممنوع است ، حوضچه يا پاشوي كه در آن آب به صورت راكدضايجاد هر گونه حو -14-2
  .ال ممنوع استبل مصرف و ضايعات در همه ح نگهداري هرگونه وسايل اضافي، مستهلك و غير قا -14-3

:راهنماي  
نانوايي هابهداشت   
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  راهنماي بهداشت ميوه فروشي ها

  
  كارت تندرستي -1
كليه كارگران و متصديان موظفند كارت بهداشت معتبر در محل كار خود داشته باشند و هنگام  مراجعه كارشناسـان                    -1-1

  .بهداشت ارائه نمايند
ن را مطالبـه و در محـل كـار نگهـداري     كارفرمايان موظف هستند كه قبل از استخدام اشـخاص كـارت بهداشـت آنـا      -1-2

  . نمايد
كاركنان بايد كارت بهداشت خود را منحصراً از طرف بهداشت و درمان صنعت نفت يا وزارت بهداشت در هر شهر                     -1-3

مدت اعتبار كارت بر اساس تاريخ درج شده در آن بوده افراد فوق مـي بايـست                  .يا مجتمع صادر خواهد شد دريافت نمايند      
  .تمام تاريخ مذكور جهت تمديد مجدد آن اقدام كنندپس از ا

   بهداشت فردي-2
داده مـي  بهداشـت   دستورهايي كـه توسـط كارشـناس        ه   ب   نموده و   كارگران موظفند رعايت كامل بهداشت فردي را       -2-1

  . شود عمل نمايند
  . ايندمتصديان موظفند جايگاه محفوظ مناسبي به منظور حفظ لباس كارگران خود تهيه نم -2-2
 جعبه كمك هاي اوليه -3

چسب، چسب زخم، قيچي، پنس، گاز استريل بسته بندي شده،  (نياز مورد لوازمجعبه كمك هاي اوليه با حداقل  -3-1
  .تهيه و در محل مناسب نگهداري شود) يك ماده ضدعفوني كننده

   ديوار و سقف ساختمان،كف -4
    .باشدي ف شوكبه طرف و رورفتگي و داراي شيب مناسب كف بايد از جنس قابل شستشو، صاف، بدون ف -4-1
  . ساختمان ديوار بايستي از ورود جوندگان و حشرات در امان، صاف، بدون فرو رفتگي و شكاف باشد -4-2
 سانتيمتر تا زير سـقف      120 سانتيمتر با سنگ يا كاشي و يا سراميك و از ارتفاع             120ديوارها به رنگ روشن تا ارتفاع        -4-3
  . رنگ قابل شستشو پوشيده شودبا
  . سقف بايد صاف مسطح بدون ترك خوردگي و شكاف و تميز باشد -4-4
   و پنجرهب در-5
  . ها و پنجره ها بدون ترك خوردگي و شكستگي بوده و از ورود حشرات جلوگيري بعمل آوردب در -5-1
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  آب مصرفي  -6
 شـيميايي و  يـا       فاقـد هـر گونـه  آلـودگي  فيزيكـي،           (. باشـد   ت بهداشـ  نـاظر   / كارشـناس    مصرفي مورد تاييـد       آب  -6-1

  )بيولوژيكي  باشد
  دفع فاضالب و سرويس هاي بهداشتي -7
  .  بهداشتي باشد،  فاضالب دفع سيستم -7-1
  ). وجود صابون مايع يا جامد الزامي است( ساخته شود  بهداشتيشرايطبا دستشويي در محل مناسب و  -7-2
  ميز كار  ويترين و، قفسه-8
 20 زمـين از     تـا  و شيشه بوده و قابـل نظافـت باشـد و فاصـله كـف آنهـا                   بقفسه و ويترين و گنجه تميز و مجهز به در          -8-1

  . سانتيمتر كمتر نباشد
   .پيشخوان و ميزكار سالم و روكش آن از جنس قابل شستشو باشد -8-2
  نور  تهويه و -9
  . فروشگاه سالم و عاري از بو باشدتهويه به نحوي صورت گيرد كه هواي داخل  -9-1
 شدت روشنايي نور طبيعـي يـا مـصنوعي در ايـن             .نور طبيعي يا مصنوعي طوري باشد كه باعث ناراحتي چشم نگردد           -9-2

  . لوكس مي باشد  200 تا 150مكان 
  اء حريقفاط -10

  .شود انجام براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي پيش بيني هاي الزم -10-1 
   جمع آوري زباله -11
تعداد و اندازه كافي موجود بـوده و بعـد از تخليـه شـسته و بـه كيـسه         ه  زباله دان درپوش دار ضد زنگ، قابل حمل ب         -11-1

   .زباله مجهز باشد
  ساير موارد  -12
  . وجه نبايد در داخل فروشگاه ديده شود هيچه پشه، مگس و ساير حشرات و جوندگان ب -12-1
  . از كاغذهاي تميز براي پيچيدن مواد غذايي استفاده گردد -12-2
 .گرددن براي پيچيدن مواد غذايي استفاده روزنامه و كاغذهاي باطلهاز  -12-3

 
 

:راهنماي  
ميوه فروشي هابهداشت   

HSE-GU-H-129(1)-85 



 
                                                                                                                   

 
                                                                                                             
  
 

 شركت ملي گاز ايران
  و محيط زيست، ايمنيامور بهداشت

:راهنماي  
بهداشت سرويس هاي بهداشتي 

)دستشويي، توالت و حمام(

  103    از 99صفحه 
 

HSE-GU-H-120(1)-85 

 
  سازي سبزيجات راهنماي سالم

  
يواني استفاده مـي شـود       هاي آلوده و كودهاي انساني و ح         با توجه به اينكه براي آبياري و تغذيه سبزيجات اغلب از آب                  

و عالوه بر آن حيوانات اهلي و وحشي در مزارع كشت سبزيجات رفت و آمد مي نمايند، لذا ايـن محـصوالت كـشاورزي بـه       
ها آلوده هستند و مصرف آنها بصورت  ها، تك ياخته ها و باكتري ها، قارچ ها، ويروس  انواع و اقسام تخم انگل ها، ميكروب      

رف غذا، همراه با ساندويچ، كـاهو و هـويج، آب هـويج، كلـم و بـرگ كلـم       ظن، ساالد فصل، تزئين خام اعم از سبزي خورد 
بـاالخره   ها، حصبه، شبه حصبه، وبـا، التـور و   هاي عفوني روده اي مثل انواع اسهال     و بيماري   اي باعث ابتال به انگل هاي روده     
  .هاي مذكور در جامعه مي گردد بروز اشاعه اپيدمي بيماري

طريـق زيـر    ه  هاي روده اي سـبزيجات را بـ        ها و بيماري   اين توصيه و تأكيد مي شود براي جلوگيري از مبتال شدن به انگل            بنابر
   : سازي نمائيدسالم
  پاكسازي -1
  . ديي مواد زايد و گل و الي را از سبزي جدا نموده و بخوبي پاك نما-1-1
  انگل زدايي -2
 قطره مايع ظرفشويي معمولي اضافه كرده و قدري بهم زده و تمام             5 تا   3 ليتر    ليتري، به ازاء هر    5سپس در يك ظرف      -2-1

ها از آن جدا شوند و بعد از اين مدت، با آب سالم شستشو                دقيقه در داخل كفاب قرار دهيد تا تخم انگل         5سبزي را بمدت    
  .دهيد

  نهايييضد عفوني و شستشو -3
طبـق  . (رمحلول ضـد عفـوني كننـده مجـاز موجـود در بـازار قـرار دهيـد                  دقيقه د    5سبزي انگل زدائي شده را بمدت        -3-1

ليتـر آب     5پـودر پركلـرين در      ) صف قاشـق چـايخوري    نـ (گرم   1 و يا با حل كردن       )دستورالعمل مصرف آن استفاده كنيد    
  . دعفوني نمايي  ضد  را دقيقه سبزي  5مدت ب

سـپس  .  تـا باقيمانـده مـاده ضـد عفـوني از آن جـدا شـود                با آب سالم شستشو دهيد     عفوني شده را مجدداً      سبزي ضد  -3-2
  .يديمصرف نما
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  راهنماي بهداشت وسايط نقليه مسافربري

  
   مشخصات وسايط نقليه سالم-1
  . وسايط نقليه سالم با راننده مجرب و وارد به رانندگي در شهر و خارج شهر انتخاب شود-1-1
  . نقليه داراي گواهينامه مربوط به همان وسيله نقليه باشد راننده بايد با توجه به نوع وسيله-1-2
  . وسيله نقليه بايد داراي برگه معاينه فني خودرو باشد-1-3
  . وسايط نقليه قبل از آنكه به كار گرفته شوند بايستي از نظر فني ، ظاهري و تجهيزات به تائيد مقامات ذيصالح برسد-1-4
  .بايد از مدتي كه در قرارداد قيد شده است بيشتر باشد عمر وسيله نقليه به هيچ وجه ن-1-5
زا و خورنـده در وسـيله    قرار دادن مواد خطرناك و غير متعارف ازقبيل كپسول گاز ، پيت نفت ، گـالن مايعـات اشـتعال                -1-6

  .باشدنقليه اكيداً ممنوع مي
ــد ك        -1-7 ــورد بازديـ ــشخص مـ ــاني مـ ــل زمـ ــد در فواصـ ــتفاده بايـ ــورد اسـ ــه مـ ــايل نقليـ ــت و   وسـ ــان بهداشـ   ارشناسـ

  . قرار گيرندHSEايمني 
  .هاي مختلف وسايط نقليه باشد هيچ گونه پوسيدگي نبايد در قسمت-1-8
  .باشدتوسط وسيله نقليه ممنوع مي) عفو ني ، سمي و ساير مواد خطرناك (  جابجايي افراد با لباس كار-1-9
  . باشد وسايط نقليه بايد سالم و از ايمني كامل بر خوردار-1-10
  .كف و جداره اتاق وسايط نقليه بايد سالم ، بدون شكستگي ، درز و فاقد گرد و غبار و هميشه تميز باشد -1-11
  . كف اتاق وسايط نقليه بايد بعد از هر سفر تميز ، شستشو و گند زدايي گردد-1-12
، بـاران و غيـره      شده و مانع ورود گرد و غبـار        سقف اتاق وسايط نقليه سالم و تميز باشد و دريچه آن بخوبي باز و بسته                 -1-13

  .  گردد
-كه براي نگهداري كيف، ساك و غيره استفاده مي)قفسه هاي زير سقف (قسمت نگهداري وسايل باالي سر مسافران -1-14

  .شود بايد تميز بوده و داراي درب وحفاظ مناسب باشد به نحوي كه از سقوط وسايل جلوگيري نمايد
  .ي و تصويري وسايط نقليه بايد سالم و فاقد هر گونه صدا و تصاوير غير طبيعي باشند وسايل صوت-1-15
  .هاي روشنايي داخل وسايط نقليه مسافربري بايد سالم و ميزان نوردر حد كفايت باشد المپ-1-16
ج وسـايط    احتراق سوخت در وسايط نقليه مسافربري به نحوي صورت گيرد كه باعث آلـودگي هـواي داخـل و خـار                     -1-17

  . نقليه نگردد
 از قرار دادن چمدان ، وسايل حجيم ويا متحرك كه باعث اشغال فضاي رفت و آمـد مـسافرين و يـا برخـورد آنهـا بـه                 -1-18

  . مسافر در طول حركت مي شود در داخل كابين مسافرين اجتناب گردد
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   و وسايل ايمني جعبه ابزار-2
 و   از نـوع مناسـب و بـه تعـداد كـافي            ،كپسول اطفاء حريـق   )براي رفع نواقص احتمالي   (ار   درهر وسيله نقليه بايد جعبه ابز      -2-1

  .، زنجير چرخ و يا الستيك يخ شكن و ساير وسايل الزم ايمني موجود باشدمعتبر
   .معتبر باشد حريق مورد استفاده در وسايط نقليه داراي ظرفيت كافي و مناسب و تاريخ شارژ اطفاء كپسول -2-2
  .ايط نقليه بايد مجهز به برف پاك كن سالم باشد وس-2-3
   بيمه و كارت بيمه-3
بوده وكارت بيمه آنها همواره ) به نرخ روز( نقليه بايستي داراي بيمه شخص ثالث، سر نشين، حوادث و ديه        ط كليه وساي  -3-1

  .در ماشين نزد راننده باشد
   تجهيزات مناسب جهت فصول سال-4
  .رداستفاده بايد براي فصول گرم وسرد سال مجهز به سيستم حرارتي مناسب باشندكليه وسايط نقليه مو-4-1
  . استفاده از وسايل گرم كننده نظير گاز پيك نيك در داخل وسايل نقليه ممنوع مي باشد-4-2
    سـنج  ، اسـتفاده از حـرارت       ) درجـه سـانتيگراد    21 الـي    18(براي نگهداشتن حرارت داخل وسايل نقليه در حد مطلوب            -4-3

  .در داخل وسيله توصيه مي گردد
   پرده و صندلي-5
  . پشتي صندلي هاي وسايل نقليه بايد قابل تنظيم براي وضعيت هاي مناسب بدني باشند-5-1
بـراي وسـايط نقليـه كـه قـوانين       (. تمامي صندلي هاي وسايل نقليه بايد داراي كمربند ايمني مخـصوص سرنـشين باشـند      -5-2

  .ي مجاب كرده استراهنمايي و رانندگ
بدون شكستگي ودرز،تميز و داراي پرده پارچه اي مناسـب وهميـشه تميـز      شيشه هاي وسايط نقليه مسافربري بايد سالم،    -5-3

  .باشد
 شستـشو   رتـب هاي نصب شده بـه شيـشه هـا بطـور م           باز شو بايد به راحتي باز و بسته گردند و پرده          ) هاپنجره( شيشه هاي    -5-4

  .دنگرد
ــندل-5-5 ــارگي    ي صـ ــستگي و پـ ــدون شكـ ــالم، بـ ــد سـ ــه بايـ ــايط نقليـ ــاي وسـ ــدا   وهـ ــد صـ ــوده  فاقـ ــا  بـ ــله آنهـ   و فاصـ

  . كه مسافر در سفرهاي طوالني دچار خستگي نگردد طوريه در حد استاندارد و ارگونوميك باشد ، ب
اسـتفاده مجـدد شستـشو،    تميز به رنگ روشن باشد و بعد از هر سفر و قبل از   فاقد پارگي،   روكش صندلي ها بايد سالم،     -5-6

  .االمكان از روكش يكبار مصرف استفاده شودحتي و گندزدايي، خشك و اطو گردد
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   راننده وسايط نقليه-6
  . راننده و كمك راننده بايد دوره ويژه بهداشت عمومي را گذرانده و گواهينامه آن را دريافت نمايد-6-1
  .ه پزشكي معتبر دريافت نمايد راننده و كمك راننده بايد كارت معاين-6-2
كارت معاينه پزشكي ازطرف مراكز بهداشتي درماني وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا بهداشت                  - 6-3

  .و درمان صنعت نفت صادر خواهد شد و مدت اعتبار آن حداكثر يكسال خواهد بود
بوده و بهداشـت فـردي و نظافـت عمـومي را بطـور كامـل                راسته   آ  راننده بايستي فردي مودب ، خوش برخورد با ظاهر          -6-4

  . رعايت نمايد
  .  مهماندار وسايط نقليه بايد ملبس به لباس كار مخصوص با روپوش كار تميز و به رنگ روشن باشند-6-5
  . راننده بايد توانايي الزم را براي رفع معايب احتمالي وسيله نقليه داشته باشد-6-6
  . قبل از شروع به كار، گواهي عدم سوء پيشينه را به مسئولين مربوطه ارائه دهد راننده بايد-6-7
  . راننده بايد قبل از شروع به كار،گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر را به مسئولين مربوطه ارائه دهد-6-8
  . راننده نبايد رانندگي وسيله نقليه را به سرنشين و يا ديگران بسپارد-6-9
  .اي قرار گيرندن وسايط نقليه بايد در شروع به كار و فواصل زماني يكساله مورد معاينات دوره رانندگا-6-10
را در وسيله نقليـه نگهـداري ودر         )خال صه بازرسي بهداشت   ( صاحبان يا رانندگان وسايط نقليه مسافر بري بايد كارت           -6-11

  . هنگام بازديد بازرسين بهداشت ارايه نمايند
   آب آشاميدني-7
 آب آشاميدني در داخل وسايط نقليه مسافر بري سالم، بهداشتي و مورد تاييد مقامات بهداشتي بوده و نحوه توزيـع آ ن                        -7-1

  . بهداشتي باشد كامالً
   وســـايط نقليـــه مـــسافربري بايـــد داراي آب ســـردكن يـــا مخـــزن ذخيـــره آب مجهـــز بـــه شـــير برداشـــت باشـــد،    -7-2

  .ه مجاز استفاده نماينددر غير اين صورت بايد از آب بطري شد
   آب آشــاميدني وســايط نقليــه در هنگــام بــارگيري مخــزن آب شــرب وســايط نقليــه بايــد حــداقل داراي يــك            -7-3

  . ميلي گرم در ليتر كلر باقيماتده باشد
  هـــاي يكبـــار مـــصرف مـــورد تاييـــد مقامـــات بهداشـــتي و   آب آشـــاميدني مـــورد نيـــاز مـــسافران بايـــد در ليـــوان -7-4

  .پذير و همواره سالم، تميز و بهداشتي عرضه گردد االمكان تجزيهو مرغوب و حتي) غير بازيافتي(ز مواد اوليه  نوساخته شده ا
   ساير موارد-8
  .باشد سوار كردن سرنشين بيش از ظرفيت وسيله نقليه ممنوع مي-8-1
  .باشد نشستن دو نفر در جلو در وسايل نقليه سواري كنار راننده ممنوع مي-8-2
  . فضاي داخل وسيله نقليه بايد مرتباً مورد نظافت قرار گيرند -8-3
  .باشد   استعمال دخانيات در وسايل نقليه توسط راننده، كمك راننده ، مهماندار، مسافر و هر شخص ديگري ممنوع مي-8-4

:راهنماي  
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  و محيط زيست، ايمنيامور بهداشت

:راهنماي  
بهداشت سرويس هاي بهداشتي 

)دستشويي، توالت و حمام(

  103    از 103صفحه 
 

HSE-GU-H-120(1)-85 

  
  . تابلو هشدار دهنده عدم استعمال دخانيات در وسايل نقليه نصب شود-8-5
  چـــسب ، بانـــد، گـــاز اســـتريل، پنبـــه، قيچـــي، مـــاده       (اي اوليـــه بـــا كليـــه ملزومـــات آن    هـــ جعبـــه كمـــك -8-6

  .در وسايط نقليه قرار داده شود) ضد عفوني كننده مناسب، لكو پالست، سرم شستشوي استريل و كيسه پالستيك جهت تهوع
ي هر رديـف صـندلي در وسـايط نقليـه           هاي زباله قابل شستشو، تميز، سالم و مجهز به كيسه زباله به تعدادكافي برا              سطل -8-7

  .وجود داشته باشد
  . ها خودداري شوددر معابر عمومي و ميسر جاده طور بهداشتي جمع آوري شده و از ريختن آنهاه ها ب زباله-8-8
  .ها شستشو و تميز گردد ها و ترمينال وسايط نقليه بعد از هر سفر دركارواش پايانه-8-9
وسايط نقليه كه براي نگهداري وسايل و لوازم مـسافران نظيـر سـاك چمـدان و              ) زير كف اتاق  صندوق  ( جعبه كناري    -8-10

  .بايد تميز باشد  شودغيره استفاده مي
شود بايد بسته بندي بوده و بـسته بنـدي تحـت شـرايط بهداشـتي                 مواد غذايي كه به مسافران در وسايط نقليه عرضه مي          -8-11

  .تاييد مقامات بهداشتي باشدانجام شود و نوع بسته بندي مورد 
ــاخت           -8-12 ــه س ــضاء پروان ــد و انق ــاريخ تولي ــل ت ــتي از قبي ــصات بهداش ــد داراي مشخ ــه باي ــورد عرض ــذايي م ــواد غ    م
  . باشد  

اي مخـصوص بـا      براي نگهداري موقت مواد غذايي بسته بندي شده و همچنين ليوان و ظروف يكبار مـصرف محفظـه                  -8-13
  . در داخل وسايط نقليه تعبيه گرددظرفيت كافي وشرايط بهداشتي

ــد مجهــز    -8-14 ــه مــسافربري باي ــايط نقلي ــدي شــده           وس ــذايي بــسته بن ــداري مــواد غ ــب بــراي نگه ــه يخچــال مناس    ب
  . مورد عرضه به مسافران باشند
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