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بنام خالق هستی 

ْھَر َفْلیَُصْمُه َوَمْن َکاَن َمِرْیضاً أَْو َشْھُر َرَمَضاَن اَلَِّذی ُأْنِزَل فِیِه اْلُقْرَءاُن ُھدًی لِّلنَّاسِ َوبَیَِّنٍت ِمَن  اْلُھَدی َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َشِھَد ِمْنُکْم اْلشَّ
ٌه ِمْن أَیَّاٍم ُأَخَر ُیِریُد اللَُّه بُِکُم اْلُیْسَر َوالَ ُیِریُد بُِکُم اْلُعْسَر َولُِتْکِملُوْا ا َه َولُِتَکبُِّروْا اللَّ َعلَی َسَفٍر َفِعدَّ َه َعلَی َما َھَدیُکْم َو لََعلَُّکْم ْلِعدَّ

»١٨۵سوره بقره آیه «.تَْشُکُرونَ 

تهیه و فروش توزیع نذورات و غذا، با نزدیکی حلول ماه مبارك رمضان ، برخی فعالیت هاي خاص از قبیل 
احیاء شب هاي قدر در زولبیا، بامیه، انواع شیرینی سنتی،آش، حلیم و همچنین برگزاري مجالس افطاري و مراسم 

با توجه به گرم شدن هوا و . توسط روزه داران و هیئت امناء مساجد صورت می پذیرد مساجد و اماکن مذهبی
آب و غذا ، بویژه بیماریهاي احتمال شیوع بیماریهاي منتقله ازقرار گرفتن ماه مبارك رمضان در فصل تابستان

بر اساس .ته جمعی غذا تهیه و توزیع می گردد، افزایش می یابدعفونی روده اي در مکانهایی که به صورت دس
به منظور رعایت وقانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی13آیین نامه اجرایی قانون اصالح ماده 

ضوابط بهداشتی از جمله بهداشت فردي ، محیطی و مواد غذایی در این مکانها و مراسم عمومی و جلوگیري از 
این دستورعمل براي ز مسمومیت هاي گسترده و طغیان و در راستاي حفظ و ارتقاء سالمت روزه داران، برو
معاونت هاي بهداشتی دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکی موظفند در طول ماه . ابالغ می گردد,اجرا

.مبارك رمضان بر اساس این دستورالعمل اقدام نمایند

اقدامات بازرسی و مداخله اي :1ماده 

1.تیم هاي ثابت و توسط  ،مبارك رمضاندر ایام ماه یبرنامه ریزي خاص براي کنترل هاي بهداشت
یط حبهداشت مسیار 

میه ، آش وحلیم پزي ها و نظارت و بازرسی مستمر از مراکز تهیه و توزیع زولبیا، با،تشدید کنترل.2
قنادیهاکبابی ها و ها، رستورانه مبارك رمضان،ماسنتی مخصوص شیرینی محلی و

برقراري بازرسی هاي مستمر شبانگاهی در طول ماه مبارك رمضان.3
اقدامات بهداشت محیطی به منظور پیشگیري از بیماري هاي منتقله بوسیله آب و غذا.4
، اش و حلیم بامیه ،تشدید نمونه برداري از مواد غذایی ،  زولبیا .5
با استخرها ، مراکز تفریحی آبی ، تولید و  عرضه یخ با اولویت توزیع یخ بسته بنديتشدید کنترل .6

توجه به فصل گرما 
،قهوه خانه و ي سنتی ، مراکز عرضه کننده قلیانتشدید بازرسی از رستورانها ، هتل ،سفره خانه ها.7

)بعد از اذان مغرب(در ساعات فعالیت و چایخانه
رعایت بهداشت فردي و عمومی در مراکز ،  اماکن عمومی، پارك ها و تأکید در بازرسی ها بر روي.8

مراکز تفریحی
اقدامات مشارکتی : 2ماده 

هماهنگی برون بخشی با شهرداري ها،دهیاري ها،نیروي انتظامی و مراجع قضایی به منظور .1
و عرضه مواد دخانی به ویژه قلیان جلوگیري از عرضه مواد غذایی حساس به صورت دوره گردي

هماهنگی با مسئولین ذیربط به منظور ساماندهی دستفروشان در ماه مبارك رمضان.2



هماهنگی با سازمان هاي مرتبط به ویژه تبلیغات اسالمی و امور مساجد، جهت حضور مدیران .3
مبلغین به شبکه هاي بهداشت و درمان یا کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان در جلسه 

منظور ارائه توصیه هاي بهداشتی و تاکید بر تذکرات الزم مبنی بر رعایت این اصول توسط مردم

اقدامات اطالع رسانی و آموزشی : 3ماده 

در مرکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی از جمله مساجد و 190و1490طالع رسانی شماره ا.1
مجالس و مراسم ماه مبارك رمضان 

ي موارد مسمومیت هاي غذایی و مشکالت بهداشتی و یا بروز طغیان طبق روال اعالم اعالم فور.2
190و 1490تلفن اشده به ستاد فوریت هاي سالمت و محیط و کار کشور ب

اطالع رسانی عمومی با توزیع پوستر و پمفلت و اطالعیه هاي بهداشتی .3
:تاکید بر نکات بهداشتی ذیل بامطالب آموزشی و ارائه ایراد سخنرانی.4

 آب آشامیدنی باید مورد تایید مقامات بهداشتی محل باشد و ترجیحاً از شبکه ها عمومی استفاده
.گردد
 تأکید بر سالمسازي سبزیجات و ساالد در مراکز و اماکن عمومی و توصیه به مصرف ساالد و

سبزیجات داراي پروانه ساخت
در مساجد و تکایا و نوعیت استعمال دخانیات نصب تابلوها و یا اطالعیه مم.....

 استعمال مواد دخانی در محل هاي مسقفجمع آوري زیر سیگاریها و جلوگیري از.

 آموزش هاي نکات بهداشتی و هشدار دهنده در زمینه استعمال مواد دخانی

 و آرم استاندارد از نمکهاي بسته بندي ید دار تصفیه شده داراي مجوز بهداشتیتأکید بر استفاده
در تهیه و پخت غذا و برنج و مصرف روي سفره ها 

 و ترجیحاً روغن مایع، در تهیه غذا) 5زیر (روغن با ترانس پایین از تأکید بر استفاده

 روي سفره ها جلوگیري گردد بردر هنگام توزیع غذا، از راه رفتن افراد توزیع کننده غذا.

 فرهنگ سازي جهت استفاده از ظروف یکبار مصرف بر اساس جنس و نوع مواد غذایی

 خودداري ) حداکثر دو ساعت(از نگهداري مواد غذایی پخته شده در دماي محیط به مدت طوالنی
4گردد  در صورت الزام به نگهداري بیشتر از دو ساعت باید مواد غذایی پخته شده در دماي زیر 

از نگهداري مواد غذایی خام و پخته شده و.درجه سانتی گراد نگهداري شود 63ي درجه و یا باال
.در مجاورت هم در داخل یخچال و یا سردخانه خودداري شود



 شستشو و گندزدایی مستمر ظروف چندبار مصرف که براي توزیع آب، چاي و مواد غذایی
چاي و عبراي توزیکبار مصرفدر صورت استفاده از ظروف یواستفاده می شود، صورت پذیرد

استفاده شود و داراي پروانه ساخت)بر پایه نشاسته ذرت(مواد غذایی گرم از ظروف گیاهی 
)استفاده از ظروف با توجه به نوع مصرف (.

 و با لیوان یکبار مصرف صورت گیرد، سحر و یا افطاري توزیع آب ، شربت و یا شیر در مراسم
.بداخل ظروفی که آب و شربت داخل آن است، جلوگیري شود از فرو بردن لیوان و پارچ

 توصیه  به جمع آوري وسایل و تجهیزات مشترك از جمله چادر نماز، حوله و غیره به منظور
.پیشگیري از بیماري هاي پوستی واگیر اقدام گردد 

 احتمالی الزامی تهیه و نصب وسایل اطفاء حریق بمنظور کنترل و جلوگیري از آتش سوزي هاي
.است 

 ضمن رعایت نظافت، شستشو و گندزدایی مستمر سرویس هاي بهداشتی نسبت به نصب
.سیستم لوله کشی مایع دستشویی و یا نصب جاي مایع محتوي مایع دستشویی اقدام گردد 

عمل شستن دست ها جهت پیشگیري از بیماري هاي مرتبط در الدر صورت لزوم  نصب دستور
)سب و نظارت بر انجام گندزدایی و مبارزه با حشرات و جوندگانمحل هاي منا

تولید شده به صورت بهداشتی جمع آوري، انتقال و دفع گردد پسماند.


