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 ثب سالم ٍ احتشام

تْيِ ٍ فشٍش  ،تَصيغ ًزٍسات ٍ غزاثشخي فؼبليت ّبي خبظ اص قجيل  ،ثب ًضديني حلَل هبُ هجبسك سهضبى          

س افطبسي ٍ هشاسن احيبء ضت ّبي قذس دس ي،آش، حلين ٍ ّوچٌيي ثشگضاسي هجبلصٍلجيب، ثبهيِ، اًَاع ضيشيٌي سٌت

ثب تَجِ ثِ گشم ضذى َّا ٍ . پزيشد ٍ ّيئت اهٌبء هسبجذ صَست هي  سٍصُ داساى تَسط هسبجذ ٍ اهبمي هزّجي

ثَيژُ ثيوبسيْبي ، غزا آة ٍ  هٌتقلِ اصاحتوبل ضيَع ثيوبسيْبي  سهضبى دس فصل تبثستبىهجبسك قشاس گشفتي هبُ 

ثِ هٌظَس . افضايص هي يبثذ ،صَست دستِ جوؼي غزا تْيِ ٍ تَصيغ هي گشددِ مِ ث ييػفًَي سٍدُ اي دس هنبًْب

ٍ  ٍ هشاسن ػوَهي ْبولِ ثْذاضت فشدي ، هحيطي ٍ هَاد غزايي دس ايي هنبًسػبيت ضَاثط ثْذاضتي اص ج

خَاّطوٌذ دس ساستبي حفظ ٍ استقبء سالهت سٍصُ داساى، ٍ ٍ طغيبى هسوَهيت ّبي گستشدُ  جلَگيشي اص ثشٍص

است دستَس فشهبييذ هَاسد ريل دس دستَس مبس هذيشيت يب گشٍُ تخصصي سالهت هحيط ٍمبس آى هؼبًٍت هحتشم 

 :قشاس گيشد

هيِ ، آش ٍحلين پضي ّب ٍ ًظبست ٍ ثبصسسي هستوش اص هشامض تْيِ ٍ تَصيغ صٍلجيب، ثب ،تطذيذ مٌتشل .1

 قٌبديْبمجبثي ّب ٍ ّب،  سستَساى ُ هجبسك سهضبى،سٌتي هخصَظ هبضيشيٌي هحلي ٍ

 ثشقشاسي ثبصسسي ّبي هستوش ضجبًگبّي دس طَل هبُ هجبسك سهضبى .2

 هٌظَس پيطگيشي اص ثيوبسي ّبي هٌتقلِ ثَسيلِ آة ٍ غزااقذاهبت ثْذاضت هحيطي ثِ  .3

 ًوًَِ ثشداسي اص هَاد غزايي ،  صٍلجيب ٍ ثبهيِ ٍ استفبدُ اص تَاى آصهبيطگبُ ّبي ّونبس غزا ٍ داسٍ .4

استخشّب ، هشامض تفشيحي آثي ، تَليذ ٍ  ػشضِ يخ ثب اٍلَيت تَجِ ثِ گشهي َّا تطذيذ مٌتشل  ثب .5

 تَصيغ يخ ثستِ ثٌذي

ذ دس ثبصسسي ّب ثش سٍي سػبيت ثْذاضت فشدي ٍ ػوَهي دس هشامض ،  اهبمي ػوَهي، پبسك ّب ٍ تأمي .6

 هشامض تفشيحي

ّوبٌّگي ثشٍى ثخطي ثب ضْشداسي ّب،دّيبسي ّب،ًيشٍي اًتظبهي ٍ هشاجغ قضبيي ثِ هٌظَس  .7

 جلَگيشي اص ػشضِ هَاد غزايي حسبس ثِ صَست دٍسُ گشدي

 َس سبهبًذّي دستفشٍضبى دس هبُ هجبسك سهضبىّوبٌّگي ثب هسئَليي ريشثط ثِ هٌظ .8

ّوبٌّگي ثب سبصهبى ّبي هشتجط ثِ ٍيژُ تجليغبت اسالهي ٍ اهَس هسبجذ، جْت حضَس هذيشاى  .9

ضجنِ ّبي ثْذاضت ٍ دسهبى يب مبسضٌبس هسئَل ثْذاضت هحيط ضْشستبى دس جلسِ هجلغيي ثِ 

 ٌي ثش سػبيت ايي اصَل تَسط هشدمهٌظَس اسائِ تَصيِ ّبي ثْذاضتي ٍ تبميذ ثش تزمشات الصم هج

اطالع سسبًي ػوَهي ثب تَصيغ پَستش ٍ پوفلت ٍ اطالػيِ ّبي ثْذاضتي هشثَطِ ٍ يب ايشاد سخٌشاًي  .11

 :هطبلت آهَصضي ٍ تبميذ ثش ًنبت ثْذاضتي ريل 

  ُآة آضبهيذًي ثبيذ هَسد تبييذ هقبهبت ثْذاضتي هحل ثبضذ ٍ تشجيحبً اص ضجنِ ّب ػوَهي استفبد

 .گشدد
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  ٍ تأميذ ثش سبلوسبصي سجضيجبت ٍ سبالد دس هشامض ٍ اهبمي ػوَهي ٍ تَصيِ ثِ هصشف سبالد

 سجضيجبت داساي پشٍاًِ سبخت

  ُاص ًونْبي ثستِ ثٌذي يذ داس تصفيِ ضذُ داساي هجَص ثْذاضتي ٍ آسم استبًذاسد تأميذ ثش استفبد

 دس تْيِ ٍ پخت غزا ٍ ثشًج ٍ هصشف سٍي سفشُ ّب 

 تشجيحبً سٍغي هبيغ، دس تْيِ غزا( 5صيش )سٍغي ثب تشاًس پبييي اص ُ تأميذ ثش استفبد ٍ 

  سٍي سفشُ ّب جلَگيشي گشدد  ثشدس ٌّگبم تَصيغ غزا، اص ساُ سفتي افشاد تَصيغ مٌٌذُ غزا. 

  خَدداسي ( حذامثش دٍ سبػت)اص ًگْذاسي هَاد غزايي پختِ ضذُ دس دهبي هحيط ثِ هذت طَالًي

 4ًگْذاسي ثيطتش اص دٍ سبػت ثبيذ هَاد غزايي پختِ ضذُ دس دهبي صيش گشدد  دس صَست الضام ثِ 

اص ًگْذاسي هَاد غزايي خبم ٍ پختِ ضذُ  ٍ.دسجِ سبًتي گشاد ًگْذاسي ضَد  63دسجِ ٍ يب ثبالي 

 . دس هجبٍست ّن دس داخل يخچبل ٍ يب سشدخبًِ خَدداسي ضَد

 يغ آة، چبي ٍ هَاد غزايي ضستطَ ٍ گٌذصدايي هستوش ظشٍف چٌذثبس هصشف مِ ثشاي تَص

چبي ٍ  غثشاي تَصي دس صَست استفبدُ اص ظشٍف ينجبس هصشف ٍ استفبدُ هي ضَد، صَست پزيشد

استفبدُ ضَد  ٍ داساي پشٍاًِ سبخت (ثش پبيِ ًطبستِ رست)هَاد غزايي گشم اص ظشٍف گيبّي 

 (استفبدُ اص ظشٍف ثب تَجِ ثِ ًَع هصشف ).

 ثب ليَاى ينجبس هصشف صَست گيشد، سحش ٍ يب افطبسي شاسن تَصيغ آة ، ضشثت ٍ يب ضيش دس ه ٍ

 .اص فشٍ ثشدى ليَاى ٍ پبسچ ثذاخل ظشٍفي مِ آة ٍ ضشثت داخل آى است، جلَگيشي ضَد 

  تَصيِ  ثِ جوغ آٍسي ٍسبيل ٍ تجْيضات هطتشك اص جولِ چبدس ًوبص، حَلِ ٍ غيشُ ثِ هٌظَس

 . پيطگيشي اص ثيوبسي ّبي پَستي ٍاگيش اقذام گشدد

  ًصت تبثلَّب ٍ يب اطالػيِ هوٌَػيت استؼوبل دخبًيبت ٍ جوغ آٍسي صيش سيگبسيْب اص استؼوبل

 .هَاد دخبًي دس هحل ّبي هسقف جلَگيشي گشدد 

    تْيِ ٍ ًصت ٍسبيل اطفبء حشيق ثوٌظَس مٌتشل ٍ جلَگيشي اص آتص سَصي ّبي احتوبلي الضاهي

 .است 

  هستوش سشٍيس ّبي ثْذاضتي ًسجت ثِ ًصت سيستن ضوي سػبيت ًظبفت، ضستطَ ٍ گٌذصدايي

 .لَلِ مطي هبيغ دستطَيي ٍ يب ًصت جبي هبيغ هحتَي هبيغ دستطَيي اقذام گشدد 

  دس صَست لضٍم  ًصت دستَسػول ضستي دست ّب جْت پيطگيشي اص ثيوبسي ّبي هشتجط دس

 (هحل ّبي هٌبست ٍ ًظبست ثش اًجبم گٌذصدايي ٍ هجبسصُ ثب حطشات ٍ جًَذگبى
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  پسوبًذتَليذ ضذُ ثِ صَست ثْذاضتي جوغ آٍسي، اًتقبل ٍ دفغ گشدد. 

  اػالم فَسي هَاسد هسوَهيت ّبي غزايي ٍ هطنالت ثْذاضتي ٍ يب ثشٍص طغيبى طجق سٍال اػالم

ضذُ ٍ سبيش هَاسد هغبيش ثب ايي ثخطٌبهِ ثِ ستبد فَسيت ّبي سالهت ٍ هحيط ٍ مبس مطَس ثِ 

 سُ هزمَس دس سطح ٍسيغٍ اطالع سسبًي ضوب 1491تلفي 

 

خَاّطوٌذ است دستَس فشهبييذ ًتبيج اقذاهبت اًجبم ضذُ طجق فشم پيَست اص طشيق پشتبل تب يل ّفتِ ثؼذ اص هبُ 

 .هجبسك سهضبى ثِ ايي هشمض هٌؼنس گشدد 
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