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...درمانیبهداشتیخدماتوپزشکیعلومدانشگاهمحترمریاست
شیرمدارسوتوزیعنگهداريومحلبوفهبربهداشتینظارتبخشنامه: موضوع

با سالم واحترام

لزوم رعایت ،آغاز سال تحصیلی جدیدفصل بازگشایی مدارس وبهنزدیک شدنبا توجه بههمانگونه که مستحضرید
هاي بهداشتی و مناسب جهت عرضه مواد و به تبع آن ایجاد مکانت کنترل مواد غذایی در بوفه هاي مدارس بهداشت و حساسی

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن نقش به سزایی دارد لذاارتقاء شاخص هاي بهداشتیدردانش آموزانخوراکی مورد نیاز
تأمین يدر راستال بهداشتی براجراي نکات مطرح شده ذیلتعامل با مسئولین آموزش وپرورش، نظارت وتشدیدکنترایجاد

. قرار گیردآن دانشگاه معاونت بهداشتبه طور جدي دردستور کار بوفه و نگهدارى سالم مواد غذائى در مدارس محیطبهداشت

:مدارسبوفهانتخاب محل
می محل در مدارس با توجه به شرایط اقلیبوفهـ انتخاب مکان مناسب جهت استقرار 1
.ایمن و مناسب براي استفاده کنندگان, ـ داراي دسترسی راحت2
اي که محل به گونه) ها توالت( هاي بهداشتی و سرویسپسماندآوري اي مناسب از محل جمعـ دارا بودن فاصله3

بو و آلودگی در نظر بایست ضمن رعایت کلیه عوامل مذکور در دورترین فاصله ممکن از مراکز تولید میبوفهقرارگیري 
.گرفته شود 

ـ قرار داشتن در معرض دید و کنترل مسئوالن مراکز آموزشی4
مدارسبوفهطراحی و معماري

:بندي شده و آماده را به عهده دارندکه صرفا تهیه و فروش مواد خوراکی و آشامیدنی بستهبوفه اي:الگوي الف 
:یع و فروش مواد غذایی آمادهـ عناصر متشکله پایگاه تغذیه سالم جهت توز

ـ یخچال ویترینی1
بوفهشویی براي استفاده کارکنان روـ 2
بندي دیواري جهت نگهداري مواد خوراکیـ قفسه3
هاي زمینی دردار جهت ذخیره و انبار مواد خوراکیـ قفسه4
ـ ظروف زباله دردار و قابل شستشو5
ـ صندلی و میزکار فروشنده6
ماشین حسابـ صندوق یا7
کن جهت نگهداري لوازم شخصی فروشندهـ قفسه یا رخت8
ـ جعبه کمکهاي اولیه9
ـ وسایل گرمایش مثل شوفاژ یا بخاري10
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قابل شستشو و , درصورت استفاده از الگوي الف نوع پوشش سطوح محل عرضه مواد غذایی از مصالح ساختمان با دوام -11
داراي رنگهاي روشن و مالیم باشدصاف و بدون فرورفتگی و شکاف و

مواد غذایی گرم و طبخ ،بندي شده و آمادهکه عالوه بر تهیه و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی بستهبوفه اي:الگوي ب 
:نمایند شده را نیز عرضه می

ر شده در الگوي الف عالوه بر موارد ذک، جهت توزیع و فروش مواد غذایی آماده و طبخ مواد غذاییبوفهعناصر متشکله 
:تجهیزاتی به شرح ذیل نیز در صورت کاربرد الگوي ب مورد نیاز است

ـ اجاق گاز1
ه مجهز به آب گرم و سردنظرفشویی دو لگ-2
قفسه جهت نگهداري ظروف- 3
.قفسه جهت نگهداري ظروف شسته شده- 4
میزکار جهت آماده سازي مواد خوراکی-5
و انبار مواد غذایی اولیه مثل پیاز و سیب زمینی و روغن قفسه یا کمد جهت ذخیره - 6
سرامیک صاف و بدون کاشی،زیر سقف محل پخت ازجنس سنگ،درصورت استفاده از الگوي ب نوع پوشش دیوار تا- 7

فرورفتگی و شکاف باشد
.درصورت استفاده از الگوي ب پوشش کف از جنس سنگ، سرامیک، کاشی یا موزائیک باشد-8
.براي محل پخت الزامی است9و8صورت مجزا بودن محل پخت از عرضه مواد غذایی اجراي بند در-9

:مدارسبوفهوشرایط عمومیساختمان
:هاـ مشخصات درها و پنجره

.اي باشد که نور کافی و مناسب را تامین نماید ها به گونهـ طراحی و ابعاد پنجره1
یزات یا توري مناسبی باشد که از ورود حشرات و جوندگان و سایر حیوانات جلوگیري داراي تجهباید ها ـ درها و پنجره2

.نماید

.ها قابل شستشو باشندـ درها و پنجره3
:ـ تاسیسات بهداشتی

.مورد تایید وزارت بهداشت باشدـ آب آشامیدنی1
.باشدتایید وزارت بهداشت موردـ سیستم فاضالب2
،د به اشکال گوناگون استفاده از شوفاژ و یا بخاري باشد که در صورت کاربرد انواع بخاريتوانـ سیستم گرمایش می3

.هدایت شوندبوفهاحتراق به صورت کامل انجام گرفته و گازهاي حاصله به وسیله دودکشی به خارج از محوطه 
تامین سیستم سرمایش در صورت لزوم- 4
.االمکان نصب هواکشو حتیـ برخورداري از جریان هوا و تهویه مناسب 5
در قسمت فوقانی اجاق گاز ضروري ) هود ( ـ در صورت استفاده از اجاق گاز براي پخت و پز تعبیه دستگاه تهویه مکانیکی 6

.است
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.ـ تامین نور کافی و مناسب با استفاده از منابع روشنایی طبیعی و مصنوعی7
.از نفوذ رطوبتـ عایق کاري کف و دیوارها به منظور جلوگیري 8

بهداشت فردي و عمومی
مدارس انجام وظیفه بوفهمتصدیان و یا اشخاصی که به نحوي در امر تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی در ،ـ کلیه کارگران1

هاي علوم پزشکی و صادره از مراکز بهداشت وابسته به دانشگاه) معاینه پزشکی(موظفند کارت بهداشت معتبر . نمایندمی
افرادي که در تهیه وتوزیع وفروش بهداشتمدت اعتبار کارت (.دمات بهداشتی ـ درمانی در محل کار خود داشته باشند خ

مواد غذایی سروکار دارند شش ماه و افرادي که صرفا در توزیع وفروش مواد غذایی بسته بندي شده دخالت دارند یک سال 
.)می باشد

بوده و )در محل پخت نیز ملبس به کالهو(بایست ملبس به روپوش سفید کنند میکار میبوفهـ اشخاصی که در محل 2
.باشندی شخصی مثل حوله و صابون میموظف به استفاده از وسایل بهداشت

مایعها و شستن دستها با آب و صابونملزم به رعایت بهداشت فردي شامل کوتاه نگهداشتن ناخنبوفهـ کلیه پرسنل 3
.باشندلت و قبل از شروع به کار میر توابعد از هر با

.ـ مسئول دریافت وجه در تهیه و توزیع مواد خوراکی دخالتی نداشته باشد4
.در محل پایگاه تغذیه سالم الزامی استزیرـ نصب جعبه کمکهاي اولیه مجهز به لوازم 5
پماد آنتی 1-چسب زخمعدد 10- عددقیچی1- پماد سوختگی1-رول باند1-عددگاز استریل4-یک جفت دستکش-

شیشه ماده 1- قرص مسکن آسپرین یا استامینوفن ساده)عدد10(ورقه قرص1- )جنتامایسین یا تتراسایکلین(بیوتیکی
مقداري -)ترجیحا صابون مایع(عدد صابون یا هر ماده یا هر ماده تمیز کننده دست1- )بتادین یا ساولن(ضدعفونی کننده 

چند عدد سنجاق قفلی-پنبه
.ضروري استبوفهروزانه محیط ـ نظافت 6
آنژین و بیماریهاي پوستی تا بهبودي ، اسهال،در صورت ابتالء به بیماریهاي واگیر مثل سرماخوردگیبوفهـ کارکنان 7

.کامل باید از تماس با مواد غذایی خودداري نمایند
.آلودگی استفاده نمایدجهت خشک کردن ظروف شسته شده از وسیله خشک و تمیز و عاري ازبوفهـ مسئول 8
.استفاده نماید) انبرك ( جهت برداشتن مواد غذایی آماده مصرف از پنس بوفهـ مسئول 9
.ها خودداري گرددبخصوص گوشت) دستمالی ( ـ از دست به دست کردن غذاي پخته شده 10

:تجهیزات و لوازم کار
:مدارس باید داراي شرایط زیر باشندبوفهخوراکی در ظروف مورد استفاده در طبخ مواد غذایی یا آماده سازي مواد

شوند ممنوع ـ استفاده از ظروفی که به وسیله وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی غیرمجاز شناخته و اعالم می1
.است

. بایست کامال سالم و فاقد شکستگی و لب پریدگی باشندـ در صورت استفاده از ظروف لعابی می2
.استفاده شودFood gardeپخت مواد غذایی از ظروف ضد زنگ و ـ براي 3
.ـ وسایل و ظروف غذا باید پس از هر بار مصرف کامال شسته و هر چند یکبار گندزدایی شوند4
.ـ وسایل و ظروف غذاخوري و تهیه غذا باید در ویترین یا قفسه دردار نگهداري شوند5
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.ر آنها بدون سرپوش ممنوع استنمکدان و نظی, ـ استفاده از قندان 6
:بایست داراي شرایط زیر باشدـ میز کار می

سالم و بدون درز بوده و روکش آن از جنس قابل شستشو باشد و پس از هر بار استفاده ،تمیز،ـ سطح میز کار باید صاف1
.شسته و گندزدایی گردد

.زباله بوده و پس از هر بار تخلیه شسته شودبهداشتی و قابل شستشو و مجهز به کیسه بوفهدان ـ زباله3
ها و شیرآالت از نقطه نظر ایمنی بست،هاکنترل مستمر لوله،ـ در صورت استفاده از گاز شهري و یا کپسول گاز مایع4

.وجلوگیري از نشت گاز وهمچنین آلودگی هوادرفضاي بسته ضروري است
مواد غذایی سرد یا گرم

درجه سلسیوس نگهداري شود و از 4باید تا موقع مصرف در یخچال و دماي حدود غیر فریزیـ مواد غذایی فاسد شدن1
.موسساتی خریداري گردد که شرایط آن مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشد

یر این صورت به زودي باید هر چه زودتر مصرف شوند در غ) یخ زدگی ( ـ مواد غذایی پس از خارج شدن از حالت انجماد 2
.گرددفاسد می

. هاي دردار نگهداري شودها شیشهـ مواد غذایی نظیر خشکبار باید در ظروف دربسته و یا در ویترین3
.سالم سازي گرددشوندـ میوه و سبزیهایی را که به صورت خام مصرف می4
.ضروري استرعایت شرایط بهداشتی انبار , ـ در صورت وجود انبار مواد غذایی 5

سترس و عاري از رطوبت بوده و از د،خشک،خنک،محل استقرار انبار در جاي مناسب باشد بدین معنا که داراي نور کافی
.حشرات و جوندگان محفوظ باشد

.ه در یخچال خودداري شودجات نشستـ از قرار دادن مواد غذایی از قبیل سبزي و میوه6
سري ساخت و تاریخ ،ید از تولیدات کارخانجات معتبر تهیه و داراي پروانه بهره برداريبندي شده باـ محصوالت بسته7

.مصرف باشد 
.مگس و حشرات تهیه شود،ـ غذا باید در محلی تمیز و عاري از گرد و خاك8
هاي شود از نانیتوصیه م(.نان بطور روزانه تهیه شود و کپک زده و بیات نباشد،بوفهـ در صورت تهیه ساندویچ در محل 9

دار و غنی شده استفاده هاي سبوسعلت دارا بودن نمایه کلسیمی باال کمتر استفاده شود و به جاي آن از انواع نانسفید به
).شود

.ـ غذاهاي خام و پخته را باید در یخچال جدا از هم نگهداري کرد و با هم مخلوط ننمود10
ال براي سرخ کردن مواد غذایی به کار رفته به دلیل بروز عوامل سرطان زا ممنوع هایی که قبـ استفاده مجدد از روغن11

.باشد می
.ـ غذاهاي پخته شده نباید بیش از نیم ساعت خارج از یخچال نگهداري شوند12
.نمک یددار مصرف شود, ـ در صورت استفاده از نمک در تهیه مواد غذایی 13
هاي پالستیکی مصرف شده و رنگی اکیدا راکی در کاغذهاي باطله و روزنامه و کیسهبندي و عرضه مواد خوـ از بسته14

.خودداري شود



د7304/300
30/06/1392
ندارد

ونقل غذا شوند، وضعیت بهداشتی مرکز پخت و شرایط حملتهیه می) مراکز پخت(در مورد غذاهایی که از بیرون : تبصره
.باید مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشد

)استرلیزه(شرایط نگهداري وحمل ونقل شیر مدرسه خارج از کارخانهحداقل 
)استرلیزه(شیر مدرسه:الف

.باشدوشکافدرزبدونوصافعفونی،وضدشستشوقابلمقاوم،ازجنسوسقفدیوارهاکف،- 1
)درجه سانتی گراد30-10ودما70رطوبت (باشدمطبوعومناسبانبارودمايرطوبت-2
.باشندوغبارگردبدونوتمیزبایدانبارها- 3
.شودجلوگیريهابستهرويبرنورآفتابمستقیمتابشاز- 4
.باشدجوندگانوپایانبندحشرات،ازعاري-5
انبارداخلبههاآالیندهورودازطوریکهبهباشندشستشوقابلوبافتریزتوريبهمجهزوسالمهاشیشهوهاپنجره- 6

.شودجلوگیري
.باشدخورندهموادواسیدبهمقاومعفونی،ضدشستشو،قابلجاذب،غیرصاف،سطحدارايسالمرانبادرهاي- 7
.باشدانبارحجمبامتناسبتهویهسیستمداراي-8
.باشدداشتهوجودنبایدانبارداخلدراسقاطیواضافیوسایل-9
انبارمیشود،واردزودترکهشیريهايبستهکهمعنابدین.باشدتأخروتقدمقانوناساسبرخروجوورودشرایط- 10

.برسندمصرفبهوشدهخارجنیززودتر
.باشدکارحجمبهتوجهباالزمهايبینیپیشبایداحتمالیخطراتسایروانفجاروحریقازجلوگیريبراي-11
.باشدشستشوازحاصلفاضالبخروجمجرايطرفبهمناسبشیبدارايانبارکف-12
خارج از مناسبمحلیدروباشدداشتهفاصلهانبارازمتر5حداقلبایدبهداشتیهايسرویسوجوددرصورت-13

.انبارها وبه تعداد کافی باشد
.باشندمناسبکارلباسدارايبایدکارگران-14

.باشندمعتبربهداشت کارتدارايکارگرانومتصدیان
.شودجلوگیريانبارداخلبهکامیونورودازوگیردصورتمناسبشرایطدرانباربهکاالانتقالونقل- 15
.شوندچیدهانبارکفاز)مترسانتی20حداقل(مناسبارتفاعباپالترويبرشیرهايبستهکلیه-16
)مترسانتی50حداقل.(باشندداشتهکافیومناسبفاصلهدیوارازهاپالت-17
)ردیف4حداکثر.(شودجلوگیريیکدیگررويبرهابستهزیادتعداددادنقراراز- 18
.گرددخارجانبارازوجداهابستهسایرازمعیوبیاونشتیدارايهايبسته-19
.شودداده) یبهداشتمواردونگهداريوجابجایی(الزمآموزشهايانبارهادرشاغلکارگرانبه- 20
وزارتشدهاعالماستانداردهاياساسبرآنمصرفیوموادجانورانایرسوجوندگان،حشراتآفات،کنترلروشهاي-21

.باشدمشخصانباردرآنکنترلمسئولوباشدپزشکیآموزشودرمانبهداشت،

)استرلیزه(حمل ونقل شیر مدرسه:ب
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.گیردانجامآلودگیگونههرازعاريوتمیزنقلیهوسیلهبابایدنقلوحمل- 1
.نگیرندقراربارانوخورشیدنورتابشمعرضدراستریلیزهشیرهايبسته-2
.شودداريخودنورمجاورتوگرممحیطدراستریلیزهشیردادنقراراز- 3
.یابدکاهشاالمکانحتیشدهچیدهرویهمهايبستهتعدادفیزیکیآسیبازجلوگیري- 4
.گرددجلوگیرينقلیهوسیلهکفباشیرهايبستهمستقیمتماساز-5
شیريهابستهحملنبیندضربهنقلوحملهنگامدرکهباشدصورتیبهشیرهايبستهچیدننحوه- 6

ازوشودانجامشدهشیرینگومخصوصهايسینیدرچهارگوشاستریلیزهشیرحملوسبدباگوشسهاستریلیزه
.گرددداريخودآنهاحدازبیشگرفتنقرارهمروي

.شودخوددارياستریلیزهشیرهايبستهرويبرجسمنوعهرندادقراراز- 7
.گرددخودداريگذشتهتاریخویافتهشکلتغییرشیربستهتوزیعونقلوحملاز-8
الزمآموزشهايازوبودهثابتصورتبهاالمکانحتینمایندمیفعالیتشیرتوزیعونقلوحملجهتکهافرادي-9

.باشندبرخوردارهداشتبونقلوحملدرخصوص
.بنمایندنیزفرديبهداشترعایتوباشندمعتبربهداشتمعاینهکارتداراي- 10

)استرلیزه وپاستوریزه(نگهداري وتوزیع شیر در مدرسه

داریخچالخودرويباحملسردزنجیرهرعایت- 1
تعداددانشوشیرتوزیعنوبتبامتناسبیدریافتشیرهايبستهتعدادمدارسدرنگهداريمناسبامکاناتایجادبا-2

باشدمصرفروزهايوآموزان
آسیبگونههرازوباشدیکماهحداکثرهفتهدویایکمصرفدراستریلیزهشیروروزیکمصرفدرپاستوریزهشیر- 3

اجسامدادنقراریگر،یکدرويهابستهحدازبیشدادنقرارها،بستهپرتاب(شودجلوگیريشیرهايبستهبهفیزیکی
)…وهابستهرويسنگین

آموزشآموزاندانشبهمصرفتاریخباارتباطدرضمناًتوزیععاملازتحویلزماندرشیرمصرفانقضاءتاریخکنترل- 4
.شوددادهالزم

.گردددهاستفااختصاصیبهداشتیوتمیزکامالًلیوانازاینصورتغیردرشوداستفادهنیازخوردنجهت-5
یاوبارمصرفیکلیوانهايازگرددمیمتذکرهاکیسهکردنبازمشکلبدلیلاي،کیسهشیرهايتوزیعصورتدر- 6

.شودشستشوشیرکیسهتخلیهوبرشمحلحتماًوشوداستفادهپاستوریزهشیرجهتايکیسهشیرمخصوصلیوانهاي
.شودخوددارياًجدآلودهوسایلباشیرهايبستهکردنبازاز- 7
،بهداشتوزارتغذاییموادبرنظارتکلادارهازساختپروانهدارايومناسبپوششدارايبایدمصرفیهاينی-8

.باشدپزشکیموزشآودرمان
شیرازمصرفبنديبستهظروفطبیعیغیربادکردگییاشدندلمهوبریدگیونامناسبرنگوبووجودصورتدر-9

.رددگخودداري
.شودآوريجمعزبالهسطلدرمصرفازپسشیرخالیهايبسته- 10
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ضروريمناسبظرفیتباسیلیسوسدرجه4یخچالوجودمصرفزمانتامدرسهدرپاستوریزهشیرنگهداريجهت-11
.باشدداشتهوجودبایدبهداشتیشرایطبامطابقمناسبانباراستریلیزهشیرذخیرهصورتدروباشدمی
.بشویندصابونوآبباراخوددستهايشیرمصرفازقبلکهشوددادهآموزشآموزاندانشبه-12
.شودجلوگیريهابستهخارجیسطحآلودگیازکهباشدنحويبهمدرسهدرشیرنگهداريوجابجایی-13
حیثازراشیربستهچندخودشانتداابحتماًاستریلیزهوپاستوریزهشیرهايتوزیعازقبلمدارسمربیاناستبهتر-14

.نمایندآموزاندانشبیندرآنتوزیعبهاقداممشکلنداشتنصورتدرسپسوکنترلکیفیتغییرعدم


