اليحه حفظ الصحوي براي آرايشگران:

هدف  :تطبيق نورم هاي صحي بمنظورتآمين حفظ الصحه شخصي ومحيطي
درداخل وخارج آرايشگاه  ,استفاده ازموادآرايشي مطمئن وبا کيفيت
ازشخص مريص به شخص
ووسايل معقم ,جلوگيري ازانتقال امراض ساري
سالم وعرضه خدمات آرايشي وبهداشتي بشکل صحي براي مشتريان ميباشد
با عدم مراعات اين اليحه مستلزم مجازات ميباشند.
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عموم متصديان مکلف اند که کارت معاينات صحي را در محل کارباخود داشته باشدودرهر() 6-3ماه آنرا تجديد نمايند.
تمام کارگران بخش آرايشگاها بوقت کار ,چپن  ,کال وماسک داشته باشد.
کارگران جهت شستشوي روي ودست صابون ,آب پاک ,دست پاک,روي پاک,ومحل مناسب براي لباس ها داشته باشند.
صحن داخل دوکان ومحل کار بايد قابل شستشووبدون فرورفتگي وداراي شيب مناسب بطرف ابروداشته باشد روزانه حداقل
دوبارشستشووجاروب گردد
ساختمان ديوارها,دروازه هاوکلکين ها ازورودحشرات وجوندگان درامان باشند.
آرايشگرازموادکيمياوي که براي آرايش ازان استفاده مينمايدمعلومات مکمل داشته باشد.
سقف اتاق پاک وحتي االامکان مسطح باشند.
آب مصرفي بايد پاک وصحي باشد
تمام کارگران حفظ الصحه شخصي ومحيطي راجدآمراعات نمايند .
سيستم دفع فاضالت محفوظ ومطمئن باشدوباعث مزاحمت محيطي واذيت ديگران نگردد.
درهرآرايشگاه بايد کثافت داني سرپوش دارموجودباشدوکثافات همه روزه درمحالت تعين شده تخليه گرددواطراف دوکان
همه روزه پاک وجاروب گردد.
دوکان آرايشگاه بايد داراي نورکافي (طبيعي ومصنوعي) و تهويه درست باشد.
براي رهايش مراجعين بايد درتابستان بادپکه  ,کولر ودرزمستان وسايل گرم کننده موجودباشد.
استفاده از چلم  ,نصواروسگرت وساير دخانيات درداخل دوکان آرايشگاه ممنوع است.
درآرايشگاه همه وسايل وموادکيمياوي که استفاده ميگردد بايد داراي کوالتي خوب ومعياري باشد موجوديت سامان ووسايل
کمک هاي اوليه در همچو محالت حتمي ميباشد.
اليحه هذا بداخل چوکات شيشئي دردوکان آرايشگا ها درمعرض ديد مراجعين نصب گردد.
دوکان آرايشگاه داراي تشناب ودستشوي باشد.
ازيک تيغ (پل ريش)صرف براي يک شخص استفاده شود  ,استفاده ازيک تيغ براي دوشخص مجازنيست.
سامان ووسايل بعد از استفاده بايد براي ده دقيقه دربين ديتول  %5-3گذاشته شودوبعدآ براي ديگران استفاده گرددومحلول
ديتول همه روزه بشکل تازه تهيه شود.
هر آرايشگاه داراي پنبه وپارچه هاي معقم ( ضد عفوني) باشد تادرموقع ضرورت از آن استفاده گردد.
هرآرايشگاه سرلوحه را ترتيب وباالي دوکان آرايشگاه خويش نصب نمايد.
کتاب راجستر براي ثبت مشاهدات درآرايشگاه موجودباشدوسوپروايزران مکلف به ثبت مشاهدات خويش ميباشند.
درصورت تخلف ازموادات اين اليحه مطابق مقررات مجازات خواهند گرديد.

اليحه

حفظ الصحوي براي فروش ميوه هاي تازه وترکاري ها:

هدف  :تطبيق نورم هاي صحي بمنظورتآمين حفظ الصحه شخصي ومحيطي
رادرداخل وخارج ميوه فروشي هاي تازه وترکاري فروشي ها با شرايط صحي
جهت تهيه ,عرضه وجلوگيري ازبروز امراض ساري بخصوص امراض اسهالي
 ,وباعدم مراعات اين اليحه مستلزم مجازات
درنزد مردم ميباشد
ميباشند.
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عموم متصديان مکلف اند که کارت معاينات صحي را در محل کارباخود داشته باشدودهر( )6-3ماه آنرا تجديد نمايند.
متصديان مکلف اند محل محفوظ ومناسب براي حفظ ونگهداشت ترکاري ها وميوه هاي تازه داشته باشند.
کارگران موظف اند تا حفظ الصحه شخصي وحفظ الصحه محيط کارخودرا جدآ مراعات نمايند.
صحن داخل دوکان ومحل کار بايد قابل شستشووبدون فرورفتگي وداراي شيب مناسب بطرف ابروداشته باشد.
ساختمان ديوارها,دروازه هاوکلکين ها ازورودحشرات وجوندگان درامان باشند.
سقف اتاق پاک وحتي االمکان مسطح باشند.
آب مصرفي بايد پاک و صحي باشد.
سيستم دفع فاضآلب محفوظ ومطمئن باشدوباعث مزاحمت محيطي واذيت ديگران نگردد.
کثافات داني سرپوش دارقابل شستشو موجود بوده وکثافات در محالت تعين شده تخليه گرددواطراف دوکان همه روزه پاک
وجاروب گردد.
کارگران بايد ملبس بالباس پاک کار باشند.
ميوه هاي تازه وترکاري با آب پاک وصحي شسته شود.
فروش ترکاري وميوه هاي تازه درکنارجاده ها غيرمجازميباشد.
تمام ميوه هاي تازه وترکاري ازتماس گردوخاک وحشرات محفوظ نگهداري گردد.
فروش ميوه هاي گنديده ومشکوک جدآ ممنوع است.
هيچ وقت ميوه جات وسبزيجات درمعرض آفتاب گذاشته نشود.
سرلوحه راترتيب وباالي دوکان نصب گردد
هرترکاري فروش وميوه فروش مکلف است تافورم اصالحي هذا را قاب نموده وقابل ديد مشتريان نمايدومکلف برتطبيق مواد
فوق الذکر ميباشد.
کتاب راجستر براي ثبت مشاهدات سوپروايزران موجودباشدوسوپروايزران مکلف به ثبت مشاهدات خويش ميباشند.
درصورت تخلف ازموادات فوق الذکرطبق مقررات مجازات خواهند گرديد.

اليحه حفظ الصحوي براي سلماني ها:

هدف  :تطبيق نورم هاي صحي بمنظورتآمين حفظ الصحه شخصي ومحيطي
 ,استفاده ازموادآرايشي مطمئن
رادرداخل وخارج سلماني خانه ها
ازشخص مريص به
,سامان ولوازم معقم وجلوگيري ازانتقال امراض ساري
شخص سالم وبالخره عرضه خدمات آرايشي وبهداشتي بشکل صحي صورت گيردو با
عدم مراعات اين اليحه مستلزم مجازات ميباشند.
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عموم متصديان مکلف اند که کارت معاينات صحي را در محل کارباخود داشته باشدودرهر() 6-3ماه آنرا تجديد نمايند.
تمام کارگران بخش سلماني ها بوقت کار ,چپن  ,کال وماسک ودستکش داشته باشد.
کارگران جهت شستشوي روي ودست صابون ,آب پاک ,دست پاک,روي پاک ومحل مناسب براي لباس ها داشته باشد
صحن داخل دوکان ومحل کار بايد قابل شستشووبدون فرورفتگي وداراي شيب مناسب بطرف ابروداشته باشد روزانه حداقل
دوبارشستشووجاروب گردد
ساختمان ديوارها,دروازه هاوکلکين ها ازورودحشرات وجوندگان درامان باشند.
سقف اتاق پاک وحتي االامکان مسطح باشند.
آب مصرفي بايد پاک وصحي باشدوتمام کارگران حفظ الصحه شخصي ومحيطي راجدآمراعات نمايند .
سيستم دفع فاضآلب محفوظ ومطمئن باشدوباعث مزاحمت محيطي واذيت ديگران نگردد.
درهرسلماني بايد کثافت داني سرپوش دارموجودباشدوکثافات همه روزه درمحالت تعين شده تخليه گرددواطراف دوکان همه
روزه پاک کاري گردد.
دوکان سلماني بايد داراي نورکافي (طبيعي ومصنوعي) و تهويه درست داشته باشد.
براي رهايش مراجعين بايد درتابستان بادپکه  ,کولر ودرزمستان وسايل گرم کننده موجودباشد.
استفاده از چلم  ,نصواروسگرت وساير دخانيات درداخل دوکان سلماني ممنوع است.
وسايل وموادکيمياوي که استفاده ميگردد بايد داراي کوالتي خوب ومعياري باشد.
جعبه کمک هاي اوليه در همچو محالت حتمي ميباشد ودرمواقع ضرورت ازآن استفاده گردد.
اليحه هذا بداخل چوکات شيشئي دردوکان سلماني ها درمعرض ديد مراجعين نصب گردد.
دوکان سلماني داراي تشناب ودستشوي باشد قبل وبعدازکاردست هاي خودرا بشويد.
ازيک تيغ (پل ريش) صرف براي يک شخص استفاده شود ,استفاده يک تيغ به دوشخص مجازنيست.
تمام سامان ووسايل بعد از استفاده بايد براي ده دقيقه دربين ديتول  %5-3يا الکول  %70گذاشته شودوبعدآ براي ديگران استفاده .
هر سلماني داراي پنبه وپارچه هاي معقم ( ضد عفوني) باشد تاودرموقع کدام پاره گي يا زخم از آن استفاده گردد.
هرسلماني سرلوحه راترتيب وباالئي دوکان خويش نصب نمايد.
کتاب راجستربراي ثبت مشاهدات درسلماني خانه ها موجودباشدوسوپروايزران مکلف به ثبت مشاهدات خويش ميباشند.
درصورت تخلف ازمواد ات فوق الذکرطبق مقررات مجازات خواهندگرديد.

اليحه حفظ الصحوي براي خوراکه

هدف :
وخارج
مردم
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فروشي ها:

تطبيق نورم هاي صحي بمنظورتآمين حفظ الصحه شخصي ومحيطي درداخل
خوراکه فروشي ها که مواد خوراکي صحي  ,باکيفيت وتاريخ جديد به
عرضه و موادخوراکي مطاببق اليحه حفظ الصحوي جابجا ونگهداري
وباعدم مرعات اين اليحه مستلزم مجازات ميباشند.

عموم متصديان مکلف اند که کارت معاينات صحي را در محل کارباخود داشته باشدودرهر( )6-3ماه آنرا تجديد نمايند.
فروش تمام مواد غذائي بعدازاجراي کواليتي کنترول واخذسرتفکيت صحي مجازاست.
متصديان مکلف اند محل محفوظ ومناسب براي حفظ ونگهداشت مواد غذائي خام وپخته داشته باشند.
کارگران جهت شستشوي روي ودست صابون ,آب پاک ,دست پاک,روي پاک,ومحل مناسب براي لباس ها داشته باشند.
صحن داخل دوکان ومحل کار بايد قابل شستشووبدون فرورفتگي وداراي شيب مناسب بطرف ابروداشته باشد.
ساختمان ديوارها,دروازه هاوکلکين ها ازورودحشرات وجوندگان درامان باشند.
سقف اتاق پاک وحتي االمکان مسطح باشند.
سيستم دفع فاضآلب محفوظ ومطمئن باشدوباعث مزاحمت محيطي واذيت ديگران نگردد.
کثافات داني سرپوش دار موجود بوده وکثافات در محالت تعين شده تخليه گرددواطراف دوکان همه روزه پاک وجاروب گردد.
کارگران بايد ملبس بالباس پاک کار باشند.
وترين غرض حفظ ونگهداشت مواد غذائي درداخل دوکان موجودباشد.
فريزرويخچال جهت حفظ ونگهداشت موادغذائي و مشروبات غيرالکولي موجودباشد.
تمام انواع م وادغذائي نبايد خارج از وترين گذاشته شودوازتماس گردوخاک وحشرات محفوظ نگهداري شود.
فروشنده حق فروش مواد تاريخ سپري شده ,بي کيفيت ومضربه صحت راندارد.
ازعرضه موادغذائي باسي جدآ خودداري گردد.
ازفروش موادمضرمثل سکرين ورنگ هاي غيرمجازجدآ خودداري گردد.
تمام موادخوراکي خارجي برويت سرتفکيت صحي وزارت صحت عامه قابل عرضه وفروش است.
تمام انواع موادخوراکي درمعرض حرارت  ,رطوبت ,گرماوآفتاب گذاشته نشود.
مالک خوراکه فروشي مکلف است تا بخاطرذخيره موادخوراکي خويش محل مناسب را باشرايط صحي آن آماده نمايد.
مالک خوراکه فروشي مکلف است تاسرلوحه راترتيب وباالي خوراکه فروشي خويش نصب نمايد.
کتاب راجستربراي ثبت مشاهدات درخوراکه فروشي موجودباشدوسوپروايزران مکلف به ثبت مشاهدات خويش ميباشند.
درصورت تخلف ازموادات فوق الذکرطبق مقررات مجازات خواهند گرديد.

اليحه حفظ الصحوي براي قنادي ها:

هدف  :تطبيق نورم هاي صحي بمنظورتآمين حفظ الصحه شخصي ومحيطي
تهيه و به مردم
رادرداخل وخارج قنادي ها تا موادبشکل صحي ومطمئن
عرضه گردد وباعدم مراعات اين اليحه مسبلزم مجازات ميباشند.
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تمام کارگران بايد درهر()6-3ماه معاينات صحي خودرا انجام داده وتصديق صحي رادرمحل کارباخودداشته باشد.
تمام کارگران بوقت کار ملبس بالباس کارباشندوجاي مناسب براي حفاظت لباس داشته باشند.
تمام کارگران مکلف به رعايت حفظ الصحه شخصي ومحيطي ميباشند.
کف اتاق ها ودهليز ها سمنت باشد وداراي فرش پاک وهمه روزه پاک کاري گردد.
آب مشروب مورد مصرف بايد کافي ,پاک وصحي باشد وازمنبع مطمئن غرض نوشيدن وساير موارد تهيه گردد ومورد تائيد
مقامات صحي باشدودرقسمت نگهداشت آن توجه جدي گردد.
درساختن شريني ,نقل وسايرخوراکه هاي شيرين ازمواد سکرين ورنگ هاي غير مجازوغير معياري که مضر صحت است
استفاده نگردد.
درقسمت تهيه مواد ازسامان ولوازم پاک استفاده گرددوهميشه پاک نگهداري گردد.
هر کار خانه داراي تشناب غرض شستشوي بدن براي کارگران توام باآب کافي باشد.
هرکار خانه داراي بيت الخالء اصالح شده مجهز باسيستم سيپتيک تانک وسيستم منظم دفع فاضآلب باشد تا از آلودگي محيط
جلوگيري گرددومالک مکلف به مراقبت وتخليه به موقع آن ميباشد.
هر کار خانه وفابريکه شريني پزي بايد کثافت داني به اندازه کافي داشته باشد وتمام کثافات توليد شده را روزانه درجاي تعين شده
تخليه نمايد.
هرکار خانه بايد داراي سيستم تهويه وتنوير(طبيعي ومصنوعي) مناسب باشد .
دروازه ها وکلکين ها ي کارخانه بايد داراي جالي غرض جلوگيري ازمگس وحشرات باشد.
دروازه ها ,کلکين هاوديوار هاي اتاق ها بشمول سقف اتاق ها ي کاربايد پاک وهمه ساله رنگ آميزي گردد.
هر کار خانه وفابريکه داراي اشپز خانه مجهز بمنظورپخت غذا بشمول ظروف پاک باشدوتمام مقررات را در قسمت حفظ الصحه
غذا مراعات نمايند.
از استعمال دخانيات ومواد مخدر درداخل کارخانه اجتناب گردد.
کارخانه درهر فصل سال بايد دواپاشي گردد.
هر کارخانه بايدداراي گدام مشخص براي نگهداشت مواد خام ومواد غذائي وپوشاکه باشدودر مقابل حشرات وجوندگان تدابير
الزمه گرفته شود.
کارگران مشکوک به مريضي دست شان فورآ ازکارگرفته شده وعاجآل تحت تداوي قرارگيرد.
هميشه ازمواد ضدعفوني کننده يا چونه دربت الخآل استفاده بعمل آيد.
هرقنادي سرلوحه ترتيب وباالي دوکان قنادي خويش نصب نمايد.
مالکين کارخانه ها مجبور ومکلف ب ر تطبيق مواد فوق غرض وقايه صحت هموطنان ميباشندواليحه هذا را چوکات نموده ودر
محل ديد مشتريان در محالت مناسب قراردهند.
کتاب راجستربراي ثبت مشاهدات موجودباشدوسوپروايزران مکلف به ثبت مشاهدات خويش ميباشند.
ازموادسوختي مناسب استفاده گرددتا ازآلودگي هوا جلوگيري گردد.
درصورت تخلف ازموادات فوق الذکر طبق مقررات مجازات خواهند گرديد.

اليحه حفظ الصحوي براي مهما نخانه هاومسافرخانه ها:

هدف  :تطبيق نورم هاي صحي بمنظورتآمين حفظ الصحه شخصي ومحيطي وفراهم
نمودن سهولت هاي صحي مانند بسترخواب  ,روجائي  ,دوشک  ,آب صحي گرم
وسرد  ,تشناب ها وغيره مطابق لوايح حفظ الصحوي عيارگردد تا باشد
امراض ساري ازيک شخص به شخص ديگرانتقال ننمايندوبا عدم مراعات اين
اليحه مسبلزم مجازات ميباشند.
 .1تمام کارکنان مکلف اند که کارت صحي را بعدازتکميل نمودن معاينات البراتواري درمحل کارباخودداشته باشندودرهر( ) 6-3ماه
آنراتجديد نمايند.
 .2تمام کارکنان بايد به وقت کار ملبس با لباس کار باشند.
 .3تمام کارگران مکلف به رعايت حفظ الصحه شخصي ميباشند.
 .4کف اطاق ها  ,دهليز ها ,وسالون مهمانخانه ها ومسافرخانه ها بايد سمنت ياپوشش مناسب داشته وداراي فرش پاک باشدوهمه وقت
پاکاري وجاروب گردد.
 .5آب مشروب موردمصرف بايد پاک ,صحي وموردتائيدارگان هاي صحت عامه باشد وازمنبع پاک ومطمئن غرض شستشو وساير
موارد تهيه گرديده ودرقسمت حفظ الصحه ونگهداشت آن توجه گردد.
 .6هر مهمانخانه ومسافرخانه بايد داراي روجائي وکمپل پاک (شيت شده) بالشت مکفي باشد وبراي هر مسافر کمپل شيت شده
,روجائي وبالشت پاک توزيع شود.
 .7هر مهمانخانه ومسافرخانه بايد داراي تشناب ,بيت الخال  ,اشپزخانه وسيستم منظم دفع کثافات وفاضآلب باشدکه باعث مزاحمت و
ملوثيت محيط نشود.
 .8مهمانخانه ومسافرخانه بايد داراي تهويه درست بوده ,نورکافي(طبيعي ومصنوعي) غرض روشنائي داشته باشد.
 .9کثافت داني به اندازه کافي درمهمانخانه ها ومسافرخانه ها موجودباشد وکثافت به وقت وزمان درمحل تعين شده تخليه گردد.
 .10دروازه وکلکين هاي اتاق ها بايد داراي جالي غرض جلوگيري ازورود مگس وحشرات وجوندگان باشد.
 .11ظروف که از آن غرض استفاده غذا ونوشيدن آب استفاده ميگردد بايد پاک باشد وهميشه با آب پاک ومايع ظرفشوئي
شستشووآبکش گردد.
 .12از استعمال مواد مخدرونشه آوردرداخل مهمانخانه ها ومسافر خانه ها جدآ خودداري گردد.
 .13هر مالک مهمانخانه ومسافرخانه مکلف است هر سه ماه بعد اتاق ها را براي وقايه ازحشرات دواپاشي نمائيد.
 .14هر مهمانخانه ومسافرخانه نظربه فصل سال بايد داراي سيستم سردکننده وگرم کننده باشد.
 .15هر مهمانخانه ومسافرخانه بايد داراي تحويل خانه منظم وجداگانه باشد.
 .16دوداشپزخانه بايد به شرايط درست آن دفع گردد وازتوليد صدا هاي بلند راديو ,تيپ وتلويزيون که باعث اذيت اطرافيان ميگردد
خودداري گردد.
 .17هرمهمانخانه ومسافرخانه بايد جاروب برقي وآله ضدحريق داشته باشد.
 .18هرمهمانخانه ومسافرخانه بايد بمنظورضدعفوني کردن تشناب وبيت الخآل ازموادکيمياوي ويا چونه استفاده نمايد.
 .19هرمهمانخانه ومسافرخانه سرلوحه راترتيب وازطرف بيرون درباالي مسافرخانه يا مهمانخانه نصب نمايد.
 .20کتاب راجستربراي ثبت مشاهدات سوپروايزران موجودباشدوسوپروايزران مکلف به ثبت مشاهدات خويش ميباشند.
 .21درصورت تخلف ازموادات فوق الذکرطبق مقررات مجازات خواهند گرديد.

اليحه حفظ الصحوي براي نانوائي

ها وفابريکات نان پزي:

هدف  :تطبيق نورم هاي صحي بمنظورتآمين حفظ الصحه شخصي ومحيطي
درنانوائي ها وفابريکات نان پزي  ,خميرآرد بشکل صحي ونان مطابق اليحه
حفظ الصحوي پخت وپزوعرضه گردد باعدم مراعات اين اليحه مستلزم مجازات
ميباشند.
 .1کليه کارگران ومتصديان مکلف اند که کارت معاينات صحي را در محل کارخود داشته باشدودرهر)) 6-3ماه آنراتجديد نمايند.
 .2کارگران که درنانوئي هاوفابريکات توليدي نان کارمينمايند ملبس با کاله ولباس مخصوص باشند.
 .3کارگران مکلف اند که حفظ الصحه شخصي ومحيطي راجدآ مراعات نمايند.
 .4متصديان مکلف اند که الماري وجاي مخصوص براي لباس کارگران تهيه نمايند.
 .5آب کافي وپاک غرض خمير کردن  ,شستن دست ها ونوشيدن درنانوائي ها وفابريکات نان پزي موجود باشد که بايد آب
درظروف پاک ومطمئن نگهداري شود.
 .6جعبه کمک هاي اوليه درداخل نانوائي وفابريکه توليد نان موجود باشد.
 .7کف نانوائي بايد سمنت يا داراي سطح قابل شستشوبوده وداراي شيب مناسب وقابل شستشو باشد .
 .8ساختمان ديوار ها ومحل نگهداشت مواد خام در مقابل حشرات وجوندگان مطمئن باشد.
 .9سطوح داخل نانوائي ها وفابريکات همه ساله رنگمالي ,همه وقته پاک وسقف آن بشمول خميرخانه مسطح باشد.
 .10دروازه وکلکين ها بدون شکستگي بوده ومجهز باجالي سيمي برضد حشرات باشد.
 .11نانوائي وفابريکه توليدي نان بايد داراي سيستم منظم جابجايي فضالت باشد تامشکالت محيطي رابار نياورد.
 .12موادسوخت ودستگاه سوختي به نوع باشد که احتراق بصورت کامل انجام گيرد.
 .13گدام آرد بايد درجاي مناسب قرار داشته باشد تاازمواجه شدن به رطوبت ,حرارت وحيوانات موزي درامان باشد.
 .14هرنانوائي وفابريکه توليدي نان بايد داراي کثافت داني باشد سيستم دفع کثافات عايده بايد بشکل منظم صورت گيردوهمه وقته
کثافات روزمره درجاهاي تعين شده تخليه گردد.
 .15ظرو فيکه درآن خمير ميشود بايد صاف وپاک بوده وداراي سيستم منظم محافظتي باشد.
 .16نانوائي وفابريکه توليدي نان بايد داراي نورمناسب (مصنوعي وطبيعي ) تهويه مناسب وموقعيت مناسب باشد وباعث اذيت
همسايه ها نگردد.
 .17وسيله ضدحريق درنانوائي هاوفابريکات نان پزي حتمي موجودباشد.
 .18ازاويزان نمودن نان درخارج دوکان نانوائي که معروض به گردوخاک وحشرات ميباشد جدآخودداري گردد.
 .19ازپاشيدن آب بروي نان تازه وپخته خارج ازتنور اجتناب شود.
 .20براي جلوگيري ازدود تنوربداخل نانوائي ازقيف فلزي باالي تنوربمنظورعدم پراگندگي دود استفاده شود.
 .21نانوائي ها سر دودرو رابافلتردودمجهزسازند.
 .22هرنانوائي سرلوحه راترتيب ودرباالي نانوائي نصب نمايد.
 .23هر نانوائي يا فابريکه توليدي نان مکلف است تافورم اصالحي هذا را قاب نموده وقابل ديد مشتريان نمايدومکلف برتطبيق مواد
فوق الذکر ميباشد.
 .24کتاب راجستربراي ثبت مشاهدات درنانوائي موجودباشد وسوپروايزران مکلف به ثبت مشاهدات خويش ميباشند.
 .25درصورت تخلف از موادات فوق الذکرطبق مقررات مجازات خواهند گرديد.

اليحه حفظ الصحوي براي هوتل ها و رستورانت ها:

هدف  :تطبيق نورم هاي صحي بمنظورتآمين حفظ الصحه شخصي ومحيطي درداخل
وخارج هوتل ,تهيه طبخ ,وصرف مواد
غذائي بشکل صحي جهت حفظ صحت هموطنان و عرضه موادغذائي طبخ شده صحي
به مردم ميباشد و با عدم مراعات اين اليحه مستلزم مجازات ميباشند.
 .1عموم متصديان مکلف اند که کارت معاينات صحي را در محل کار باخود داشته باشدودرهر)  )6-3ماه آنرا تجديد نمايند.
 .2ازمواد سالم ,تازه وصحي بمنظور پخت وپز استفاده گردد وهمچنان محالت که در آن مود غذائي خام تهيه ميگردد بايد پاک باشد.
 .3اشخاصيکه در اشپزخانه کار ميکنند بايد مجهز بالباس پاک وکاله باشد وساير کارگران نيز بايد داراي لباس مشخص کار باشد وحفظ
الصحه شخصي را جدآ مراعات نمايند وکارگران بايد داراي الماري مشخص براي لباس باشند.
 .4سطح اتاق ازجنس قابل شستشووداراي شيب مناسب (آبرو) باشدو هميشه تميزوپاک باشد.
 .5ساختمان ديوارها,دروازه هاوکلکين ها طوري باشد که ورود حشرات,مگس ها وجوندگان رامانع شود.
 .6سقف ها حتي االمکان بايد مسطح باشد وهمه ساله سقف وديوارها بشمول دروازه ها وکلکين ها رنگ آميزي گردد.
 .7جعبه کمک هاي اوليه ووسيل ضد حريق درداخل هوتل درجاي مناسب نصب گرددتادراوقات عاجل از آن استفاده بعمل آيد.
 .8آب مصرفي ازمنبع پاک باشد وبشکل محفوظ نگهداشت شود گيالس وجک که ازآن غرض نوشيدن استفاده ميگردد ازجنس شيشئي
باشدوهمه روزه بامايع ظرفشويي شستشو گردد آب هاي فاضله بصورت درست ومناسب آن دفع گردد.
 .9آشپزخانه مطمئن وصحي باشد محالت پخت وپزوذخيره گاه مواد مطمئن باشد ودرقسمت مواد سوخت از مواد مطمئن استفاده گردد تا
دود آن سب اذيت ديگران نگردد وهمچنان هوتل ها محل مناسب باآب کافي غرض شستشوي ظروف داشته باشد تاظروف در سه مرحله
شستشو وپاک گردد.
 .10ميز نانخوري بدون درز وشکستگي بوده وروکش آن ازجنس قابل شستشو(پالستيک) وداراي رنگ سفيد باشد.
 .11هوتل ها ورستورانت ها جاي مناسب براي نگهداشت موادغذائي خام وپخته داشته باشد( يخچال وفريزر) وازعرضه مواد غذائي باسي
براي مشتريان جدآ خودداري نمايند.
 .12سبزي وميوه که براي مشتريان تهيه ميگردد بايد درمحل مخصوص پاک کاري ,شستشو وبعد ازضد عفوني باپتاس ونمک طعام ويا
کلورين توسط آب پاک آبکش و توزيع گردد.
 .13هر هوتل بايد داراي ذخيره گاه مطمئن ومناسب براي مواد خام ومواد پخته ومحروقات باشد.
 .14هوتل ها بايد داراي کثافت داني سرپوش دار درمحالت مختلفه باشند وکثافات همه وقته درجاهاي تعين شده انتقال گردد.
 .15اماکن مواد غذائي واتاق هاي رهايشي داراي سيستم تهويه  ,نور طبيعي ومصنوعي باشد .
 .16ازنواختن موزيک به صداي بلند که باعث مزاحمت داخل وبيرون ميگردد جلوگيري گردد.
 .17ظروف ,سيخ هاي کباب  ,قاشق وپنجه وکاردو نمک داني پاک باشد ودر محل مخصوص نگهداري شود وقاشق وپنجه وکاردبعد از
گذاشتن براي چند دقيقه درآب جوش به دسترس مشتريان گذاشته شود.
 .18ازکشيدن سگرت ودخانيات غرض جلوگيري از الودگي هوا بداخل هوتل و اماکن مواد غذائي جلوگيري بعمل آيد.
 .19هوتل وساير اماکن موادغذائي بايد داراي سيستم گرم کن وسردکن نظر به مواسم سال باشد .
 .20الماري براي حفظ مرچ,نمکداني وديگرمواديکه درخوراکه باب اضافه ميشود تهيه گردد.
 .21ازدست پاک هاي مشترک استفاده نگرددودرعوض ازدست پاک هاي کاغذي يکبارمصرف استفاده شود.
 .22لست مينوغذا باالي هرميزموجودباشد.
 .23نفرموظف برويت بل قيمت غذا راازمشتري مطالبه نمايند .
 .24متصدي هوتل براي کارکنان خودپروگرام هاي اموزشي رادرنظربگيردو سرلوحه باالي هوتل خويش نصب نمايند.
 .25کتاب راجستربراي ثبت مشاهدات سوپروايزران موجودباشدوسوپروايزران مکلف به ثبت مشاهدات خويش ميباشند.
 .26درصورت تخلف ازموادات فوق الذکرطبق مقررات مجازات خواهند گرديد.

اليحه حفظ الصحوي براي حمام ها وسقاوه ها:

هدف  :تطبيق نورم هاي صحي بمنظورتآمين حفظ الصحه شخصي ومحيطي ,عدم
ازسامان ووسايل مشترک  ,تهيه آب سردوگرم صحي وهمچنان
استفاده
موادسوختي و فضالب باعث اذيت محيطي نشود وبا عدم مراعات اين اليحه
مستلزم مجازات ميباشند.
 .1تمام کارگران مکلف اند که کارت معاينات صحي رابعد از تکميل معاينات البراتواري درمحل کار باخود داشته باشندودرهر
( ) 6-3ماه آنراتجديد نمايند.
 .2آب مصرفي بايد مورد تائيد رياست صحت محيطي باشدوآب بايد به قدر کافي موجود باشد(آب گرم وسرد) و سمپل از آب به
مواقع مختلفه غرض معاينات البراتواري اخذگردد.
 .3منبع آب محفوظ ومطمئن باشد وآب توسط سيستم نلدواني درداخل حمام توزيع گردد.
 .4دروازه ها بايد بدون درز وشکستگي بوده تاازورود حشرات وجوندگان جلوگيري بعمل آيدوهمچنان توآم باجالي باشد.
 .5حمام بايد داراي سيستم منظم دفع آب هاي فاصله باشدکه باعث ايجاد مشکالت محيطي نگردد.
 .6االماري منظم بخاطر لباس وهمچنان الماري بخاطر بوت هاي مراجعين موجود باشد.
 .7کثافت داني سرپوش دار درداخل حمام موجود باشدوبايد ضد زنگ بوده وبعد ازتخليه شستشو درجاي تعين شده گذاشته شود.
 .8ورود مراجعين مطابق ظرفيت حمام باشد وهمچنان چپلک به قدر ضرورت براي مراجعين موجود باشد.
 .9حمام وسقاوه بايد داراي سيستم تهويه ونور کافي(طبيعي ومصنوعي) باشد .
 .10سلمان وکيسه مال نبايد بدون کارت صحي واخذجواز درداخل حمام وسقاوه فعا ليت نمايند.
 .11همه روزه ويا اقآل هفته دومراتبه سطح داخل حمام وسقاوه بشمول ذخيره هاي آب مصرفي پاک کاري وتوسط چونه ويا
کلورين شستشو شود.
 .12استفاده ازجانپاک ,کيسه  ,لنگ وامثال آن که بطورمشترک استفاده ميگردد ممنوع بوده ومراجعين مکلف به آوردن اسباب
حمام ميباشند .
 .13ازسوختاندن مواد دود کننده مثل چوب هاي روغني  ,رابر ,استخوان وپالستيک غرض جلوگيري از آلودگي هواومحيط
خودداري گردد وبه عوض آنها ازگازاستفاده شود.
 .14استفاده ازماشين هاي اصالح صورت که بشکل مشترک استفاده ميگردد خطرناک بوده وهميشه از ماشين هاي يک
بارمصرف استفاده گردد.
 .15ازمصرف دخانيات درداخل حمام خودداري گردد.
 .16فلتردود باالي دودرونصب گردد.
 .17ازانداختن روغن باالي ذغال که دود بوجودمياوردجدآ جلوگيري گردد.
 .18اصناف متذکره سرلوحه را ترتيب ودرباالي حمام يا سقاوه خويش نصب نمايند.
 .19حمام و سقاوه بايد داراي مستراح اصالح شده درجاي مجزاباشدوهميشه توسط مالکين مراقبت گرددتا از آلودگي محيط
جلوگيري گردد.
 .20مالک ين درقسمت نگهداشت وتطبيق فورم اصالحي مکلف ميباشدوبررسي وکنترول ازطرف پرسونل اينرياست همه وقته
صورت ميگيرد .
 .21کتاب راجستربراي ثبت مشاهدات موجودباشدوسوپروايزران مکلف به ثبت مشاهدات خويش ميباشند.
 .22درصورت تخلف ازموادات فوق الذکر طبق مقررات مجازات خواهند گرديد.

اليحه حفظ الصحوي براي

آيس کريم فروشي هاوشيريخ پزي ها :

هدف  :تطبيق نورم هاي صحي بمنظورتآمين حفظ الصحه شخصي ومحيطي درآيس
کريم وشيريخ پزي ها  ,تهيه وعرضه آن  ,واستفاده از سامان ووسايل
بشکل صحي مياشد وباعدم مراعات اين اليحه مستلزم مجازات ميباشند.
 .1عموم متصديان مکلف اند که کارت معاينات صحي را در محل کارباخود داشته باشدودهر( )6-3ماه آنرا تجديد نمايند.
 .2متصديان مکلف اند محل محفوظ ومناسب براي حفظ ونگهداشت مواد خام وپخته داشته باشند.
 .3کارگران جهت شستشوي روي ودست صابون ,آب پاک ،دست پاک،روي پاک,ومحل مناسب براي لباس ها داشته باشند.
 .4صحن داخل دوکان ومحل کار بايد قابل شستشووبدون فرورفتگي وداراي شيب مناسب بطرف ابروداشته باشد.
 .5ساختمان ديوارها،دروازه هاوکلکين ها ازورود حشرات وجوند گان درامان باشند.
 .6سقف اتاق پاک وحتي االمکان مسطح باشند.
 .7آب مصرفي بايد پاک و صحي باشد.
 .8سيستم دفع آب هاي فاضله محفوظ ومطمئن باشدوباعث مزاحمت محيطي واذيت ديگران نگردد.
 .9کثافات داني سرپوش دار موجود بوده وکثافات در محالت تعين شده تخليه گرددواطراف دوکان همه روزه پاک وجاروب گردد.
 .10کارگران بايد ملبس بالباس پاک کار باشند.
 .11ماشين آيسکريم بداخل دوکان باشد.
 .12وترين غرض حفظ ونگهداشت مواد غذائي درداخل دوکان موجودباشد.
 .13ايس کريم  ,شيريخ وغيره موادغذائي نبايد خارج از وترين وفريزر گذاشته شودوازتماس گردوخاک وحشرات محفوظ نگهداري
گرددغرض نگهداشت موادغذائي خام وپخته بايد يخچال وفريزر موجودباشد.
 .14بايد اصناف فوق الذکرداراي سيستم پاک ظرف شوئي وآب کافي غرض شستشو باشد.
 .15ازاستفاده موادمضرمثل سکرين ورنگ هاي غيرمجازجدآ خودداري گردد.
 .16هرآيسکريم فروشي وشيريخ پزي مکلف است تا سرلوحه راترتيب وباالئي دوکان خويش نصب نمايد.
 .17کتاب راجستربراي ثبت مشاهدات سوپروايزران آيسکريم فروشي ها وشيريخ پزي ها موجودباشدوسوپروايزران مکلف به ثبت
مشاهدات خويش ميباشند.
 .18درصورت تخلف ازموادات فوق الذکرطبق مقررات مجازات خواهند گرديد.

اليحه حفظ الصحوي براي رستورانت ها ,کبابي ها

وکله پزي ها:

هدف  :تطبيق نورم هاي صحي بمنظورتآمين حفظ الصحه شخصي ومحيطي
درداخل وخارج رستورانت ها ,تهيه طبخ ,وصرف مواداغذائي بشکل صحي
صحت هموطنان ميباشد وبا عدم مراعات اين اليحه مستلزم
جهت حفظ
مجازات ميباشند.
 .1عموم متصديان مکلف اند که کارت معاينات صحي را در محل کارباخود داشته باشدودرهر)  )6-3ماه آنرا تجديد نمايند.
 .2ازمواد سالم ,تازه وصحي بمنظور پخت وپز استفاده گردد وهمچنان محالت که در آن مواد غذائي خام تهيه ميگردد بايد پاک باشد.
 .3اشخاصيکه در اشپزخانه کار مينمايند بايد مجهز بالباس پاک ,چپن ,پيش بند وکاله باشد و حفظ الصحه شخصي (دستان پاک  ,گرفتن
ناخن ها ,پاکي تمام بدن ) را جدآ مراعات نمايند وکارگران بايد داراي الماري مشخص براي لباس باشند.
 .4سطح اتاق ازجنس قابل شستشو وداراي شيب مناسب (آبرو) باشدو روز دومراتبه پاکاري وشستشوگردد.
 .5ساختمان ديوارها,دروازه هاوکلکين ها طوري باشد که ورود حشرات,مگس ها وجوندگان رامانع شود.
 .6سقف ها حتي االمکان بايد مسطح باشد وهمه ساله سقف وديوارها بشمول دروازه ها وکلکين ها رنگ آميزي گردد.
 .7جعبه کمک هاي اوليه ووسيل ضد حريق درداخل رستورانت درجاي مناسب نصب گرددتادراوقات عاجل از آن استفاده بعمل آيد.
 .8آب مصرفي ازمنبع پاک باشد وبشکل محفوظ نگهداشت شود گيالس وجک که ازآن غرض نوشيدن استفاده ميگردد ازجنس شيشئي
باشدوهمه روزه با آب ويامايع ظرفشويي شستشو گردد آب هاي فاضله بصورت درست ومناسب آن دفع گردد.
 .9آشپزخانه مطمئن وصحي باشد محالت پخت وپزوذخيره گاه مواد مطمئن باشد ودرقسمت مواد سوخت از مواد مطمئن استفاده گردد
تا دود آن سبب اذيت ديگران نگردد وهمچنان رستورانت ها محل مناسب باآب کافي غرض شستشوي ظروف داشته باشد تاظروف
در سه مرحله شستشو وپاک گردد.
 .10ميز نانخوري بدون درز وشکستگي بوده وروکش آن ازجنس قابل شستشو وداراي رنگ سفيدباشد.
 .11رستورانت ها جاي مناسب براي نگهداشت موادغذائي خام وپخته داشته باشد( يخچال وفريزر) وازعرضه مواد غذائ باسي براي
مشتريان جدآ خودداري نمايند وغذائي باسي وتازه را باهم يکجانکنند وبه هيچ صورت موي وحشرات درغذا ديده نشود.
 .12سبزي وميوه که براي مشتريان تهيه ميگردد بايد درمحل مخصوص پاک کاري ,شستشو وبعد ازضد عفوني باپتاس ونمک طعام ويا
محلول کلورين توسط آب پاک آبکش و توزيع گردد.
 .13هر رستورانت بايد داراي ذخيره گاه مطمئن براي مواد خام  ,پخته ومحروقات باشد موادخام درنزديکي موادپخته قرارنگيرد.
 .14رستورانت ها وساير اماکن مواد غذائي بايد داراي کثافت داني سرپوشدار درمحالت مختلفه باشند وکثافات همه وقته درجاهاي تعين
شده انتقال گردد .
 .15اماکن مواد غذائي داراي سيستم تهويه  ,نور طبيعي ومصنوعي باشد ازنواختن موزيک به صداي بلند که باعث مزاحمت داخل
وبيرون ميگردد جلوگيري گردد.
 .16ظروف ,سيخ هاي کباب  ,قاشق وپنجه وکاردو نمک داني پاک باشد ودر محل مخصوص نگهداري شود وقاشق وپننجه وکاردبعد از
گذاشتن براي چند دقيقه درآب جوش به دسترس مشتريان گذاشته شود.
 .17ازکشيدن سگرت ودخانيات غرض جلوگيري از الودگي هوا بداخل اماکن مواد غذائي جلوگيري بعمل آيد.
 .18رستورانت هاوساير اماکن موادغذائي بايد داراي سيستم گرم کن وسردکن نظر به مواسم سال باشد .
 .19الماري براي حفظ مرچ,نمکداني وديگرمواديکه درخوراکه باب اضافه ميشود تهيه گردد.
 .20ازدست پاک هاي مشترک استفاده نگرددودرعوض ازدست پاک هاي کاغذي يکبارمصرف استفاده شود.
 .21اليحه هذا درمعرض ديد مشتريان وکارکنان رستورانت نصب گرددتا کارکنان نکات مهم رابيادداشته وبه آن عمل نمايند.
 .22لست مينوغذا باالي هرميزموجودباشد.
 .23نفرموظف برويت بل قيمت غذا راازمشتري مطالبه نمايند .
 .24اصناف متذکره سرلوحه ترتيب وباالي صنف خويش نصب نمايند.
 .25کتاب راجستربراي ثبت مشاهدات موجودباشدوسوپروايزران مکلف به ثبت مشاهدات خويش ميباشند.
 .26درصورت تخلف ازموادات فوق الذکر طبق مقررات مجازات خواهند گرديد.

اليحه حفظ الصحوي براي قصابي ها:

هدف  :تطبيق نورم هاي صحي بمنظورتآمين حفظ الصحه شخصي ومحيطي داخل
وخارج قصابي تا عرضه موادغذائي بخصوص گوشت بشکل صحي صورت گيرد
وامراض که ازطريق خوردن گوشت بوجودميايند جلوگيري وصحت هموطنان
تآمين گردد با عدم مراعات اين اليحه مستلزم مجازات ميباشند.
 .1تمام کارگران و متصديان مکلف اند که کارت معاينات صحي را در محل کارباخود داشته باشند ودر هر ( )6-3ماه آنراتجديد نمايند.
 .2کارکنان قصابي ها مکلف اند که حفظ الصحه شخصي ومحيطي راجدآ مراعات نمايند.
 .3متصديان مکلف اند که الماري وجاي مخصوص براي لباس کارگران تهيه نمايند.
 .4جهت شستشو دست وروي صابون,صابون داني ,دست پاک وروي پاک داشته باشند.
 .5جعبه کمک هاي اوليه درداخل قصابي ها موجود باشد.
 .6صحن دوکان قصابي بايد ازجنس قابل شستشو  ,پاک وبدون فرورفتگي باشد.
 .7ساختمان ديوار ها بايست ازورود حشرات وجوندگان درامان وبدون درز باشد.
 .8سقف ها بايد پاک وحتي االمکان مسطح بدون درز وهميشه پاک باشد.
 .9دروازه وکلکين ها بدون شکستگي وازورود حشرات وجوندگان جلوگيري نموده ومجهز باجالي سيمي برضد حشرات باشد.
 .10آب مصرفي بايد مورد تائيد مقاما ت صحي باشد.
 .11فريزربخاطرنگهداشت گوشت موجودباشد.
 .12قفسچه ووترين بخاطر نگهداري گوشت پاک ومجهز به شيشه جالي دار بوده وفاصله کف آن اززمين از  30سانتي متر کمتر نباشد.
 .13قصاب يا فروشنده گوشت داراي پيشگيرکاله وچپن آبي بوده ميز کار بايد سالم وروکش آن ازجنس قابل شستشو باشد.
 .14گوشت باپوست حيوان ذبح شده آويزان ونگهداري نگردد.
 .15تهويه بايد بخوبي صورت بگيرد که هميشه هواي داخل اتاق سالم وکافي وهم عاري ازبوباشد.
 .16کثافت داني سرپوشدارضدزنگ قابل حمل موجود بوده وبعدازشستشو تخليه گردد.
 .17پشه ,مگس ,حشرات,وجوندگان به هيچ وجه نبايد درداخل اتاق ديده شود.
 .18کشتار فقط در کشتارگاه تعين شده صورت گيرد.
 .19کنده ايکه بخاطر قطع کردن گوشت استفاده ميشود هميشه نمکپاشي شده وبعدازختم کار باالي آن تکه پاک گذاشته شودوخارج
ازدوکان گذاشته نشود.
 .20نقشه ساختماني وموقعيت قصابي قبل از اجرا بايد به تصويب رياست صحت محيطي وزارت صحت عامه رسانيده شود.
 .21استفاده ازکاغذ هاي ناپاک ,روزنامه وامثال آن جهت پيچيدن گوشت ممنوع است.
 .22گوشت درچنگک ها خارج ازدوکان آويزان نگردد ودرمعرض گرماوآفتاب قرارنگيرد.
 .23حيوانات قبل از ذبح ازطرف نماينده وزارت زراعت ومالداري معاينه شود تا مريض نباشد.
 .24مالک قصابي مکلف به ترتيب سرلوحه ونصب آن باالي قصابي ميباشد.
 .25درعدم موجوديت تاپه صحي نماينده وزارت زراعت گوشت بفروش نرسد.
 .26درصورت مشاهده گوشت مشکوک سمپل آن بمنظورمعاينات البراتواري اخذ وگوشت قرنطين ميگردد.
 .27درصورت تثبيت امراض زونوتيک درگوشت مشکوک تمام سامان ولوازم قصابي بايد ضدعفوني گردد.
 .28کتاب راجستربراي ثبت مشاهدات دردوکان موجودباشدوسوپروايزران مکلف به ثبت مشاهدات خويش ميباشند.
 .29درصورت تخلف ازموادات فوق الذکرطبق مقررات مجازات خواند گرديد.

اليحه حفظ الصحوي براي ماهي پزي ها وجيلبي پزي ها :

هدف  :تطبيق نورم هاي صحي بمنظورتآمين حفظ الصحه شخصي ومحيطي درماهي
ازماهي هاي تازه وروغن هاي صحي وعرضه
پزها وجلبي پزها  ,استفاده
موادغذائي خام وپخته بشکل صحي که باعث ملوثيت محيط نگردد وبا عدم
مراعات اين اليحه مستلزم مجازات ميباشند.
 .1عموم متصديان مکلف اند که کارت معاينات صحي را در محل کارباخود داشته باشدودهر( )6-3ماه آنرا تجديد نمايند.
 .2متصديان مکلف اند محل محفوظ ومناسب براي حفظ ونگهداشت مواد غذائي خام وپخته داشته باشند.
 .3کارگران جهت شستشوي روي ودست صابون ,آب پاک ،دست پاک،روي پاک,ومحل مناسب براي لباس ها داشته باشند.
 .4صحن داخل دوکان ومحل کار بايد قابل شستشووبدون فرورفتگي وداراي شيب مناسب بطرف ابروداشته باشد.
 .5ساختمان ديوارها،دروازه هاوکلکين ها ازورود حشرات وجوند گان درامان باشند.
 .6سقف اتاق پاک وحتي االمکان مسطح باشند.
 .7آب مصرفي بايد پاک و صحي باشد.
 .8سيستم دفع آب هاي فاضله محفوظ ومطمئن باشدوباعث مزاحمت محيطي واذيت ديگران نگردد.
 .9کثافات داني سرپوش دار موجود بوده وکثافات در محالت تعين شده تخليه گرددواطراف دوکان همه روزه پاک وجاروب گردد.
 .10کارگران بايد ملبس بالباس پاک کار باشند.
 .11وترين غرض حفظ ونگهداشت مواد غذائي درداخل دوکان موجودباشد.
 .12استفاده از کاغذ هاي ناپاک وروزنامه ممنوع بوده وهميش ازکاغذ هاي پاک استفاده شود.
 .13جلبي ,حليم  ,ماهي وغيره موادغذائي نبا يد خارج از وترين گذاشته شودوازتماس گردوخاک وحشرات محفوظ نگهداري گرددغرض
نگهداشت موادغذائي خام وپخته بايد يخچال موجودباشد.
 .14دستگاه سوخت ونوع مواد سوختي بايد طوري باشد که احتراق بصورت کامل آن صورت گيرد تا باعث آلودگي هوا نشود.
 .15بايد اصناف فوق الذکرداراي سيستم پاک ظرف شوئي وآب کافي غرض شستشو باشد.
 .16ازموادخام مطمئن ور وغن مطمئن غرض پخت وپزاستفاده گردد ازعرضه مودغذائي باسي وشب مانده جدآ خودداري گردد.
 .17ازاستفاده موادمضرمثل سکرين ورنگ هاي غيرمجازجدآ خودداري گردد.
 .18هر ما هي پزي وجيلبي پزي مکلف است تا سرلوحه راترتيب وباالئي دوکان خويش نصب نمايد.
 .19کتاب راجستربراي ثبت مشاهدات سوپروايزران موجودباشدوسوپروايزران مکلف به ثبت مشاهدات خويش ميباشند.
 .20درصورت تخلف ازموادات فوق الذکرطبق مقررات مجازات خواهند گرديد.

اليحه حفظ الصحوي براي مؤسسات

صنعتي:

هدف  :تطبيق نورم هاي صحي بمنظورتآمين حفظ الصحه شخصي ومحيطي
درفابريکات صنعتي  ,تهيه ونگهداشت صحي موادخام وبخته جهت توليدات
وباالخره بسته بندي وعرضه آن بشکل صحي ميباشد وباعدم مراعات اين اليحه
مستلزم مجازات ميباشند.
 .1تمام کارگران ومثصديان مکلف اند که کارت معاينات صحي را در محل کارباخود داشته باشدودر هر) ) 6-3ماه انراتجديد نمايند.
 .2کارگران مکلف اند که حفظ الصحه شخصي ومحيطي رادر محل کار خويش جدآمراعات نمايند.
 .3کارگران درفابريکات توليدي کارمنمايند ملبس با کاله ,ماسک وساير وسايل محافظتي باشد .
 .4آب کافي وپاک غرض نوشيدن ,شستن دست ها درفابريکات موجود باشدکه بايد آب درظروف مطمن نگهداري شود وآب نوشيدني
موردتائيد ارگان هاي وزارت صحت عامه باشد.
 .5دروازه وکلکين ها بدون شکستگي بوده ومجهز با جالي سيمي برضدحشرات باشد.
 .6فابريکه توليدي بايد داراي سيستم منظم دفع فاضآلب باشد تامشکالت محيطي رابار نياورد وازنقطه نظر موقعيت درساحات صنعتي
تعين شده موقعيت داشته باشد.
 .7کف محالت توليد بايد سمنت باشد وداراي شيب مناسب وقابل شستشو باشد وهمه وقته پاک باشد.
 .8ساختمان ديوار ها ومحل نگهداشت موادخام درمقابل حشرات وجوندگان مطمئن باشد.
 .9سطوح داخلي فابريکات همه ساله رنگمالي وهمه وقته پاک وسقف آن مسطح باشد.
 .10موادسوخت ودستگاه سوختي به نوعي باشد که احتراق بصورت کامل انجام گيرد وهوا ازآلودگي توسط گازات توليدي وقايه شده
بتواند.
 .11گدام مواد بايد درجاي مناسب قرار داشته باشد تا از مواجه شدن به رطوبت وحرارت درامان باشد .
 .12هر فابر يکه توليدي بايد داراي کثافت داني باشد سيستم دفع کثافات عايده بايد بشکل منظم صورت گيرد وهمه وقته کثافات روزمره
درجاهاي تعين شده تخليه گردد.
 .13هر فابريکه توليدي بايد داراي سيستم البراتواري توآم با پرسونل فني غرض تجزيه وتعين کواليتي باشدوهم چنان مالک فابريکه
مکلف است تا فورم اصالحي هذا را چوکات نموده ودر معرض ديد مفتشين قرار دهدومکلف به تطبيق مواد فوق الذکر ميباشد.
 .14فابريکه توليدي بايد داراي نورمناسب (طبيعي ومصنوعي) تهويه مناسب وموقعيت مناسب مطابق پالن باشدوباعث اذيت همسايه ها
نگردد.
 .15متصديان مکلف اند که لباس کاروالماري براي پرسونل خويش تهيه نمايند.
 .16مؤسسات صنعتي داراي جعبه کمک هاي اوليه باشد.
 .17مؤسسات صنعتي داراي وسايل ضدحريق باشد.
 .18اشخاص مريص ومشکوک بمريصي هرچه عاجل تحت تداوي گرفته شود.
 .19آب فاضله فابريکه نظربه فعاليت موادتوليد نيايد درآب هاي جاري وسطحي راه داده شود.
 .20مؤسسات صنعتي سرلوحه برتيب وباالي مؤسسه خويش نصب نمايند.
 .21کتاب راجستربراي ثبت مشاهدات سوپروايزران دردوکان موجودباشدوسوپروايزران مکلف به ثبت مشاهدات خويش ميباشند.
 .22درصورت تخلف ازموادات فوق الذکرطبق مقررات مجازات خواهند گرديد.

اليحه حفظ الصحوي براي همرگرفروشي ها :

هدف  :تطبيق نورم هاي صحي بمنظورتآمين حفظ الصحه شخصي ومحيطي
همبرگربشکل صحي ميباشد وبا عدم
درهمبرگرفروشي ها  ,تهيه وعرضه
مراعات اين اليحه مستلزم مجازات ميباشند.
 .1عموم متصديان مکلف اند که کارت معاينات صحي را در محل کارباخود داشته باشدودهر( )6-3ماه آنرا تجديد نمايند.
 .2متصديان مکلف اند محل محفوظ ومناسب براي حفظ ونگهداشت مواد غذائي خام وپخته داشته باشند.
 .3کارگران جهت شستشوي روي ودست صابون ,آب پاک ،دست پاک،روي پاک,ومحل مناسب براي لباس ها داشته باشند.
 .4صحن داخل دوکان ومحل کار بايد قابل شستشووبدون فرورفتگي وداراي شيب مناسب بطرف ابروداشته باشد.
 .5ساختمان ديوارها،دروازه هاوکلکين ها ازورود حشرات وجوند گان درامان باشند.
 .6سقف اتاق پاک وحتي االمکان مسطح باشند.
 .7آب مصرفي بايد پاک و صحي باشد.
 .8سيستم دفع اب هاي فاضله محفوظ ومطمئن باشدوباعث مزاحمت محيطي واذيت ديگران نگردد.
 .9کثافات داني سرپوش دار موجود بوده وکثافات در محالت تعين شده تخليه گرددواطراف دوکان همه روزه پاک وجاروب گردد.
 .10کارگران بايد ملبس بالباس پاک کار باشند.
 .11وترين غرض حفظ ونگهداشت مواد غذائي درداخل دوکان موجودباشد.
 .12استفاده از کاغذ هاي ناپاک وروزنامه ممنوع بوده وهميش ازکاغذ هاي پاک استفاده شود.
 .13همبرگروغيره موادغذائي نبايد خارج از وترين گذاشته شودوازتماس گردوخاک وحشرات محفوظ نگهداري گرددغرض نگهداشت
موادغذائي خام وپخته بايد يخچال وفريزر موجودباشد.
 .14دستگاه سوخت ونوع مواد سوختي بايد طوري باشد که احتراق بصورت کامل آن صورت گيرد.
 .15بايد اصناف فوق الذکرداراي سيستم پاک ظرف شوئي وآب کافي غرض شستشو باشد.
 .16ازموادخام مطمئن وروغن مطمئن غرض پخت وپزاستفاده گردد ازعرضه مودغذائي باسي وشب مانده جدآ خودداري گردد.
 .17ازاستفاده موادمضرمثل سکرين ورنگ هاي غيرمجازجدآ خودداري گردد.
 .18همبرگر فروشي ها مکلف است تا سرلوحه راترتيب وباالئي دوکان خويش نصب نمايد.
 .19کتاب راجستربراي ثبت مشاهدات سوپروايزران موجودباشدوسوپروايزران مکلف به ثبت مشاهدات خويش ميباشند.
 .20درصورت تخلف ازموادات فوق الذکرطبق مقررات مجازات خواند گرديد.

ايحه حفظ الصحوي براي کيک وکلچه پزي ها وفروش آن:

هدف  :تطبيق نورم هاي صحي بمنظورتآمين حفظ الصحه شخصي ومحيطي درکيک
وکلچه پزي ها  ,تهيه ,نگهداشت  ,جابجا  ,بسته بندي,انتقال وعرضه
موادخام وپخته بشکل صحي ميباشد وبا عدم مراعات اين اليحه مستلزم
مجازات ميباشند.
 .1عموم متصديان مکلف اند که کارت معاينات صحي را در محل کارباخود داشته باشدودرهر( )6-3ماه آنرا تجديد نمايند.
 .2فروش کيک وکلچه برويت سرتيفيکيت صحي وزارت صحت عامه مجازاست.
 .3متصديان مکلف اند محل محفوظ ومناسب براي حفظ ونگهداشت مواد خام وپخته کيک وکلچه داشته باشند.
 .4کارگران جهت شستشوي روي ودست صابون ,آب پاک ,دست پاک,روي پاک,ومحل مناسب براي لباس ها داشته باشند.
 .5صحن داخل دوکان ومحل کار بايد قابل شستشووبدون فرورفتگي وداراي شيب مناسب بطرف ابروداشته باشد.
 .6ساختمان ديوارها,دروازه هاوکلکين ها ازورودحشرات وجوندگان درامان باشند.
 .7سقف اتاق پاک وحتي االمکان مسطح باشند.
 .8سيستم دفع فاضآلب محفوظ ومطمئن باشدوباعث مزاحمت محيطي واذيت ديگران نگردد.
 .9کثافات داني سرپوش دار موجود بوده وکثافات در محالت تعين شده تخليه گرددواطراف دوکان همه روزه پاک وجاروب گردد.
 .10کارگران بايد ملبس بالباس پاک کار باشند.
 .11وترين غرض حفظ ونگهداشت کيک وکلچه درداخل دوکان موجودباشد.
 .12يخچال جهت حفظ ونگهداشت کيک وکلچه درداخل دوکان موجودباشد.
 .13کيک وکلچه نبايد خارج از وترين گذاشته شودوازتماس گردوخاک وحشرات محفوظ نگهداري شود.
 .14ازعرضه کيک وکلچه باسي جدآ خودداري گردد.
 .15ازاستعمال رنگ هاي غيرمجازدرکيک وکلچه جدآ خودداري گردد.
 .16کيک وکلچه درمعرض حرارت  ,رطوبت ,گرماوآفتاب گذاشته نشود.
 .17موادسوختي دستگاه کيک وکلچه پزي به سيستم گازي باشد.
 .18مالک کيک وکلچه فروشي مکلف است تا بخاطرذخيره مواد خويش محل مناسب را باشرايط صحي آن آماده نمايد.
 .19مالک کيک وکلچه فروشي مکلف است تاسرلوحه راترتيب وباالي دوکان خويش نصب نمايد.
 .20کتاب راجستربراي ثبت مشاهدات درکيک وکلچه فروشي موجودباشدوسوپروايزران مکلف به ثبت مشاهدات خويش ميباشند.
 .21درصورت تخلف ازموادات فوق الذکرطبق مقررات مجازات خواهند گرديد.

اليحه حفظ الصحوي شفاخانه ها وکلنيک های تشخيصيه:

هدف :تطبيق نورم هاي حفظ الصحوي درشفاخانه ها:
 .1تمام پرسونل معاينات صحي خويش را درهر( )6-3تکميل نمايند.
 .2دوشک ,بالشت ,روجائي ,کمپل وبسترمريضان داخل بسترپاک ونظيف باشد .
 .3پوش بالشت,شيت کمپل وروجائي مريضان داخل بسترهر( )3روزبعد تعويض گردد.
 .4سيستم تهويه اتاق هاي مريضان داخل بسترومتباقي اتاق ها توسط وسايل سردکن مجهزباشند .
 .5اتاق ها داراي رنگ مناسب ونورکافي (مصنوعي وطبيعي) باشند .
 .6محيط واطراف شفاخانه ازسروصدا محفوظ باشند.
 .7تمام پرسونل شفاخانه حفظ الصحه شخصي ومحيطي را جدآ مراعات نمايند .
 .8دفع صحي کثافات توسط  incineratorودفع مرقت آن با استفاده ازسيستم  Color Codingيعني اشياي نوک تيز وبرنده
درقطعي هاي فلزي برنگ آبي  ,کثافات انتاني يا مکروبي درخريطه هاي زردرنگ وکثافات غيرمکروبي ياعام درخريطه هاي
سياه رنگ جمع آوري شود .
 .9اشياي تيزوبرند ه مانند سوزن امپول هاي شکسته بايد درجاي مناسب دفن گردد .
آب آشاميدني بايدصحي وافر ومورد تائيدمقامات صحي باشد وقتآ فوقتآ تست البراتواري آب صورت گيرد.
.10
کارکنان اشپزخانه قبل ازدخول وبعدازخروج ازاشپزخانه حمام نمايند وبالباس مشخص ملبس گردند.
.11
در اشپزخانه کلکين ها وديوارهابدون درزو مانع ورودحشرات وجوندگان باشد.
.12
ظروف اشپزخانه بشکل صحي شستشوودرالماري هاي جداگانه منظمآ جابجاگردد.
.13
هرشفاخانه براي ذخيره موادخام وپخته جاي مناسب آماده نموده ومجهزبايخچال وفريزرباشد.
.14
موادغذائي قبل ازاستفاده معاينه وکواليتي کنترول شود.
.15
بمنظورجلوگيري ازانتشارامراض ازشخص منتن به شخص سالم بعوض تنفس دهن به دهن ازوسايل تنفسي استفاده گردد.
.16
غذائي طبخ شده قبل ازاستفاده سمپلگيري وبعد ازتست اجازه صرف داده شود.
.17
مواد ضد عفوني کننده براي شسشتوئي تشناب ها ودهليزها موجود باشد .
.18
دردستشوي اتاق هاي مريضان واتاق هاي دوکتوران صابون وصابون داني موجودباشد.
.19
تمام پرسونل خدماتي و مريضان داخل بسترملبس با يونوفورم مشخص باشند.
.20
براي گرم کردن اتاق ها ودهليزها از مرکزگرمي ويا سيستم گازي استفاده شود تا ازالودگي هوا جلوگيري شود.
.21
اتاق  Radiologyوماحول آن ازانتشاراشعه مصؤن باشد .
.22
براي شستشوي ميوه جات وسبزيجات جاي مناسب واب پاک وصحي تهيه گردد .
.23
سيستم دفع فاضالب محفوظ ومصؤن باشد وباعث اذيت محيطي نگردد وهميشه کنترول گرددتا ازليکاژ پايپ هاجلوگيري
.24
بعمل آيد.
اله ضد حريق درجاه هاي مناسب نصب گردد.
.25
چپلک يا سرپائي دروقت دخول پايوازان بداخل شفاخانه درنظرگرفته شود.
.26
اتاق هاي عمليات  ,پانسمان  ,دواخانه وستاک ها با معيارات صحي عيارباشند.
.27
تمام اتاق ها داراي کثافت داني سرپوش دارباشند.
.28
صحن شفاخانه پاک وسرسبزومجهزبا درازچوکي ها غرض نشستن مريضان مدنظرگرفته شود.
.29

اليحه حفظ الصحوي براي ذخيره گاه (گدام ) موادغذائي ومشروبات غيرالکولي:

هدف  :تطبيق نورم هاي صحي بمنظورتآمين حفظ الصحه شخصي ومحيطي ,
محافظت ونگهداشت صحي موادخوراگي.
 .1عموم کارگران مکلف اند که کارت معاينات صحي را در محل کارباخود داشته باشدودرهر( )6-3ماه آنرا تجديد نمايند.
 .2فروش تمام مواد غذائي بعدازاجراي کواليتي کنترول واخذسرتفکيت صحي مجازاست.
 .3متصديان مکلف اند محل محفوظ ومناسب براي حفظ ونگهداشت مواد غذائي خام وپخته داشته باشند.
 .4کارگران جهت شستشوي روي ودست صابون ,آب پاک ,دست پاک,روي پاک,ومحل مناسب براي لباس ها داشته باشند.
 .5صحن داخل گدام ومحل کار بايد قابل شستشووبدون فرورفتگي وداراي شيب مناسب بطرف ابروداشته باشد.
 .6ساختمان ديوارها,دروازه هاوکلکين ها ازورودحشرات وجوندگان درامان باشند.
 .7سقف گدام پاک وحتي االمکان مسطح باشند.
 .8سيستم دفع فاضآلب محفوظ ومطمئن باشدوباعث مزاحمت محيطي واذيت ديگران نگردد.
 .9کثافات داني سرپوش دار موجود بوده وکثافات در محالت تعين شده تخليه گرددواطراف گدام همه روزه پاک وجاروب گردد.
کارگران بايد ملبس بالباس پاک کار باشند.
.10
وترين غرض حفظ ونگهداشت مواد خوراکي درداخل گدام موجودباشد.
.11
فريزرويخچال جهت حفظ ونگهداشت موادغذائي و مشروبات غيرالکولي موجودباشد.
.12
تمام انواع موادخوراکي نبايد خارج از وترين گذاشته شودوازتماس گردوخاک وحشرات محفوظ نگهداري شود.
.13
متصدي حق فروش مواد تاريخ سپري شده ,بي کيفيت ومضربه صحت راندارد.
.14
ازعرضه موادخوراکي مشکوک جدآ خودداري گردد.
.15
ازفروش موادمضرمثل سکرين ورنگ هاي غيرمجازجدآ خودداري گردد.
.16
تمام موادخوراکي خارجي برويت سرتفکيت صحي وزارت صحت عامه قابل عرضه وفروش است.
.17
تمام انواع موادخوراکي درمعرض حرارت  ,رطوبت ,گرماوآفتاب گذاشته نشود.
.18
مالک گدام مکلف است تا بخاطرذخيره موادخوراکي خويش محل مناسب را باشرايط صحي آن آماده نمايد.
.19
مالک گدام مکلف است تاسرلوحه راترتيب وباالي خوراکه فروشي خويش نصب نمايد.
.20
کتاب راجستربراي ثبت مشاهدات گدام موجودباشدوسوپروايزران مکلف به ثبت مشاهدات خويش ميباشند.
.21
درصورت تخلف ازموادات فوق الذکرطبق مقررات مجازات خواهند گرديد.
.22

لوايح حفظ
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