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  دوم         سوم       اول     
  نامه  عدم مطابقت با آیین    نامه  مطابقت با آیین          : تاریخ بازدید
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ــواد  مـــــ
  نامه مواد آیین متن  نامه  آیین

1        

کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه، تولید و توزیع و نگهـداری و فـروش و وسـایط نقلیـه حامـل مـواد          1ماده 
مؤظفند دوره ویژه بهداشت عمـومی را بترتیبـی کـه    . خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند

  . نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت دارند درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعالم می معاونت بهداشت،

2        

نامه  مدیریت و یا تصدی و اشتغال بکار در هریک از کارگاهها و کارخانجات و مراکز و اماکن و وسایط نقلیه موضوع این آیین   1تبصره 
  .ممنوع است 1 بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوع ماده

3        

نامه در هریک از کارگاههـا و کارخانجـات و    این آیین 1استخدام یا بکارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده    2تبصره 
  . اماکن و مراکز و وسایط نقلیه مذکور ممنوع است

4        

نامه شاغل بوده لـیکن بـا مـواد     نها که در اماکن موضوع این آییناشخاصی مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظایر آ   3تبصره 
  . باشند آن مستثنی می 2و  1های  فوق و تبصره 1غذایی، آرایشی و بهداشتی ارتباط مستقیم ندارند از شمول ماده 

5        
ظفند کارت معاینه پزشکی معتبر باشند مؤ نامه می این آیین 1کلیه متصدیان، مدیران، کارگران و اشخاصی که مشمول ماده    2ماده 

  . در محل کار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسین بهداشت ارائه نمایند

6        

و کـارت معاینـه پزشـکی آنـان را مالحظـه و ضـمن        1کارفرمایان مؤظفند هنگام استخدام اشخاص گواهینامه معتبر مـاده     1تبصره 
  . نداطمینان از اعتبار آن در محل کسب نگهداری نمای

7        

کارت معاینه پزشکی منحصراً از طرف مراکز بهداشت شهرستان یا مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روسـتایی وابسـته بـه       2تبصره 
مدت اعتبار کارت فوق برای پزندگان، اغذیه، ساندویچ، بستنی و . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد

 6مشاغل مشابه و نیز کارگران کارگاهها و کارخانجات تولید مواد غـذایی و بهداشـتی فاسدشـدنی     فروشان و قنادان و آبمیوه
  باشد  نامه حداکثر یکسال می ماه و برای سایر مشاغل موضوع این آیین

8        

فنـد رعایـت کامـل    نامـه مؤظ  متصدیان و کارگران اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آیـین    3ماده 
شـود عمـل    بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار خود را نموده و به دستوراتی که از طرف بازرسین بهداشـت داده مـی  

  . نمایند

9        

کنند باید ملبس بـه لبـاس کـار و روپـوش      نامه کار می کلیه اشخاصی که در اماکن و مراکز و وسایط نقلیه موضوع این آیین   4ماده 
  . ه رنگ روشن باشندتمیز و ب

10        

کنندگان مواد غذایی نظیر آشپزان، نانوایان و مشاغل مشابه و نیـز کـارگران کارگاههـا و کارخانجـات تولیـد مـواد        کلیه تهیه   1تبصره 
غذایی و بهداشتی که با این مواد ارتباط مستقیم دارنـد ملـزم بـه پوشـیدن روپـوش و کـاله و اشخاصـی ماننـد شـاغلین و          

ان اغذیه و ساندویچ، آبمیوه، بستنی، شیرینیجات، کله و پاچه و جگرکی و مشابه آنها عالوه بر روپوش، کـاله ملـزم   فروشندگ
  . باشد به استفاده از دستکش در حین کار می

11        

به پوشیدن روپـوش  های سنتی افرادی که در امر پذیرایی شرکت داشته و با غذا سروکار دارند ملزم  در رستورانها و چایخانه   2تبصره 
  .توانند از لباسهای محلی استفاده کنند و کاله سفید بوده و سایر افراد می

 ها و پانسیونها مهمانخانه –ها  متل –ها  نامه مقررات بهداشتی هتل فرم آئین
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ــواد  مـــــ
  نامه مواد آیین متن  نامه  آیین

12        

نامه مؤظفند برای هریک از شاغلین خود جایگاه محفوظ  متصدیان اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات موضوع این آیین   5ماده 
  . تهیه نمایند و مناسبی به منظور حفظ لباس و سایر وسایل در محل

13        

نامه مؤظفند بـه تناسـب تعـداد کـارگران      متصدیان مراکز و اماکن و کارگاهها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آیین   6ماده
  . متر مربع اطاق استراحت مطابق با موازین بهداشتی تهیه نمایند 5/2خود بازاء هر کارگر حداقل 

14        

نامه مؤظفند بـه تناسـب تعـداد کـارگران      و اماکن و کارگاهها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آیینمتصدیان مراکز    7ماده 
  . متر مربع اطاق استراحت مطابق با موازین بهداشتی تهیه نمایند 5/2خود بازاء هر کارگر حداقل 

  . متر باشد 8/2ارتفاع سقف آن نباید کمتر از متر مربع و  5/7در هر حال مساحت اطاق استراحت نباید کمتر از   تبصره         15
  . باشد هرکارگر موظف به داشتن کلیه وسایل نظافت، شستشو و استحمام اختصاصی می   9ماده         16

17        

اشخاصی که به نحوی از انحاء با طبخ و تهیه و توزیع مواد غذایی سروکار دارند، در حین کـار شخصـاً حـق دریافـت بهـای         10ماده 
  . الی فروخته شده ار از مشتری نخواهند داشتکا

  . جعبه کمکهای اولیه با مواد و وسایل مورد نیاز در محل مناسب نصب گردد   11ماده         18

19        

کارگران کارگاهها و کارخانجات و اماکنی که با پخت و فرآوری مواد غذایی و سرو کار دارند هم چنین کارگران کشتارگاهها    12ماده 
  .حلهایی مانند آنها مؤظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه کار استحمام نمایندو م

  . نامه در حین کار ممنوع است استعمال دخانیات توسط متصدیان و کارگران مشمول این آیین   13ماده         20
  . نامه ممنوع است های موضوع این آیینفروش و عرضه سیگار در کارگاهها و کارخانجات و اماکن و مراکز و محل   14ماده         21
  . باشند مستثنی می 14اماکن و مراکز و محلهایی که دارای مجوز و عاملیت عرضه دخانیات هستند از شمول ماده    1تبصره         22
  . نامه ممنوع است سال در اماکن و مراکز موضوع این آیین 18فروش سیگار به افراد کمتر از    2تبصره         23

24        

های عمومی کارگاهها، کارخانجات و اماکن و مراکز و محلهـای موضـوع ایـن     مصرف هرگونه محصوالت دخانیاتی در محوطه   15ماده 
  . نامه ممنوع است آیین

25        

نصـب  بوده و مؤظفند ضمن  15نامه مسئول اجرای مفاد ماده  متصدیان، مسئولین و یا کارفرمایان محلهای موضوع این آیین   1تبصره 
  . تابلوهای هشداردهنده در نقاط مناسب و در معرض دید از نظر مصرف دخانیات جلوگیری کنند

26        

توانند محل مشخصی را که کـامالً از محلهـای معمـولی و عمـومی      می 1متصدیان، مسئولین و یا کارفرمایان موضوع تبصره    2تبصره 
  .ند در نظر بگیرندخواهند دخانیات مصرف کن جدا باشد جهت افرادی که می

27        
  : کف ساختمان باید دارای شرایط زیر باشد   16ماده 

  . از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شکاف و قابل شستشو باشد) الف
  دارای کف شور به تعداد مورد نیاز، مجهز به شتر گلو بوده و نصب توری ریز روی آن الزامیست ) ب
  . الب روباشدشور فاض دارای شیب مناسب بطرف کف) ت

  .ساختمان دیوار از کف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوری باشد که از ورود حشرات و جوندگان جلوگیری بعمل آورد   17ماده         28
  . سطح دیوارها باید صاف، بدون درز و شکاف و برنگ روشن باشد   1تبصره         29
  های ذیل باشد  ات و لوازم مربوط به نوع کار و برحسب مشاغل مختلف بشرح تبصرهپوشش دیوارها باید متناسب با احتیاج  18ماده         30

31        

فروشی، حمام، مستراح،  پوشش بدنه دیوار کارگاههای تهیه موادغذایی، آشپزخانه، آبدارخانه، انبار مواد غذایی، میوه و سبزی   1تبصره 
ارگاهها و کارخانجات تولیدی مـواد غـذایی تـا ارتفـاع حـداقل      دستشوئی، رختشویخانه باید از کف تا زیر سقف و در مورد ک

  .تواند از سیمان صاف و صیقلی به رنگ روشن باشد چهارمترکاشی یا سرامیک و دیوار کارخانجات از ارتفاع چهارمتر بباال می

32        

لی یا سرامیک و یـا کاشـی و از ارتفـاع    سانتیمتر از کف با سنگهای صیق 120سطح دیوار سالنهای پذیرایی تا ارتفاع حداقل    3تبصره 
  . سانتیمتری تا زیر سقف با رنگ روشن قابل شستشو پوشیده شود 120

33        

سطح بدنه دیوارهای سالن آرایشگاهها از کف تا زیرسقف با رنگ روغنی قابل شستشو پوشیده شود بدیهی است پوشش بدنه    8تبصره 
  ایشگاهها باید تا زیر سقف با کاشی یا سرامیک صاف و یا سنگ صیقلی باشد دیوارهای دستشوئی، سرشوئی و مستراح در آر

34        

های سنتی باید ضمن طرح و حالت سنتی از کف تا زیر سـقف   پوشش سطح دیوار سالنهای پذیرایی در رستورانها و چایخانه  9تبصره 
  . از مصالح مقاوم، صاف، بدون فرورفتگی و شکاف و قابل شستشو باشد

  . االمکان مسطح، بدون ترک خوردگی و درز و شکاف و همیشه تمیز باشد سقف باید صاف، حتی   19ماده         35

36        

ها و هرنوع محل طبخ و همچنین گرمخانه و دوش حمام بایـد از جـنس قابـل شستشـو و بـه رنـگ        پوشش سقف آشپزخانه  تبصره 
  . روشن باشد
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ــواد  مـــــ
  نامه مواد آیین متن  نامه  آیین

37        

  : ارای شرایط زیر باشدها باید د وضع درها و پنجره   20ماده 
زدگی و قابل شستشو بـوده و همیشـه    ها از جنس مقاوم، سالم و بدون ترک خوردگی و شکستگی و زنگ درها و پنجره) الف

  . تمیز باشد
  . پنجره بازشو باید مجهز به توری سالم و مناسب باشد به نحوی که از ورود حشرات بداخل اماکن جلوگیری نماید) ب
به فضای باز باید مجهز به توری سالم و مناسـب و همچنـین فنـردار باشـد بطوریکـه از ورود حشـرات و       درهای مشرف ) ج

  . جوندگان و سایر حیوانات جلوگیری نماید
  . آب مصرفی باید مورد تائید مقامات بهداشتی باشد   21ماده         38

39        

و در مـورد هتلهـا و   (آوری  نامـه بایـد دارای سیسـتم جمـع     آیـین  کلیه اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات مشمول این  22ماده 
  . و دفع بهداشتی فاضالب مورد تائید مقامات بهداشتی باشند) کارگاهها و کارخانجات سیستم تصفیه

40        

نامـه بـه    هدایت و تخلیه هرگونه فاضالب و پساب تصفیه نشده اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات مشـمول ایـن آیـین     تبصره 
  . باشد معابر و جوی و انهار عمومی اکیداً ممنوع می

  . وضع و تعداد دستشویی بهداشتی و متناسب باشد   23ماده         41
  وضع و تعداد توالت و دستشویی بهداشتی و مناسب باشد   24ماده         42

43        

دان در کنـار   مناسب و بهداشـتی بـوده و وجـود زبالـه     و خشک کن) ترجیحاً صابون مایع(ها باید مجهز به صابون  دستشوئی  تبصره 
  . دستشوئیی الزامی است

44        

برای کارگران باید دستشویی و توالت مجزا و مجهز به شیرآب گرم و سرد و با شرایط الزم بهداشتی در محل مناسـب و بـه      25ماده 
  . تعداد مورد نیاز بشرح ذیل وجود داشته باشد

  دستشویی  1لت و توا 1نفر کارگر  1 – 5 -1
 ) دستگاه 3نفر از هرکدام  25(دستشوئی  1توالت و  1نفر  10نفر، بازاء هر  6 – 25 -2
 ) دستگاه 7نفر از هرکدام  100(دستشوئی  1توالت و  1نفر  15نفر، بازاء هر  55-26 -3
 ) دستگاه 13نفر از هرکدام  250(دستشوئی  1توالت و  1نفر  25نفر، بازاء هر  56 -115 -4
  دستشوئی  1توالت و  1نفر اضافی  30نفر به باال بازاء هر  266از  -5

45        

آن برای کارگران مرد و کارگران زن بصورت کـامالً جـدا و    6تا  1و بندهای  25وجود توالت و دستشوئی به شرح مفاد ماده   تبصره 
  مستقل از هم اجباریست 

46        
نامـه بـوده و    ایـن آیـین   38و  37، 31، 22،27و  20لغایت  15ندرج در مواد باید دارای شرایط م 12حمام مذکور در ماده   26ماده 

تعداد آن نیز متناسب با تعداد کارگران بشرح جدول ذیل بوده و باید مشابه توالت و دستشویی برای کارگران مرد و کارگران 
  . اسب وجود داشته باشدهای من زن بطور جداگانه محاسبه و اعمال و بصورت کامالً جدا و مستقل از هم در محل

  دستگاه  1کارگر   5-1 -1
 ) دستگاه 4نفر  20(دستگاه  1نفر  5نفر، بازاء هر  20-6 -2
 ) دستگاه 7نفر  50(دستگاه  1نفر  10نفر، بازاء هر  50-21 -3
 ) دستگاه 10نفر  100(دستگاه  1نفر  20نفر، بازاء هر  51 -100 -4
  ک دستگاه نفر اضافی ی 20نفر کارگر بباال بازاء هر  100از  -5

  .دستگاه سوخت و نوع مواد سوختنی باید از نوعی باشد که احتراق بصورت کامل انجام گیرد   27ماده         47
  . نصب هود با ابعاد متناسب، از جنس مناسب و مجهز به هواکش با قدرت مکش کافی باالی دستگاه پخت الزامیست  تبصره         48
  . محل شستشو و نگهداری ظروف باید در مجاور محل پخت و مجزا و مستقل از آن باشد   28ماده         49
  . یا توسط دستگاههای اتوماتیک شسته شود) آبکشی –شستشو (ای  ظروف باید در ظرفشویی حداقل دو مرحله   29ماده         50
   .تعداد و ظرفیت هر ظرفشویی باید متناسب با تعداد ظروف باشد   1تبصره         51
  . هرلگن یا هر واحد ظرفشویی باید مجهز به آب گرم و سرد باشد   2تبصره         52

53        

و بدون استفاده از ) قفسه مجهز به آب چکان(در صورت نداشتن ماشین ظرفشویی، ظروف پس از شستشو در محل مناسب    3تبصره 
  . شودپارچه و حوله و امثال آنها خشک و سپس در قفسه مخصوص ظروف نگهداری 

54        

ها باید قابل نظافت بوده و مجهز به در و شیشه سالم و همیشه تمیز و فاصله کف آنها از زمین حـدود   قفسه، ویترین و گنجه   30ماده 
  . سانتیمتر باشد 20

  . پیشخوان و میزکار باید سالم و سطح آن از جنس قابل شستشو باشد   31ماده         55
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56        

رود باید فاقد هرگونه کشو و یا قفسـه بـوده و فضـای زیـر آن نیـز مـورد        فاً جهت تهیه مواد غذایی بکار میمیزکاری که صر  تبصره 
  . استفاده قرار نگیرد

57        

شـود   سبزیجات و صیفی جاتی که در اماکن عمومی و مراکز عرضه مواد غذایی بصورت خام در اختیار مشتریان گذارده مـی    32ماده 
  . میز و با آب سالم و مایع ظرفشوی شستشو شده و پس از گندزدایی آبکشی و مصرف گرددباید در محل مخصوص، ت

58        

 40لغایت  38و  20لغایت  16انبار مواد غذایی باید قابل تمیزکردن بوده و وضع داخلی آن مطابق با شرایط مندرج در مواد    33ماده 
  . جات مؤسسه باشدنامه و حجم و فضای آن مناسب با نیاز و احتیا این آیین

  . انبار مواد غذایی باید بنحو مطلوب تهویه و میزان حرارت و رطوبت آن همواره مورد تائید مقامات بهداشتی باشد   1تبصره         59
  . انبار آرد و شکر باید مطابق نقشه مصوب باالترین مقام بهداشتی محل شود   2تبصره         60
  . ذاری در انبار به نحو مطلوب و مناسب انجام شودگ بندی و پالت قفسه   3تبصره         61

62        

کلیه مواد غذایی فاسدشدنی باید در یخچال و یا سردخانه مناسب نگهداری شود و مدت آن بیش از زمانی نباشد که ایجـاد     34ماده 
  . فساد یا تغییر کیفیت نماید

  . دیخچال و سردخانه باید مجهز به دماسنج سالم باش  تبصره         63

64        

قراردادن مواد غذایی پخته و خام و شسته و نشسته در کنار هم در یخچال ممنوع بوده و یخچال و سـردخانه همـواره بایـد       35ماده 
  . تمیز و عاری از هرگونه بوی نامطبوع باشد

65        

، غـذاهای فاسدشـدنی، شـربت آالت و    عرضه و فروش مواد غذایی آماده مصرف از قبیل ساندویچ، کباب، آش، غذاهای پخته   36ماده 
جات، انواع تـنقالت و خشـکبار و آجیـل فلـه و امثـال آنهـا بصـورت         نوشیدنیهای فله، ترشیجات و شور و خیارشور، شیرینی

  . گردی ممنوع است دوره
  . ز بو باشدتهویه مناسب یاد بنحوی صورت گیرد که همیشه هوای داخل اماکن سالم، تازه، کافی و عاری ا   37ماده         66
  . درجه سانتیگراد باشد 30در فصل گرما حداکثر درجه حرارت داخل اماکن نباید بیشتر از    38ماده         67

68        

تـا   100لـوکس، نـانوایی    500تـا   200لوکس، آرایشگاه  200تا  100شدت روشنایی نور طبیعی یا مصنوعی در آشپزخانه    39ماده 
و در محوطه عمومی و انبار مراکز ) بسته به نوع کار(لوکس  200تا  150بندی  ید و بستهلوکس، محلهای فرآوری و تول 300

لوکس و در راهرو، سرسرا، رختکن، توالت، دستشوئی  100نامه باید حداقل  و اماکن کارگاهها و کارخانجات موضوع این آیین
  . لوکس باشد 150تا  50و حمامها باید بین 

69        
های الزم با توجه بـه حجـم کـار و نـوع فعالیـت و       بینی ری از حریق و انفجار و سایر خطرات احتمالی باید پیشبرای جلوگی   40ماده 

  . تعداد کارگران بعمل آید

70        

هـا و امثـال آنهـا     نامـه و همچنـین هتلهـا و متـل     کارگاهها و کارخانجات تولیدی مواد غذایی و بهداشتی مشمول این آیـین    41ماده 
آوری، نگهداری موقت، حمـل و نقـل و دفـع نماینـد بطوریکـه       ه تولیدی را همواره بطریقه کامالً بهداشتی جمعمؤظفند زبال

  . اقدامات آنها مورد تائید مقامات بهداشتی باشد
  . دار، زنگ نزن، قابل شستشو، قابل حمل و با حجم مناسب و تعداد کافی موجود باشد دان درپوش زباله   42ماده         71
  . دان باید مجهز به کیسه زباله و در محل مناسبی قرار گرفته و اطراف آن همواره تمیز باشد زباله  تبصره         72

73        

مگس، پشه،  و سایر حشرات، سگ، گربه و موش و سایر حیوانات بهیچ وجه نباید در داخل اماکن و کارگاهها و کارخانجـات     43ماده 
  . دیده شوند

74        

نگهبان در کارخانجات و محلهای مشابه، مشروط براینکه به هیچ وجه با محلهای تهیه، تولید، نگهداری و توزیـع  وجود سگ   تبصره 
  مواد غذایی و افراد شاغل در این قسمتها در ارتباط و تماس نباشد بالمانع است 

75        

نامه به منظور انطبـاق بـا مـوازین     ضوع این آییننقشه کلیه ساختمانهای اماکن عمومی و مراکز و کارگاهها و کارخانجات مو   44ماده 
  . بهداشتی قبل از اجرا باید به تصویب مقامات مسئول برسد

  . اماکنی که اجازه قبول مسافر دارند باید عالوه بر رعایت کلیه موارد بهداشتی واجد شرایط زیر باشند  45ماده         76
  . متر مربع مساحت منظور گردد 5طوری باشد که برای هر تخت حداقل در هر اطاق تعداد تختخوابها باید    1تبصره         77
  . باشد) ترجیحاً صابون مایع(هر اطاق دارای دستشوئی مجهز به صابون    2تبصره         78

79        

الً بهداشتی با شرایط کام) یک دستگاه مردانه و یک دستگاه زنانه(تخت حداقل دو دستگاه مستراح  18در هر طبقه بازاء هر    3تبصره 
  . وجود داشته باشد

  . تعداد دوش آب گرم و سرد در هر طبقه از ساختمان نباید کمتر از مجموع تعداد مستراحهای همان طبقه باشد   4تبصره         80
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81        

شـرایط   در صورتیکه در داخل اطاقها امکانات صحیح و قابل قبول برای آشـپزی وجـود نداشـته باشـد وجـود آبدارخانـه یـا          5تبصره 
  بهداشتی و مجهز در هر طبقه الزامیست 

82        

سـانتیمتر و عـرض    18ارتفاع پله حداکثر . بوده و لغزنده نباشد) لوکس 100حداقل (پله باید دارای حفاظ و روشنایی کافی    6تبصره 
  . سانتیمتر باشد 30آن حداقل 

83        

باید با دستگاههای اتوماتیک در محل مناسب که ) وبالشی، پرده، پتو و امثالهمحوله، ملحفه، ر(ای مانند  البسه و لوازم پارچه   7تبصره 
  . مطابق نقشه استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، شستشو، ضدعفونی، خشک و اطو شود

84        

ایـن   58مطـابق مفـاد مـاده     مگـر در اسـتخرهای شـنا   . باشد وجود هرگونه حوض یا حوضچه پاشوی و امثال آن ممنوع می  46ماده 
  نامه  آیین

85        

های آب نما طوری طراحی گردند کـه همـواره در آنهـا آب در گـردش بـوده و       های سنتی، حوضچه در رستورانها و چایخانه  تبصره 
  . امکان دسترسی به آب برای مشتریان و اطفال آنها فراهم نگردد

  . ستهلک و مستعمل و موادغذایی غیرقابل مصرف و ضایعات در محل کار ممنوع استنگهداری هرگونه وسایل اضافی و م  47ماده         86

87        

  : ظروف مورد استفاده باید دارای شرایط زیر باشد  66ماده 
  . ظروف شکستنی باید تمیز، بدون ترک خوردگی و لب پریدگی باشد -1
رونـد بایـد سـالم، صـاف و بـدون       یوسایل و ظروف فلزی که برای تهیه و نگهداری و مصرف مواد غذایی بکار مـ  -2

 . زدگی باشند زنگ
وسایل و ظروف غذا باید پس از هربار مصرف شسته، تمیز و برحسب ضرورت ضدعفونی گردیده و در ویتـرین یـا    -3

  . گنجه مخصوص که محفوظ باشد نگهداری شود

88        

  : باشد استفاده از ظروف و وسایل مشروحه زیر ممنوع می   67ماده 
  . مسی اعم از اینکه سفیدکاری شده یا نشده باشد دیگ و ظروف -1
 . گوشت کوب و قاشق چوبی و سربی -2
 . قندان بدون درپوش مناسب -3
 . ظروف فاقد درب ثابت و مخصوص برای عرضه موادی از قبیل نمک، فلفل، سماق، شکر و امثال آنها -4
  . شود ز شناخته و آگهی میهرنوع ظروف و ابزاری که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی غیرمجا -5

89        

بنـدی یکبـار مصـرف مـورد تائیـد وزارت       مواد غذایی مانند بستنی، آبمیوه، انواع لبنیات و امثال آنها بایـد در ظـروف بسـته      69ماده 
و پـذیر    االمکـان تجزیـه   و مرغـوب و حتـی  ) غیر بازیـافتی (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساخته شده از مواد اولیه نو 

  . گردد همواره سالم، تمیز و بهداشتی عرضه می

90        

هـای معتبـر بهداشـتی تهیـه و      آن دسته از مواد غذایی مذکور در ماه فوق که توسط واحدهای تولیدی مجاز و دارای پروانه  تبصره 
  . باشند شوند از شمول ماده مذکور مستثنی می بطرق مجاز دیگر بسته بندی و عرضه می

  . سطح میزها باید صاف، تمیز، سالم، بدون درز و روکش آنها از جنس قابل شستشو و به رنگ روشن باشد  70ماده         91
  . صندلیها و نیمکتها باید سالم و تمیز باشد   71ماده         92

93        

ا حداقل هـر سـه روز یکبـار    برای هر مسافر تازه وارد باید از ملحفه، روبالشی و شمد تمیز و سالم استفاده شود و تعویض آنه   72ماده 
  اجباریست 

  . استفاده از لحاف، پتو، تشک و بالش کثیف و مندرس و بدون ملحفه ممنوع است   73ماده         94

95        

استفاده از تختخوابهایی که دارای پارگی یا شکستگی و یا گودرفتگی فنر باشد و ایجاد سروصدای غیرطبیعی نمایـد ممنـوع      74ماده 
  . است

96        

هـای   استفاده از مواد غیراستاندارد از جمله کاغذهای بازیافتی و کاغذهایی کـه تمیـز نباشـد و روزنامـه و همچنـین کیسـه         75ماده 
  بندی مواد غذایی ممنوع است  پالستیکی جهت پیچیدن و بسته

97        

شـوند بایـد از جـنس سـالم و اسـتاندارد و       می بندی مواد غذایی استفاده های مقوایی و پاکتهای کاغذی که برای بسته جعبه   76ماده 
  . کامالً تمیز بوده و از نوع بازیافتی نباشند

  . ظروف خمیرنگیری باید صاف و تمیز و بدون درز باشد نصب شیر آب باالی ظرف خمیرگیری الزم است   77ماده         98
  . د مخلوط کردنی استفاده گرددکوشش شود از دستگاههای خودکار برای تهیه خمیر و سایر موا  تبصره         99
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100        

هـای   برای حمل و نقل و جابجایی مواد غذایی فاسدشدنی مانند انواع گوشت دام و طیور و آبزیان، مواد پروتئینـی، فـرآورده    78ماده 
باید منحصـراً  خام و پخته غذایی دام و طیور و آبزیان، کله و پاچه و آالیش خوراکی دام، شیر و محصوالت لبنی و امثال آنها 

  . از وسائط نقلیه مخصوص و مجهز به سردخانه سالم مناسب استفاده شود

101        

رسـد انـواع نـان،     برای حمل و نقل و جابجایی هرنوع ماده غذایی که بدون شستشـو و پخـت و پـز مجـدد بـه مصـرف مـی         79ماده 
ه اطاقک محفـوظ و مناسـب ، تمیـز و بهداشـتی     شیرینجات و خشکبار و امثال آنها باید از وسایط نقلیه مخصوص و مجهز ب

  . استفاده شود

102        

جـات   برای حمل و نقل مواد اولیه مصرفی و محصوالت نهایی کارگاهها و کارخانجات تولید مواد غذایی حبوبات، غالت، میوه  80ماده 
رت بهداشـت، درمـان و آمـوزش    و سبزیجات باید صرفاً از وسایط نقلیه مخصوص حمل و نقل این مواد کـه مـورد تائیـد وزا   

  . پزشکی باشد استفاده شود

103        

 2الذکر با جابجایی مواد غذایی سروکار دارند مشمول مـاده   فوق 80لغایت  78کلیه افرادی که در وسائط نقلیه موضوع مواد    81ماده 
  . باشند های ذیل آن می نامه درخصوص اخذ کارت معاینه پزشکی و تبصره این آیین

104        

برداری از آنها مجوز حمل و نقل مواد غذایی توسـط وسـیله    نامه مؤظفند قبل از بهره صاحبان وسایط نقلیه موضوع این آیین   82ماده 
  . نقلیه مربوطه را از وزارت بهداشت اخذ نمایند

105        

ممنوع و عاله بر اخذ جریمـه موجـب    حمل و نقل هرنوع کاالی غیر از مواد غذایی توسط وسایط نقلیه مجاز حمل این مواد  تبصره 
  . توقف و سیله نقلیه متخلف به مدت حداقل یکماه خواهد شد

106        

نامه توسط وسایط نقلیه غیرمجاز ممنوع و عالوه بر  این آیین 80لغایت  78حمل و نقل مواد غذایی و بهداشتی موضوع مواد    83ماده 
  . حداقل یکماه خواهد شد اخذ جریمه، موجب توقف وسیله نقلیه متخلف بمدت

107        

جات، خرما، خیارشـور، قطعـات پنیـر،     های شیرینی استفاده از انبرک مخصوص از جنس استنلس استیل برای برداشتن دانه   84ماده 
  . حلوا و امثال آنها الزامیست

  
  
  
  

 بازدیدها 
  مشخصات بازدید و 

  تائیدکنندگان 
  بازدید سوم  بازدید دوم  بازدید اول

  م و نام خانوادگی و امضاء نا
  بازرس بهداشت محیط 

      

  نام و نام خانوادگی و امضاء 
  مسئول بهداشت محیط 

      

  نام و نام خانوادگی و امضاء 
  مسئول بهداشت محل 

      

 
 


