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 ميوه وسبزي فروشينامه مقررات بهداشتيفرم آيين
  سوم  دوم   اول 

  نامه  عدم مطابقت با آيين      √نامه  مطابقت با آيين          :تاريخ بازديد

ف
ردي

  

بازديد
  سوم

بازديد 
  دوم

بازديد 
  اول

مــــــواد
  نامه آيين

 نامهمتن آيين

مـواد  مـل  انقليـه ح كـه در موسسـات و مراكـز كرايـه ظـروف و وسـايط       اشخاصيمتصديان و كارگران وكليه 1ماده      1
عمـومي را  هداشـت  باشتغال دارند موظفند دوره ويـژه  خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و اماكن عمومي 

  .گذرانده وگواهينامه الزم را دريافت دارند
و وسـايط نقليـه   و اشتغال بكار در هريك از كارگاههـا و كارخانجـات و مراكـز و امـاكن     تصديمديريت و يا 1تبصره     2

  .ممنوع است 1نامه بدون داشتن گواهينامه معتبر موضوع ماده  موضوع اين آئين
كارگاههـا و  نامـه در هريـك از     اين آيين 1معتبر مندرج در ماده اشخاص فاقد گواهينامه يرياستخدام و بكارگ 2تبصره     3

  .ممنوع است  مذكوركارخانجات و مراكز و اماكن و وسايط نقليه 
ـ     اشخاصي مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان و راننده و نظاير آنها در اماكن موضوع اين آئين 3تبصره     4 ا نامـه شـاغل بـوده ب

آن مسـتثني   2و  1هـاي   فـوق و تبصـره   1مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي ارتباط مستقيم ندارند از شمول ماده 
  .باشند مي

باشـند موظفنـد كـارت معاينـه      نامه مـي  اين آئين 1، مديران، كارگران و اشخاصي كه مشمول ماده متصديانكليه 2ماده      5
  .گام مراجعه بازرسين بهداشت ارائه نمايندپزشكي معتبر در محل كار خود داشته و هن

باشند موظفند كارت معاينـه   نامه مي اين آئين 1كارفرمايان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهينامه معتبر ماده 1تبصره     6
  .بار آن در محل كسب نگهداري نمايندتپزشكي آنان را مالحظه و ضمن اطمينان از اع

و درماني شهري و روسـتايي  ه پزشكي منحصرا از طرف مركز بهداشت شهرستان يا مراكز بهداشتي كارت معاين 2تبصره     7
مدت اعتبار كارت فوق براي پزنـدگان،  . وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر خواهد شد

و كارخانجات توليـد  هها فروشان و قنادان و مشاغل مشابه و نيز كارگران كارگا اغذيه، ساندويچ، بستني و آبميوه
  .باشد نامه حداكثر يكسال مي ماه و براي ساير مشاغل موضوع اين آئين 6مواد غذايي و بهداشتي فاسدشدني 

نامـه   متصديان و كارگران اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضـوع ايـن آئـين    3ماده      8
ت عمومي محل كار خود را نموده و به دسـتوراتي كـه از   موظفند رعايت كامل بهداشت فردي و نظاف

  .شود عمل نمايند طرف بازرسين بهداشت داده مي

 3.16كد 



 

كننـد بايـد ملـبس بـه      نامه كار مي كليه اشخاصي كه در اماكن و مراكز و وسايط نقليه موضوع اين آئين 4ماده      9
  .لباس كار و روپوش تميز و برنگ روشن باشند

نامه موظفند بـراي هريـك از شـاغلين خـود      ان اماكن و مراكز و وسايط نقليه موضوع اين آئينمتصدي 5ماده      10
  .جايگاه محفوظ و مناسبي به منظور حفظ لباس و ساير وسايل در محل تهيه نمايند

ز نامـه موظفنـد ا   نجات و وسايط نقليه موضوع ايـن آئـين  خامتصديان مراكز و اماكن و كارگاهها و كار 6ماده      11
ورود و دخالت افراد متقرقه به امور توليد و تهيه و طبخ و حمل و نقل و توزيع و فروش مواد غـذايي  

  .جلوگيري نمايند
  .باشد هر كارگر موظف به داشتن كليه وسايل نظافت، شستشو و استحمام خصوصي مي 9ماده      12
  .محل مناسب نصب گرددجعبه كمكهاي اوليه با مواد و وسايل موردنياز در  11ماده      13
  .نامه در حين كار ممنوع است استعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران مشمول اين آئين 13ماده      14
نامـه   فروش و عرضه سيگار در كارگاههاي كارخانجات و اماكن و مراكز و محلهاي موضوع اين آئـين  14ماده      15

  .ممنوع است
هاي عمومي كارگاهها، كارخانجات و اماكن و مراكـز   حصوالت دخانياتي در محوطهمصرف هرگونه م 15ماده      16

  .نامه ممنوع است و محلهاي موضوع اين آئين
بـوده و   15مفاد مـاده  نامه مسئول اجراي متصديان، مسئولين و ياكارفرمايان محلهاي موضوع اين آئين 1تبصره     17

قاط مناسب و در معرض ديد از نظر مصرف دخانيات موظفند ضمن نصب تابلوهاي هشداردهنده در ن
  .جلوگيري كنند

  :كف ساختمان بايد داراي شرايط زير باشد 16ماده      18
  .از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شكاف و قابل شستشو باشد) الف
  .شور به تعداد موردنياز، مجهز به شترگلو بوده و نصب توري ريز روي آن الزاميست داراي كف) ب
  .رو باشد شور فاضالب داراي شيب مناسب بطرف كف ) ت

ساختمان ديوار از كف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باشد كه از ورود حشرات و جونـدگان   17ماده      19
  .بعمل آوردجلوگيري 

  .بايد صاف، بدون درز و شكاف و برنگ روشن باشدسطح ديوارهاي 1تبصره     20
پوشش ديوارها بايد متناسب با احتياجات و لوازم مربوط به نـوع كـار و برحسـب مشـاغل مختلـف،       18ماده      21

  .هاي ذيل باشد بشرح تبصره
پوشش بدنه ديوار كارگاههاي تهيه مـواد غـذايي، آشـپزخانه، آبدارخانـه، انبـار مـواد غـذايي، ميـوه و          1تبصره     22

ه بايد از كف تا زير سقف و در مورد كارگاههـا  فروشي، حمام، مستراح، دستشويي، رختشويخان سبزي
و كارخانجات توليدي مواد غذايي تا ارتفاع حداقل چهار متر كاشي يا سراميك و ديوار كارخانجات از 

  .تواند از سيمان صاف و صيقلي برنگ روشن باشد ارتفاع چهار متر به باال مي
  .خوردگي و درز و شكاف و هميشه تميز باشد مكان مسطح، بدون تركاالسقف بايد صاف، حتي 19ماده      23
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  نامه  عدم مطابقت با آيين      √نامه  مطابقت با آيين          :زديدتاريخ با
  :ها بايد داراي شرايط زير باشددرها و پنجرهوضع 20ماده      24

زدگي و قابل شستشو بـوده   خوردگي و شكستگي و زنگ ها از جنس مقاوم، سالم و بدون ترك درها و پنجره) الف
  .و هميشه تميز باشد

يد مجهز به توري سالم و مناسب باشد به نحوي كه از ورود حشرات بداخل اماكن جلـوگيري  پنجره بازشو با) ب
  .نمايد

درهاي مشرف به فضاي باز بايد مجهز به توري سالم و مناسب و همچنين فنردار باشـد بطـوري كـه از ورود    ) ج
  .حشرات و جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد

  .مورد تاييد مقامات بهداشتي باشدآب مصرفي بايد 21ماده      25
و در مـورد  (آوري  نامه بايـد داراي سيسـتم جمـع    كليه اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات مشمول اين آئين 22ماده      26

  .و دفع بهداشتي فاضالب مورد تاييد مقامات بهداشتي باشند) هتلها و كارگاهها و كارخانجات سيستم تصفيه
دايت و تخليه هرگونه فاضالب و پسĤب تصفيه نشده اماكن و مراكز و كارگاههـا و كارخانجـات مشـمول ايـن     ه تبصره     27

  .باشد نامه به معابر و جوي عمومي اكيدا ممنوع مي آئين
  .وضع و تعداد توالت و دستشويي بهداشتي و متناسب باشد 23ماده      28
ل نظافت بوده و مجهز به در و شيشه سالم و هميشه سالم و هميشه تميز و فاصله ها بايد قابقفسه، ويترين و گنجه 30ماده      29

  .سانتيمتر باشد 20كف آنها از زمين حدود 
  .پيشخوان و ميزكار بايد سالم و سطح آن از جسن قابل شستشو باشد 31ماده      30
 38و  20لغايـت   16ن مطابق با شرايط مندرج در مواد انبار مواد غذايي بايد قابل تميز كردن بوده و وضع داخلي آ 33ماده      31

  .نامه و حجم فضاي آن متناسب با نياز و احتياجات موسسه باشد اين آيين 40لغايت 
  ..انبار مواد غذايي بايد بنحو مطلوب تهويه و ميزان حرارت و رطوبت آن همواره مورد تاييد مقامات بهداشتي باشد 1تبصره     32
  ..گذاري در انبار به نحو مطلوب و مناسب انجام شودبندي و پالتقفسه 3تبصره     33
عرضه و فروش مواد غذايي آماده مصرف از قبيل سـاندويچ، كبـاب، آش، غـذهاي پخنـه، غـذاهاي       36ماده      34

جـات، انـواع    هاي فله، ترشيجات و شـور و خيارشـور، شـيريني    آالت و نوشيدني فاسدشدني، شربت
  .ار و آجيل فله و امثال آنها بصورت دوره گردي ممنوع استتنقالت و خشكب

 3.16كد 



 

  .تهويه مناسب بايد بنحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل اماكن سالم، تازه، كافي و عاري از بو باشد 37ماده      35
  .درجه سانتيگراد باشد 30در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد بيشتر از  38ماده      36
 500تـا   200لـوكس، آرايشـگاه    200تـا  100شدت روشتايي نور طبيعي يا مصنوعي در آشـپزخانه   39ماده      37

بسـته  (لوكس  200تا  150بندي  لوكس، محلهاي فرآوري و توليد و بسته 300تا  100لوكس، نانوايي 
ت موضـوع ايـن   و در محوطه عمـومي و انبـار مراكـز و اماكـان كارگاههـا و كارخانجـا      ) به نوع كار

لوكس و در راهرو، سرسرا، رختكن، توالت، دستشويي، و حمامها بايد بين  100نامه بايد حداقل  آئين
  .لوكس باشد 150تا  50

هاي الزم با توجه بـه حجـم    بيني براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي بايد پيش 40ماده      38
  .ران بعمل آيدكار و نوع فعاليت و تعداد كارگ

  .نزن، قابل شستشو، قابل حمل و با حجم مناسب و تعداد كافي موجود باشددار، زنگدان درپوشزباله 42ماده      39
  .دان بايد مجهز به كيسه زباله و در محل مناسبي قرار گرفته و اطراف آن همواره تميز باشدزباله تبصره     40
رات، سگ، گربه و موش و ساير حيوانات بهيچ وجه نبايد در داخـل امـاكن و   مگس، پشه و ساير حش 43ماده      41

  .كارگاهها و كارخانجات ديده شوند
نامـه بـه    نقشه كليه ساختمانهاي اماكن عمومي و مراكز و كارگاهها و كارخانجات موضـوع ايـن آئـين    44ماده      42

  .مقامات مسئول برسد منظور انطباق با موازين بهداشتي قبل از اجرا بايد به تصويب
باشد مگـر در اسـتخرهاي شـنا مطـابق      وجود هرگونه حوض يا حوضچه پاشوي و امثال ان ممنوع مي 46ماده      43

  نامه  اين آئين 58مفاده ماده 
نگهداري هرگونه وسايل اضافي و مستهلك و مستعمل و مواد غذايي غيرقابل مصـرف و ضـايعات در    47ماده      44

  .ع استمحل كار ممنو
استفاده از مواد غيراستاندارد از جمله كاغذهاي بازيـافتي و كاغـذهايي كـه تميـز نباشـد و روزنامـه و        75ماده      45

  .بندي مواد غذايي ممنوع است هاي پالستيكي جهت پيچيدن و بسته همچنين كيسه
شـوند بايـد از جـنس     يي استفاده مـي بندي مواد غذا هاي مقوايي و پاكتهاي كاغذي كه براي بستهجعبه 76ماده      46

  .سالم و استاندارد و كامال تميز بوده و از نوع بازيافتي نباشند
  

 بازديدها
   مشخصات

  بازديد و تاييدكنندگان

  بازديد سوم  بازديد دوم  بازديد اول

  نام و نام خانوادگي و امضاء
  بازرس بهداشت محيط

      

  نام و نام خانوادگي و امضاء
  محيطمسئول بهداشت 

      

  نام و نام خانوادگي و امضاء
  مسئول بهداشت محيط 

      

 


