
  نكات ضروري در توزيع نذورات در مراسم عزاداري محرم و صفر 
با توجه به فرارسيدن ماه محرم و ايام سوگواري ساالر شهيدان و برپايي مراسم عزاداري و  شهروند محترم

مي رساند جهت جلوگيري از بروز بيماريهاي منتقله از غذا بويژه  اطالعپذيرايي از عزاداران حسيني به 
. غذايي بايستي مد نظر قرار گيرد در امر تهيه وتوزيع مواد  رعايت يكسري اصول اوليه بهداشتيبيماريهاي روده اي 

  :ارتقاء سالمتي جامعه ياري نمائيد را در جهت حفظ و اميد است با بكارگيري موارد زير ما
.      صورت پذيرد ،و سرو غذا بايستي درمحلهايي كه داراي حداقل شرايط بهداشتي باشد پخت و پز .1

سقف سالم و تهويه  -دفع صحيح فاضالب  –و كف قابل شستشو   ديوار: حداقل شرايط شامل (
 )مناسب

پوشيدن , پخت و توزيع غذا توسط افراد معين كه بهداشت فردي نظير كوتاه كردن مو و ناخن  .2
 و داراي كارت معاينه پزشكي مي باشندرعايت مي كنند را... دستكش يكبارمصرف و روپوش و

  . صورت پذيرد
 معاينه پزشكيجهت تهيه كارت  خدمات جامع سالمتكليه افراد شاغل در امر پخت و پز به بهداشت محيط مراكز  .3

 .نمايند اجعهمر

 .جهت آب شرب و پخت و پز حتماً از آب شبكه شهري استفاده گردد .4

 .چاي ومواد غذايي شستشو و ضدعفوني گردد, ظرفهاي چند بار مصرف مورد استفاده در توزيع آب  .5

يكبارمصرف و چاي از ظروف  گرم در صورت استفاده از ظروف يكبار مصرف در توزيع موادغذايي .6
 .استفاده شودو آلومينيومي  )كاغذي (  برپايه گياهي ، سلولزي

از بسته بندي و يا  ترجيحاًته هاي عزاداري و يا در مراسم شربت و شير در بين دس, توزيع آب  .7
 .طريق ظروف دهان تنگ و يا  مخازن شيردار با ليوان يكبار مصرف صورت پذيرد

 .در صورت استفاده از ديگهاي مسي حتماً سفيد و قلع اندود شده باشد .8

غذا و در مراسم با نصب تابلوهاي ممنوعيت استعمال دخانيات از كشيدن سيگار در هنگام پخت  .9
 .عزاداري جلوگيري شود

 .بطور دقيق تميز و شستشو گردد... گوشت و برنج و , مواد اوليه جهت پخت نظير سبزيجات  .10

اگر از سبزيجات بصورت خام در امر پذيرايي استفاده مي گردد بايستي به شرح ذيل سالمسازي  .11

  :گردد

 شستشو و جداسازي گل و الي) الف 

  .دقيقه سبزي را بشوئيد 5قطره مايع ظرفشويي ريخته و پس از  25 -15ليتري آب  5در يك ظرف ) ب 
  . دقيقه بشوئيد  5ليتر آب ريخته و پس از  5در ادامه يك گرم يا نصف قاشق چايخوري پودر پركلرين را در ) ج 
  شستشوي كامل سبزيجات ) د 

مواد غذايي اوليه بايد حتماً سالم بوده وترجيحاً از مواد غذايي بسته بندي شده كه داراي پروانه  .12
  .  ساخت وتاريخ توليد و انقضاء باشد استفاده گردد



, ادويه جات , روي مواد غذايي كه فاقد بسته بندي است و يا از پلمپ خارج گرديده نظير روغن  .13
  .پوشانده شود ...سبزيجات خشك و

و روغن هاي داراي مجوز ساخت ازسازمان غذا و ر تهيه و پخت غذا از نمكهاي يددار تصفيه شده د .14
 .استفاده شودداروبا ترانس پايين 

 .از كشتار دام در معابر عمومي خودداري وكشتار تحت نظارت سازمان دامپزشكي انجام شود .15

 .تاييد دامپزشكي تهيه گردداحشام مورد استفاده براي ذبح و قرباني از مراكز مجاز مورد  .16

 .در هنگام توزيع غذا افراد توزيع كننده از راه رفتن روي سفره خودداري نمايند .17

. در دماي محيط خودداري گردد) دو ساعت  بيش از( از گذاشتن غذاي پخته شده در مدت طوالني  .18
درجه و يا باالي  4ر حتماً مواد غذايي در دماي زيپخته شده در صورت الزام به نگهداري مواد غذايي 

 .نگهداري شود )روي شمعك گاز(درجه سانتيگراد  63

 .از بسته بندي غذا بيش از دو ساعت قبل از مصرف خود داري شود .19

 .از نگهداري مواد غذايي خام و پخته شده در داخل يك يخچال يا سردخانه خودداري شود .20

 .سيستم جمع آوري شهرداري اقدام شودنسبت به جمع آوري زباله هاي توليدي وانتقال آن توسط  .21

نسبت به تهيه و نصب وسايل اطفاء حريق و يا در صورت وجود نسبت به كنترل آنها به منظور  .22
 .جلوگيري از آتش سوزي احتمالي اقدام شود

راه پله ها و نرده ها و سيم كشي برق و غيره رعايت , ايمني مراكز فوق از نظر پرتگاههاي موجود  .23
 .شروع مراسم كنترل الزم توسط افراد متخصص صورت پذيرد شده و قبل از

 
 

  كاشانمعاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي 
  بهداشت محيط گروه مهندسي

 

             


