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 پيشگفتار 

مختلف هزینه های سنگینی را در ازای آلودگی مواد غذایی با پاتوژنها ، سموم جوامع 

وقوع انواع بیماریها و مرگ و میر ناشی از مصرف . شیمیایی و سایر آالینده ها می پردازند

غذای آلوده عالوه بر ضررهای اجتماعی ، فرهنگی و بهداشتی ناشی از غیبت افراد از محل کار و 

از طرفی . ، هزینه های سنگین درمان را نیر بر دوش دولتها تحمیل می نماید مدرسه وسوء تغذیه

سالبانه حدود یک چهارم  FAOو  WHOبر اساس تخمین سازمانهای معتبر بین المللی مانند 

محصوالت غذایی تولیدی بدلیل فساد بخصوص فساد میکروبی از بین می روند و در همین 

پیشرفتهایی که در تمام زمینه های زندگی بشری رخ داده  راستا در سالهای اخیر و همگام با

است کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی نیز با رویکرد منطقی از طریق جایگزینی روش کنترل 

فرآیند تولید مواد غذایی بجای روش بازرسی و آزمایش محصوالت نهایی یا همان روش سنتی 

یا سیستم تجزیه و تحلیل مخاطرات و  HACCPمتحول گردیده است و در این میان روش 

شناسایی و کنترل نقاط بحرانی در مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی 

مورد توجه خاص قرار گرفته و ثابت گردیده است که اجرای آن می تواند کمک بسزایی در تولید 

ان قابل توجهی از مواد غذایی در مواد غذایی سالم و بهداشتی داشته باشد و از به هدر رفتن میز

 . اثر فساد،  جلوگیری و سالمت مصرف کنندگان را تضمین نماید
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  هدف – 1

جهت استقرار سيستم تجزيه و تحليل فني و بهداشتي  ضوابطهدف از تدوين اين ضوابط تعيين 

 .تهيه و عرضه مواد غذايي مي باشد زمراكدر  (HACCP)خطر نقاط كنترل بحراني 

   :مركز تهيه و عرضه مواد غذايي ويژگيهاي محل احداث  – 2

 : مسائل زيست محيطي  – 8 – 2

 : فواصلي كه براي مراكز تهيه و عرضه مواد غذايي تعيين گرديده به شرح ذيل مي باشد 

 .... مثل كشتارگاه و  فاصله تا آلوده كننده هايي –الف 

 : قوانين محيط زيست بايد رعايت گردد –ب 

 تهيه و عرضه مواد غذايي  مركز  شرايط فني و بهداشتي ساختمان – 3

 : گونه اي بنا شده باشد كه در آن به بايد  زساختمان مراك: شرايط ساختمان  – 8 – 3

به نحوي كه از انتقال . از هم جدا باشد (Unclean)و ناپاك  (Clean)اك پبخشهاي  -

 . جلوگيري نمايد عرضه شده آلودگي ثانويه به مواد 

 . درمقابل ورود و النه گزيني حشرات و پرندگان به طور مؤثري حفاظت شود -

  

 درها   2 – 3

 . باشندمقاوم كليه درها بايد قابل شستشو بوده و جنس آنها از مواد 

 . كليه درها بايد داراي سطوح صاف و رنگ روشن باشد

جوندگان به خوبي بسته ات و رو براي جلوگيري از ورود حش (Sealed)درها بخوبي چفت شده 

درها همچنين داراي توري بوده و در صورت .( ناحيه زيرين درها هم سطح با كف باشد)شوند



شيشه اي بودن حتي االمكان از شيشه هاي با پايه پليمري استفاده شود و يا توسط چسب ايمن 

 سازي شوند 

 پنجره ها   3 – 3

ل شستشو ، نظافت و ضد زنگ بوده و به گونه اي كليه پنجره ها بايد داراي اندازه مناسب ، قاب-

عرضه ممانعت  يا طراحي شود كه از ورود و تجمع گرد و غبار و آلودگي به داخل محل تهيه و

 . نمايد

به . حتي االمكان از شيشه هاي با پايه پليمري استفاده شود و يا توسط چسب ايمن سازي شود-

 . نريزدگونه اي كه هنگام شكستن داخل ماده غذايي 

درجه  45ها از كف حداقل يك متر باشد و لبه پنجره ها به طرف داخل بايد شيب ره فاصله پنج-

و زنگ زدگي آن و همچنين تجمع مواد مختلف و داشته باشد تا از تجمع آب در زير پايه پنجره 

 . آلودگي ها ممانعت شود و نظافت آن آسان وساده باشد

نهاي توليد و انبارها ، پنجره هاي موجود در نور طبيعي در سالاست كه براي استفاده از  بهتر

ساير قسمتها در صورت باز شو بايد مجهز به توري هاي ريز بافت و قابل شستشو و ضد زنگ 

 . باشند

 كف  - 4 – 3

،قابل شستشو و كف بايد كاماًل مقاوم و نفوذ ناپذير ، غير لغزنده ، صاف ، بدون خلل و فرج 

از تجمع آب در سطح كف جلوگيري به نحوي  كه  باشد  رو  كافي به سمت فاضالبداراي شيب 

 .شود

 فاضالب  كانال – 5– 3 

 . بايد از نظر كشش پساب وضعيت مناسبي داشته و در برابر جوندگان به خوبي محافظت شود



 از)بر خالف جريان كار ( درجه 5 – 81)اينچ در فوت  86/8تا  1/8حد در   داراي شيب مناسب

باشد همچنين حتي المقدور از ساختن آبروهاي عميق بايد اجتناب كرد ( محل تميز به محل آلوده 

 . زيرا تميز كردن آنها مشكل مي باشد

باشند تا  cm 31 – 85و عرض  cm 21 – 85قسمتهاي سر پوشيده آب روها داراي عمقي حدود 

 . آب و مواد زائد به راحتي عبور كرده و تميز كردن آن نيز آسان باشد

آب روها بايد داراي ديواره هاي كناري صاف و عمودي بوده و محل اتصال ديواره به كف بدون 

و در . زاويه باشد تا مقادير كم آب نيز به راحتي جريان يافته و تميز كردن آن نيز آسان تر باشد

( شتر گلودار)ارد ، ا زكف شوي مناسب يي كه امكان جمع شدن پساب و كثافات وجود دمحلها

 . شوداستفاده 

 . شيب كف به سمت كف شوي به نحوي كه از تجمع آب در كف جلوگيري شود

اما اگر در واحدي به ناچار از آنها . از راه آبهاي روباز تا آنجا كه امكان دارد ، بايد اجتناب شود

پوشش و محافظ روي . كردن آنها تأمين شودد ، بايستي بسهولت تميز و گندزدايي استفاده شو

آب روها بايد از جنس مقاوم ، مشبك و به گونه اي باشد تا برداشتن و حمل و نقل آن آسان 

 . باشد

و بازسازي اسرع وقت نسبت به تعمير  دربراي جلوگيري از انسداد يا تجمع آلودگي بايد 

 . اقدام شودقسمتهاي صدمه ديده شبكه زهكشي 

براي شرايط اضطراري تجمع پساب درسطح بايد امكانات مناسبي نظير پمپ براي تسهيل خروج 

 . و انتقال به لوله هاي فاضالب وجود داشته باشدمكان عرضه پساب از 

 . شدبامي مورد قبول ، شبكه جمع آوري شهري و يا روستايي سيستم سپتيك 

 ديوارها  - 5 – 2 – 3



 . باشند نوع عرضه مواد غذاييي ديوارها داراي ارتفاعي متناسب با 

بايد صاف ، بدون ترك ، بدون خلل و فرج ، قابل شستشو و گندزدايي بوده و داراي رنگ روشني 

 . باشند

 . غير قابل نفوذ به رطوبت و حرارت باشند

 . يد قابل تميز كردن ضد آب باشنده شده روي ديوار بايكليد و پريزهاي تعب

 . ديوارها بگونه اي ساخته شده باشد كه از النه گزيني جوندگان ممانعت نمايند

و يا دكورهاي غير جهت جلوگيري از النه گزيني جوندگان بايد از ساختن ديوارهاي دو جداره 

 . اجتناب كردقابل شستشو 

 سقفها  - 6 – 2 – 3

 . قابليت تميز كردن باشدوبايد ارتفاع كافي داشته 

در برابر نفوذ يا النه گزيني حشرات مقاوم بوده و مانع تجمع گرد و خاك و بخارات آب شده و 

 . امكان رشد قارچها در سطوح آن به حداقل برسد

 . نظر گرفته شود كه درمقابل عوامل جوي پايدار باشددر پوشش سقف بايد به نحوي 

 . بين ديوارها با سقف توجه شودبه عدم وجود فاصله و فضاي باز 

 پله ها  - 7 – 2 – 3

، سطوح شيبدار ، نردبانها و شيبهاي تند بايستي به گونه اي طراحي و نصب شده كليه پله ها 

نشوند و به راحتي قابل شستشو و تميز مكانهاي طبخ باشند كه محل تجمع و انتشار آلودگي به 

  .باشدكف پله ها آجدار و داراي حفاظ مناسب . كردن باشند

  



  مراكز تهيه و عرضه مواد غذايي فضاهاي مورد نياز در  - 4

 تهيه نمودار فرآيند و الگوي جريان مواد  مركز عرضه مواد غذايي طراحي ساختمان  راولين قدم د

است ، بدين وسيله ترتيب انجام كار و مسير كلي حركت را مشخص مي كنند، عرضه شده در آن 

 مكان اكنون اگر فضاي كافي جهت مواردي كه در زير عنوان مي شوند درنظر گرفته شود، اين 

 : تكميل مي شود ، اين فضاها عبارتند از 

 فضا جهت تجهيزات 

تعيين فضاي الزم موارد زير  رتي دالوه بر اين ابعاد بايسعتجهيزات پس از مشخص شدن ابعاد 

 : گفت  را در نظر

 . داد نياز جهت جابجايي مورفضاي مو

  و عرضه  محل تهيه( سالن)فاصله الزم از ديوارها و درهاي 

 متصدي و فروشنده ومشتري فضا جهت تردد 

  CM 71عرض مسير جهت عبور يك نفر 

  CM 826نفر  دوعرض مسير جهت عبور 

  CM 817نفر  سهعرض مسير جهت عبور 

  CM 241نفر  چهارعرض مسير جهت عبور 

  



   مراكز تهيه و عرضه مواد غذاييتأسيسات  - 5

 آب  - 1 – 5

 : مورد استفاده د واحدهاي توليدي به شرح ذيل مي باشد انواع آ ب

آب مصرفي عمومي واحد تهيه و عرضه مواد غذايي بايد داراي ويژگيهاي آب آشاميدني مطابق 

 : استاندارد هاي ملي بشرح زير باشد

ويژگيهاي شيميايي ، آن بايد مطابق با آخرين تجديد نظر استاندارد ملي ايران به شماره  – 8

 .باشد 8153

 8188نظر استاندارد ملي ايران به شماره ويژگيهاي ميكروبي آن مطابق با آخرين تجديد  – 2

 . باشد

 .اين آب جهت شستشو و فرآيند گندزدايي نيز به كار مي رود 

يخ مورد استفاده تهيه و عرضه مواد غذايي بايد از آب شرب تهيه شده باشد و يا از يخ هاي 

 . بسته بندي شده كه از مراكز معتبر تهيه مي گردند استفاده شود

 تهيه و عرضه مواد غذايي  زنايي و المپها در مراكسيستم روش-5-2

برابر شكستگي حفاظت شده باشند و داراي حفاظ و قاب مناسب  درالمپها بايد به طور مناسبي 

مقدار روشنايي مورد نياز بايد . بوده و بايد قابل شستشو و تميز كردن باشند( از جنس نشكن)

 . لوكس باشد  881تا  811حدود 

 : تذكر 

بايد به جريان روشنايي اضطراري مجهز باشد تا مواقع  بزرگ   تهيه و عرضه مواد غذايي زمراك

 . قطع برق شبكه بتوان از آن استفاده نمود

  



 سيستم تهويه  - 3 – 5

كليه قسمتهاي مرتبط با تهيه و عرضه و سرويسهاي بهداشتي بايد داراي دستگاههاي تهويه 

مايش و سرمايش متناسب با حجم رهمچنين وسايل گتوري مناسب و مناسب و مجهز به 

 . مكانهاي مذكور و تغييرات درجه حرارت با توجه به فصول سال باشند

 سيستم لوازم ايمني و كمك هاي اوليه  - 4 – 5

و وسايل نشاني و شيلنگ آب و غيره نصب  بايد در كليه قسمتها و فواصل مناسب كپسول آتش

در مركز تهيه و عرضه در محل وسايل مورد نياز از جمله   با اوليهمورد نياز براي كمك هاي 

 . مناسب و در دسترس قرا رگيرد

 سيستم جمع آوري و دفع مواد زائد  - 5 – 5

تهيه و عرضه بايد محلي براي جمع آوري زباله داشته باشند تا روزانه زباله ها را به خارج  زمراك

و به طريقي انجام شود به طور مؤثر ردمجموع دفع زباله بايد . كز به شكل صحيح دفع گرددراز م

شاميدني آآلودگي مستقيم يا غير مستقيم مواد غذايي همچنين آلودگي آب گونه خطر  كه هر

 . وجود نداشته باشد

 .نظفت و شستشو و گندزدايي مستمر سطلهاي جمع آوري الزامي است

 .و خشك بايد جدا و اختصاصي باشندروف زباله هاي تر ظ

  براي سالنهاي  انبارهاعمومي شرايط و ويژگيهاي  - 6

 8198شرايط و ويژگيهاي انبارها بايد مطابق با آخرين تجديد نظر استاندارد ملي ايران به شماره 

 : بوده و موارد ذيل نيز رعايت گردد

 . خام و فاسد شدني احداث شودبطور مجزا و متناسب با حجم مواد اوليه 



بايد بهداشتي ، خشك ، خنك ، منظم ، عاري از حشرات و جوندگان ، بدون گرد و خاك ، آلودگي 

 . و مواد خارجي باشند

براي نگهداري مواد اوليه فاسد شدني مانند فرآورده هاي گوشتي ولبني و نظاير آن بايد از اتاق 

 . ودسرد يا يخچال با حجم مناسب استفاده ش

و نحوه . باشد( فلزي و ضدزنگ و يا پالستيكي)چيدمان مواد اوليه در انبار بايد بر روي پالت 

 61ديوارها و  سانتي متر فاصله از 51چيدن مواد در انبار بايد مرتب بوده و رعايت حداقل 

 . سانتي متر بين رديفها شده باشد

رعايت ترتيب زمان ورود و خروج  در صورت نگهداري مواد اوليه براي مدت بيش از يك هفته

 . الزامي است fifoمطابق سيستم 

 . براي گندزدايي انبار بايد طبق مقررات بهداشتي و دستورالعمل هاي مورد تأييد عمل كرد

ها پنجره. ، قابل شستشو و نظافت باشدكف، ديوار و در انبار بايد از جنس مقاوم،بدون خلل وفرج

هاي بازشو و پنجره در. ه توري ريز بافت و قابل شستشو باشندبايد درصورت باز شدن مجهز ب

 .حم جلوگيري بعمل آيدتا از ورود حشرات و جوندگان مزا در انبار بايد به طور كامل چفت شوند

 . انبارها بايد مجهز به دماسنج و رطوبت سنج باشند

 . باشند( غير چوبي)كليه قفسه ها بايد از جنس مقاوم ، قابل شستشو و گندزدايي 

 . وجود تهويه مناسب ضروري استدر انبار مواد اوليه 

 انبار عمومي 

، زخانه ، وسايل اداري ، ظروف خاليمحلي است جهت نگهداري وسايل متفرقه از قبيل وسايل آشپ

بايست ، ولي ميگي به گستردگي مركزتهيه وعرضه داردابعادآن بستلباس كاروديگر ملزومات كه

 . حتي االمكان از نگهداري اقالم غير ضروري در آن جلوگيري شود



  



 انبار مواد شوينده و سموم  - 5

محلي جداگانه و درو از محل تهيه قرار داشته و  دركليه مواد شوينده و سموم مورد استفاده بايد 

شامل نام ماده ، كاربرد آن و )با قيد كليه مشخصات برچسب گذاري  با پوشش كاملدر ظروفي 

احتياط هاي الزم هنگام استفاده از آن به زبان فارسي بسته بندي شده باشد و اين ظروف بايد به 

 . درو از تابش مستقيم نور خورشيد بوده و در شرايط مناسب نگهداري گردد

 سيستم شستشو ، ضدعفوني و گندزدايي  - 6

شو ، ضدعفوني و گندزدائي بايستي مطابق برنامه مشخص تعريف و بمورد اجرا گذاشته شست

 : و نكات ذيل نيز بايد مد نظر قرار گيرد. شود

 شستشو تخليه مواد اوليه خام و انتقال آن به بخش 

با قوانين ايمني ، بهداشت و محيط  مواد شيميايي جهت شستشو ، ضد عفوني وگندزدايي بايد

 . قت داشته و مورد تأييد سازمان ها و مقامات ذيصالح باشدزيست مطاب

 .شرايط بهداشتي نگهداري شوند درشيلنگ هاي مورد استفاده براي شستشو سطوح بايد 

هر فردي كه با مواد خام و نيمه فرآوري شده كار مي كند به صورت بالقوه ، امكان آلوده ساختن 

كه كليه لوازم ، تجهيزات ، البسه و ساير اقالم ،مورد تا زماني. مواد غذايي آماده مصرف را دارد

. گيرند نگرفته اند ، نبايد در تماس با ماده غذايي آماده مصرف قرار پاكسازي و گندزدايي قرار

بايد قبل  و بعد از كار بطور كامل شستشو و ضدعفوني شوند و سپس با محصول نهايي دستها 

 . تماس پيدا كند

 شرايط فني و بهداشتي قسمتهاي رفاهي  - 7

قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي  83ماده بايد مطابق با آئين نامه اجرايي اصالحي 

 : بوده و موارد ذيل نيز رعايت شود وبهداشتي



 بخش تعويض لباس  - 1 – 7

ان و مطابق با آخرين تجديد نظر استاندارد ملي رمجاورت سرويسهاي بهداشتي كارگ دربايد 

 . باشد 2217ايران به شماره 

يك كمد  رهر مركز تهيه و عرضه بايد اطاقي با وسعت كافي جهت رختكن و به ازاء هر كارگ در

 . قفل دار سه طبقه وجود داشته باشد

جداگانه اي براي در واحدهاي توليدي كه خانمها نيز كار مي كنند ، بايد رختكن و سرويسهاي 

 . آنان در نظر گرفته شود

 ( توالت و دستشويي)سرويسهاي بهداشتي  - 2 – 7

قانون  83ماده بايد براي كارگران زن و مرد دستشويي و توالت مجزا به تعداد مورد نياز مطابق 

 : به شرح ذيل وجود داشته باشد مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي

 نفر يك توالت و يك دستشويي  8 – 5براي 

 ( دستگاه 3نفر از هر كدام  25)نفر يك توالت ، يك دستشويي  81نفر به ازاء هر  6 – 25براي 

 ( دستگاه 5نفر از هر كدام  51)نفر يك توالت ، يك دستشويي  85نفر به ازاء هر  26 – 55براي 

 ( دستگاه 7نفر از هر كدام  811)نفر يك توالت ، يك دستشويي 21نفر به ازاء هر  56 – 885براي 

 ( دستگاه 83نفر از هر كدام  251)نفر يك توالت، يك دستشويي 25نفر به ازاء هر  886 – 266براي 

 نفر اضافي يك توالت ، يك دستشويي  31نفر به باال به ازاء ه ر 266از 

 .رد باشدسيستمهاي بهداشتي بايد مجهز به شير آب گرم و س

در و ديوار بايد قابل شستشو باشد سقف صاف بوده و كف از مواد غير قابل نوفذ ساخته شود، 

 . به طوري كه به آساني ابل تميز كردن باشد

 . ضروري است( فالش تانك)وجود مخزن شستشو 



 بعد از استفاده از توالت دستهاي خود را با صابون يا مواد شوينده»د توالتها نصب تابلوي 

 . ، ضروري است« بشوئيد

توالتها بايد در محلي باشند كه آلودگي درمحيط به حداقل برسد و نبايد در توالت به سمت محل 

 . تهيه و عرضه و انبار باز شود

 . پنجره توالت مشرف به فضا يآزاد و داراي توري باشد

 . توالت داراي هواكش مكانيكي متناسب با حجم آن باشد

 . داراي سطل زباله دردار پدالي باشد

 دستشويي كامل  – 3 – 81

 : بايد ويژگيهاي ذيل را دارا باشند( دستشويي)محل شستشوي دست 

 . تعداد دستشويي ها بايد متناسب با تعداد كارگران باشد -

داراي شير آب گرم و سرد بوده وبدون دخالت دست به صورت خودكار ، پايي يا با  -

 . آرنج باز و بسته شود

 . داراي خظك كن برقي يا حوله كاغذي يك بار مصرف باشد -

 . داراي سطل زباله در دار پدالي باشد -

 . در كنار دستشويي ها بايد مواد شوينده و ضدعفوني كننده وجود داشته باشد -

 حمامها  – 4 - 81

قانون مواد  83ماده بايد براي كارگران زن و مرد حمام مجزا به تعداد مورد نياز مطابق با 

 : باشد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي

 نفر كارگر يك دستگاه  8 – 5براي 

 ( دستگاه 4نفر  21)نفر يك دستگاه  5نفر به ازاء هر  6 – 21براي 



 ( دستگاه 7نفر  51)نفر يك دستگاه  81ء هر نفر به ازا 28 – 51براي 

 ( دستگاه 81نفر  811)نفر يك دستگاه  21نفر به ازاء هر  58 – 811براي 

 نفر اضافي يك دستگاه   21نفر كارگر به باال به ازاء هر  811از 

ديوارها تا زير سقف كاشيكاري شده و كاشيها از جنس قابل شستشو و گندزدائي بدون ترك 

 . شكستگي ، خلل و فرج باشد خوردگي و

 .شيب كف به طرف كفشوي مناسب باشد

 . داراي هواكش مناسب با حجم آن باشد

 . منبع حرارتي خارج از محوطه حمام بوده ، به طوريكه ايجاد آلودگي درمحيط نكند

 . هر حمام داراي رخت كن مجزا باشد

 . مجهز به دوش آب گرم و سرد باشد

 . شدمجهز به تهويه مناسب با

 آشپرخانه و امكانات آن 

تهيه و عرضه مواد غذايي انجام گيد، واحد مورد نظر ملزم به  زچنانچه طبخ در مراك 

و چنانچه غذا  داشتن فضاهايي جهت انبار ، سردخانه ، محل پخت غذا و سالن غذاخوري باشد

 . غذاخوري را دارا باشدفقط سرو مي شود بايد شرايط مناسب جهت سالن 

 نماز خانه  – 5 – 11

 .بايد متناسب با تعداد كاركنان باشد

 اصول بهداشت فردي كاركنان  – 6 – 11

كليه كاركنان بايد داراي كارت بهداشتي معتبر باشند در ضمن گذراندن دوره هاي اصول بهداشت 

 . فردي گواهينامه معتبر براي آنها الزامي است



 كليه كارگران بايد داراي لباس مناسب و تميز به رنگ روشن ، 

همچنين . كارگران قبل از ورود به محل طبخ مي بايست دستهاي خود را شسته و گندزدايي كنند

 . گر استفاده ننماينديدر محيط كار از ساعت ، انگشتر و هر وسيله زينتي د

 . ت نمايندكليه كاركنان بهداشت و نظافت فردي را كاماًل رعاي

شستشوي البسه د داخل محوطه طبخ ممنوع بوده و شستشو فقط در محل هاي پيش بيني شده 

 . انجام شود

يك بار  اترجيًح)كارگراني كه در ارتباط مستقيم با طبخ مي باشند بايد از پيش بند ، دستكش 

 . ، تميز ، بهداشتي و به رنگ روشن استفاده نمايند( مصرف

 . گونه بيماري به پزشك مراجعه نمايند در صورت مشاهده هر

جراحت پانسمان شده و در صورت جزئي بودن آن محل جراحت  محلبه هنگام جراحت سريعًا 

 . توسط روكش پالستيكي مناسب پوشيده شود

 . تهيه و عرضه مواد غذايي ممنوع مي باشد زدن سيگار در كليه مراكيخوردن و آشاميدني وكش

يي برنامه مستند ندزداعفوني گمسئول مربوطه بايد مشخص بوده وبراي نظافت ، ضد : تبصره 

 . ومدون موجود باشد

 مزاحمو حيوانات  كنترل حشرات ، جوندگان ، پرندگان – 11

حفظ ونگهداري مطلوب شرايط بهداشتي محل توليد ، اجتناب از آلوده كردن و دفع مواد زائد در 

 . آلودگي بسيار اهميت دارد گونه جلوگيري از هر

حشرات ، پرندگان ، جوندگان و يا كرم ها در محل مراكز تهيه و  مؤثر و مداوم براي كنترلبرنامه 

 . اجا گذارده شودعرضه مواد غذايي بايد تنظيم و بطور منظور به مورد 



منظور در مواد شيميايي كه به اين  نفوذ كرم ها و ساير حشرات مي توان از جهت جلوگري از

 . فوق استفاده مي شود كمك گرفت  زمصالح ساختماني مراك

ور مداوم از نظر وجود آلودگي ناشي از حشرات ، پرندگان ، طو محيط اطراف بايد ب زمحل مراك

 . جوندگان و كرم ها توسط افراد آموزش ديده و با برنامه ريزي مناسب مورد بازبيني قرا رگيرند

هر گونه عمليات كنترل از قبيل  .قدامات ريشه كني بايد انجام گردددر صورت وجود آلودگي ، ا

زمان بندي  استفاده از روش هاي شيميايي ، فيزيكي و بيولوژيكي بايد با برنامه ريزي مشخص و

شده و فقط تحت نظارت افرادي كه اطالعات كافي از مخاطرات ناشي از استفاده از آن مواد براي 

 شركتهاي داراي مجوز وزارت بهداشت  سالمتي انسان دارند و با

ره گونه عمليات ضدعفوني و مبارزه عليه حشرات ، جوندگان ، پرندگان و حيوانات : يادآوري 

 . مزاحم بايد در مواقعي انجام گيد كه زمان طبخ و عرضه به مشتري خاتمه يافته است

. جرا نباشد صورت گيرداستفاده از سموم بايد فقط هنگامي كه ساير روش هاي احتياطي قابل ا

انجام پيش از استفاده از سموم بايد مراقبت هاي الزم جهت محافظت كليه مواد غذايي موجود 

در صورت امكان آن دسته از وسايلي كه امكان انتقال آنها فراهم شود و هر نوع ماده اوليه و 

ش از استفاده مجدد است ، از انبارها و سالن اصلي غذاخوري تخليه و پس از كاربرد سموم و پي

 . از آنها كاماًل شستشو و گندزدايي گردند

روش كنترل جانوران و حيوانات مزاحم بايد مستند شده و مسئول كنترل آن مشخص باشد و 

و جونده كش ها براي كنترل جانوران مزاحم توسط مراجع ( آفت كش ها)تمامي مواد مصرفي 

 . ذيصالح تأييد شده باشد

 . تمام قسمتهاي خطر آفرين بايد پوشيده و قسمتهاي خطرناك بايد عالمت گذاري شوند



وسايل ، تجهيزات و ماشين آالت آماده سازي ، توليد وبسته بندي نبايد به ويژگيهاي كيفي 

 . رئولوژي فرآورده آسيب برسانندمحصول بخصوص خواص 

است كه به  صورتي مجاز ربوده و داستفاده از چوب ردمحوطه هاي توليد مواد غذايي ممنوع 

 . طور كامل و با اليه هاي مناسب از فرآورده مجزا شده باشد

 . روي ميزهاي توليد ممنوع است( تخته فشرده)پان استفاده از تخته نئو

در صورت تماس اجتناب ناپذير مواد روان كننده تجهيزات و نقاله ها با مواد غذايي بايد آنها را از 

 . انتخاب كرد Food gradeنوع 

 . كليه دستگاهها وسيستم برق كارخانه بايد به زمين اتصال داشته باشد

دارد ومعمواًل تجمع مواد غذايي ودرنتيجه تجمع ميكروارگانيسم ها تجهيزات به دليل حساسيتي كه

بسته به حسايت و نوع محصول )آن به راحتي صورت مي گيرد بايد در فواصل زماني كوتاه  در

 . شستشو گردد( آلودگي آن بار و

 مخازن بايد از جنس استيل ضد زنگ ، بدون زاويه و گوشه بوده 

 تعمير و نگهداري 

جهت نگهداري دستگاه و پيشگيري از مشكالتي كه ممكن است بر اثر بي توجهي براي دستگاهها 

ردواحد چك ليستي كه مي بايست اين سيستم توسط . استفاده مي شود PM 8پيش آيد از روش 

گرفته و  توليد يوجود داشته باشد اعالم مي كند كه دستگاهها به طور مستمر مورد بازرسي قرار

 . صورت لزوم برطرف مي گردد درموارد مشكوك مورد بررسي و 

 مستندات  – 15

ايمني و بهداشت مواد تهيه و عرضه  زكليه مدارك مرتبط با فعاليتهاي مراك اين مدارك شامل

 . ن مدارك فني ومهندسي مرتبط تجهيزات به شرح ذيل مي باشدغذايي وهمچني



 : مدارك و مستندات و سوابق مربوط به 

 ارزيابي تأمين كنندگان مواد اوليه 

 دريافت مواد اوليه وعرضه محصول نهايي به مشتري 

  (C&D)شستشو ، ضدعفوني وگندزدايي 

 كنترل آفات ، حشرات و جوندگان مزاحم

 بهداشت فردي كاركنان 

 آموزش 

 كاليبراسيون دستگاهها درصورت استفاده 

 ل و دفع زباله و ضايعات ركنت

 ( بخصوص زنجيره سرد)حمل و نقل 

 تعمير و نگهداري 

 قوانين ، دستورالعمل ، ضوابط واستنانداردهاي مرتبط باموادغذايي 

 : مستندات وسوابق فوق بايد 

 . بازنگري و به روز شوندبنا بر ضرورت مدارك 

سوابق بايد بصورت خوانا ، به سهولت قابل شناسايي و قابل بازيابي باقي بمانند ويك روش 

اجرايي مدون به منظور تعيين كنترل هاي مورد نياز براي شناسايي ، بايگاني ، حفاظت ، بازيابي ، 

 . نگهداري و تعيين تكليف سوابق بايد موجود باشد

 پيوست  – 16

 نكات مهم درمورد تهيه و نگهداري مواد اوليه 

 



داراي پروانه ساخت از وزارت بهداشت كليه مواد اوليه مورد مصرف از منابع توليد داخلي ، بايد 

بوده و مواد اوليه وارداتي بايد داراي مجوز ورود از اداره كل نظارت يا اداره هاي نظارت تابعه 

 . نددر دانشگاههاي علوم پزشكي ذيربط باش

مواد اوليه خريداري شده صرفًا پس از آزمايش و تأييد مسئول فني ، اجازه نگهداري در انبار و 

 . مصرف را دارند

مواد اوليه بايد داراي شناسنامه كه مشخصات الزم از جمله شكل فيزيكي ، شماره سري ساخت 

 ايمني لعملي ، دستورا، نام علمي وشيميايي ، دستورالعمل شرايط نگهداري ونمونه برداريا بهر 

. بر روي آن درج شده باشند... نحوه مصرف ، موارد مصرف ، تاريخ توليد و انقضاء و  براي

مستندات مركز تهيه و عرضه مواد غذايي نگهداري  دربهر بايد شناسنامه كليه مواد اوليه براي هر 

 . شود

 . مواد اوليه بايد داراي فاكتور خريد باشد

 . ر انبار بايد بر اساس تاريخ ورود و تاريخ توليد و انقضاء باشدچرخش مواد اوليه د

انبار  درشده بايد از انبار خارج و  درمواد اوليه تاريخ مصرف گذشته و يا غير قابل قبول و 

فضاي الزم و امكانات مناسب جهت انجام توزين در نظر . ضايعات تا تعيين تكليف نگهداري شوند

 . گرفته شود

 مراجع  – 17

 ويژگهاي آب آشاميدني  – 8153استاندارد ملي ايران به شماره 

 ويژگهاي بيولوژيكي وحد مجاز آلودگي باكتريولوژي آب آشاميدني  – 8188استاندارد ملي ايران به شماره 

 نكات كلي مشخصات ساختماني انبار كاالهاي عادي  – 8198استاندارد ملي ايران به شماره 

 آئين كار ساختمان ، تجهيزات و ايمني سردخانه مواد خوراكي  – 8199استاندارد ملي ايران به شماره 

 روش چيدمان كاال در سردخانه مواد غذايي  – 3399استاندارد ملي ايران به شماره 



 آئين كار محاسبه بار برودتي سردخانه مواد غذايي  – 2721استاندارد ملي ايران به شماره 

 آئين كار بهداشتي تجهيزات و لوازم مورد مصرف درصنايع غذايي  – 3766استاندارد ملي ايران به شماره 

 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي  83آئين نامه اجرايي اصالحيه ماده 

 


