وزارت صحت عامه
ریاست عمومی طب وقایوی
ریاست صحت محیطی
آمریت آب ،حفظ الصحه وتبلیغات نظافت
الیحه کنترول کیفیت اب حوض آببازی
 .1دستگاه کلورزنی جهت ضد عفونی آب حوض آببازی باید در محوطه حوض موجود باشد
 .2جهت اطمینان از ضد عفونی یا پاک سازی اب از مکروب روزانه چند بار کلورین باقی مانده توسط کیت تست کلورین اندازه و
در دفتر مخصوص ثبت شود.
 .3درجه حرارت آب در حوض آببازی سرپوشیده روزانه اندازی گیری و باید حدود  25درجه سانتی گراد باشد.
 .4جهت جلوگیری از انتشار مکروب و ملوثیت آب هر آبباز باید قبل از ورود و هنگام خروج از حوض باید شاور گرفته بدن خود
را خوب شستشو نماید.
 .5حوض های آببازی باید مجهز به شاور آب گرم و سرد جهت حمام گرفتن آببازان به اندازه کافی باشد.
 .6حوض های آببازی باید به تعداد هر  40نفر آبباز یک کناراب با شرایط کامالً بهداشتی داشته باشد

 .7حوض های آببازی به تعداد هر  75نفر آبباز یک دستشوئی مجهز به آب گرم و سرد داشته باشد.
 .8حوض های آببازی باید جهت تبدیلی لباس برای آببازان یک جای مناسب با وسعت کافی داشته و شرایط بهداشتی آن از
طرف مسئولین حوض بررسی گردد.
 .9توزیع و استفاده از وسایلی مانند جان پاک  ،کاله  ،سرپائی  ،بینی بند  ،لنگ ،تیغ  ،شانه  ،برس و امثال آنها بصورت
مشترک در حوض آببازی های آببازی و محل های مشابه ممنوع می باشد.
 .10حوضچه که محتوی مایع ضد عفونی کننده بمنظور ضد عفونی پا های آببازان به قسم آماده گردد که آببازان بعد از دوش
گرفتن و قبل از ورود به محوطه حوض آببازی الزاما" از داخل آن عبور نمایند ،درجای مناسب موجود باشد

 .11کف حوض آببازی باید دارای شرایط زیر باشد :
.a

از جنس مقاوم  ،صاف  ،بدون درز و شکاف و قابل شستشو.

.b

دارای کف شور به تعداد مورد نیاز و مجهز به سیفون باشد .

 .12در محوطه حوض آببازی آب نوشیدنی صحی به اندازه کافی برای استفاده آببازان موجود باشد.
 .13وضعیت ساختمانی و شیب بندی موج شکن و سرریزه حوض آببازی به نحوی باشد که مانع برگشت آب به داخل حوض

آببازی گردد.
 .14عمله نجات واجد شرایط و متناسب با تعداد آببازان در محوطه حوض آببازی موجود باشد

 .15موجودیت وسایل نجات از قبیل چوب  ،لوله عصایی شکل  ،حلقه نجات  ،تیوپ  ،طناب و سایر وسایل مورد نیاز در
محل حوض آببازی الزامی میباشد.
 .16حوض آببازی دارای نشانی قسمت کم عمق و قسمت عمیق و شیب آن تدریجی باشد بصورتی که مانع از لخشیدن گردد
و هرگز نباید دارای پله یا افت ناگهانی باشد.
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 .17از آوردن و مصرف کردن هر گونه خوراکی و نوشیدنی و همچنین جویدن ساجق و استعمال دخانیات در محوطه
حوض آببازی جلوگیری صورت گیرد.
 .18از ورود کسانیکه مبتال به امراض ساری و جلدی میباشد از طرف مسئولین حوض متذکره جلوگیری صورت گیرد

 .19جعبه کمک های اولیه که دارای محتوی گاز استریل  ،بنداژ  ،محلول پایودین ،سیرم سلن  ،پماد سوختگی و آنتی بیوتیک
دار در محوطه حوض آببازی موجود و قابل دید باشد
 .20موجودیت یک شخص مسلکی جهت تطبیق کمک های اولیه در حوض های آببازی ضروری میباشد

 .21جهت رفتن به سونای خشک باید از جان پاک و استفاده از سرپائی برای سونای مرطوب ضروری میباشد
 .22حوضچه جهت ضد عفونی سازی پا های آبباز روزانه چندین نوبت کلورین باید عالوه و یا حد اقل روزی یکبار تبدیل
شود.
 .23پیام های مورد ضرورت برای آببازان در جاه های مناسب در داخل و محوطه حوض اببازی نصب گردد.
 .24آب تخلیه شده حوض های آببازی باید برای سرسبزی اطراف محوطه حوض ویا در چاه های جاذب رختانده شود.
 .25مسئولیت مستقیم نظارت از کیفیت آب حوض های آببازی بر عهده مدیر حوض آببازی بوده و میباشد.
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الیحه شرکت تولیدی اب بوتلی
شرکت های تولید اب بوتلی مکلف اند جهت عرضه آب آشامیدنی صحی موارد ذیل را در نظر بگیرند:
 .1شرکت تولیدی آب بوتلی جهت تامین آب صحی آشامیدنی مکلف اند تا سرتفکیت وزارت صحت عامه را داشته باشد.
 .2شرکت ها ی تولیدی آب های بوتلی مکلف اند بعد از ثبت و راجستر هر سه ماه یک بار آب تولیدی خویش را جهت تجزیه و
تحلیل به وزارت صحت عامه ارسال بدارند.
 .3تمام کارگران خدماتی که در داخل شرکت های تولید فعالیت دارند باید کارت صحی از طرف وزارت صحت عامه اخذ نمایند
 .4تمام کارگران شرکت های تولیدی آب بوتلی مکلف اند در وقت تولید ملبس با ینفورم ( کاله ،ماسک ،چپن ،پاپوش و دستکش)
باشند.
 .5شرکت های تولیدی مکلف اند تا جهت شستشوی بوتل ها ،ماشین شستشوی اتومات داشته باشند.
 .6تمام بوتل های تولید باید دارای تاریخ تولید ،انقضاء و بیچ نمبر باشد.
 .7شرکت های تولیدی مکلف اند تا جهت اطمینان از کیفیت اب تولیدی خویش کیت معاینات آب و اطاق مشخص با البرانت در
داخل شرکت داشته باشند.
 .8شرکت های تولیدی آب بوتلی مکلف اند تا جهت مراعات نمودن حفظ الصحه و نظافت شرکت ،گدام جداگانه جهت ذخیر سازی
مواد خام و بعد از تولید خود داشته باشند.
 .9شرکت های تولیدی مکلف اند جهت جلوگیری از ملوث شدن آب ،حین پرکاری از ماشین های اتومات استفاده نمایند.
 .10جهت تصفیه و کم زیاد نمودن منرال ها در آب تولیدی شان از فلتر های ریگی ،کاربن ،اوزن و غیره فلتر ها استفاده نمایند.
 .11آب تولید شده شرکت های تولیدی باید مطابق به لیبل بوتل باشد.
 .12شرکت ها تولید مکلف اند تا نتایج روزمره تست آب تولیدی شان را در کتاب نتایج درج نمایند.
 .13منبع اصلی آب تولیدی بوتلی مصئون باشد
 .14شرکت های تولید مکلف اند جهت بهبود بخشیدن برنامه های نظارتی که از طرف ارگان های نظارت کننده صورت میگیرد
کتابچه یاد داشت داشته باشند.
 .15بدون داشتن سرتفکیت وزارت صحت عامه و جواز سرمایه گزاری تولید شرکت های تولیدی قاچاق پنداشته شده و مسئولیت
بعدی بدوش مالک شرکت میباشد.
آدرس دفتر :ریاست صحت محیطی ،آمریت آب ،حفظ الصحه و تبلیغات نظافت
چهار راهی صدارت ،شفاخانه جمهوریت ،تعمیر ریاست صحت محیطی

وزارت صحت عامه
ریاست عمومی طب وقایوی
ریاست صحت محیطی
آمریت آب ،حفظ الصحه و تبلیغات نظافت
الیحه فابرکات یخ سازی

فابریکات تولید یخ مکلف اند جهت عرضه یخ برای استفاده موارد ذیل را در نظر بگیرند:
 .1فابریکات تولیدی یخ درکشور مکلف اند تا سرتفکیت وزارت صحت عامه را داشته باشد.
 .2منبع اصلی آب تولیدی یخ باید مصئون بوده و قبل از تولید باید آب متذکره در البراتوار وزارت صحت عامه تست گردد.
 .3فابریکات تولیدی یخ مکلف اند بعد از ثبت و راجستر هر سه ماه یک بار آب قبل از تولید و بعد تولیدی خویش را جهت تجزیه
و تحلیل به وزارت صحت عامه ارسال بدارند.
 .4تمام کارگران خدماتی که در داخل شرکت های تولید فعالیت دارند باید کارت صحی از طرف وزارت صحت عامه اخذ نمایند و
هر شش ماه دو باره معاینات صحی گردند.
 .5تمام کارگران فابریکات تولیدی یخ مکلف اند در وقت تولید ملبس با ینفورم ( کاله ،ماسک ،چپن ،پاپوش و دستکش) باشند.
 .6فابریکات تولیدی یخ مکلف اند تا از قالب های استندرد جهت تولید استفاده نمایند.
 .7فابریکات تولید یخ مکلف اند تا جای مناسب برای شستشوی قالب های یخ داشته و در جای مصئون نگهداری گردد.
 .8فابریکات تولیدی یخ نباید از قالب های کهنه یا زنگ زده استفاده نمایند.
 .9فابریکات یخ مکلف اند جهت بهبود بخشیدن برنامه های نظارتی که از طرف ارگان های نظارت کننده صورت میگیرد کتابچه
یاد داشت داشته باشند.
 .10بدون داشتن سرتفکیت وزارت صحت عامه و جواز سرمایه گزاری تولید شرکت های تولیدی قاچاق پنداشته شده و مسئولیت
بعدی بدوش مالک شرکت میباشد.
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