
 مسئولین و هیئت امنبی محتزم مسبجذ تکبیب و هیئت هبی مذهبی و عشاداری

 سالم علیکن
ثب تَخِ ثِ فشاسسیذى هبُ هحشم ٍ ایبم سَگَاسی سبالس ضْیذاى ٍ ثشپبیی هشاسن ػضاداسی دس سشاسش کطَس ٍ پزیشایی 

اص ػضاداساى حسیٌی ثِ استحضبس هی سسبًذ خْت خلَگیشی اص ثشٍص ثیوبسیْبی هٌتملِ اص غزا ثَیژُ ثیوبسیْبی سٍدُ ای 

اهیذ است ضوب هسئَلیي .  دس اهش تْیِ ٍتَصیغ هَاد غزایی ثبیستی هذ ًظش لشاس گیشد رعایت یکسری اصول اولیه بهداشتی

 :ٍکبسگضاساى هحتشم ّیئت ّب ثب ثکبسگیشی هَاسد صیش هبسا دس خْت حفظ ٍاستمبء سالهتی خبهؼِ یبسی ًوبئیذ

حذالل  ).پخت ٍ پض ٍ سشٍ غزا ثبیستی دسهحلْبیی کِ داسای حذالل ضشایط ثْذاضتی ثبضذ غَست پزیشد .1

 (سمف سبلن ٍ تَْیِ هٌبست-  دفغ غحیح فبضالة –دیَاسٍ کف لبثل ضستطَ  : ضشایط ضبهل 

پَضیذى سٍپَش ٍ , پخت ٍ تَصیغ غزا تَسط افشاد هؼیي  کِ ثْذاضت فشدی  ًظیش کَتبُ کشدى هَ ٍ ًبخي  .2

 . ساسػبیت هی کٌٌذ غَست پزیشد... دستکص یکجبسهػشف ٍ

مراجعه کلیه افراد شاغل در امر پخت و پس به بهذاشت محیط مراکس بهذاشتی درمانی جهت تهیه کارت  .3

 معاینه پسشکی  

 .خْت آة ضشة ٍ پخت ٍ پض حتوبً اص آة ضجکِ ضْشی استفبدُ گشدد .4

 .چبی ٍهَاد غزایی ضستطَ ٍ ضذػفًَی گشدد, ظشفْبی چٌذ ثبس هػشف هَسد استفبدُ دس تَصیغ آة  .5

دس غَست استفبدُ اص ظشٍف یکجبس هػشف دس تَصیغ هَادغزایی ٍ چبی اص ظشٍف یکجبسهػشف گیبّی  .6

 .هخػَظ تَصیغ هَاد غزایی گشم استفبدُ ضَد

ضشثت ٍ ضیش دس ثیي دستِ ّبی ػضاداسی ٍ یب دس هشاسن اص طشیك ظشٍف دّبى تٌگ ٍ یب  , تَصیغ آة  .7

 .هخبصى ضیشداس ثب  لیَاى یکجبس هػشف غَست پزیشد

 .دس غَست استفبدُ اص دیگْبی هسی حتوبً سفیذ ٍ للغ اًذٍد ضذُ ثبضذ .8

ثب ًػت تبثلَّبی هوٌَػیت استؼوبل دخبًیبت اص کطیذى سیگبس دس ٌّگبم پخت غزا ٍ دس هشاسن ػضاداسی  .9

 .خلَگیشی ضَد

 .از کشتار دام در معابر عمومی خودداری وکشتار تحت نظارت سازمان دامپسشکی انجام شود .10

 .ثطَس دلیك تویض ٍ ضستطَ گشدد... گَضت ٍ ثشًح ٍ , هَاد اٍلیِ خْت پخت ًظیش سجضیدبت  .11

 :اگش اص سجضیدبت ثػَست خبم دس اهش پزیشایی استفبدُ هی گشدد ثبیستی ثِ ضشح ریل سبلوسبصی گشدد .12

 شستشو و جذاسبسی گل و الی (الف 

 . دقیقه سبشی را بشوئیذ5 قطزه مبیع ظزفشویی ریخته و پس اس 25- 15 لیتزی آة 5در یک ظزف  ( ة 

 .  دقیقه بشوئیذ 5 لیتز آة ریخته و پس اس 5در ادامه یک گزم یب نصف قبشق چبیخوری پودر پزکلزین را در  ( ج 

 شستشوی کبمل سبشیجبت  (د 

هَاد غزایی اٍلیِ ثبیذ حتوبً سبلن ثَدُ ٍتشخیحبً اص هَاد غزایی ثستِ ثٌذی ضذُ کِ داسای پشٍاًِ سبخت -13

 .  ٍتبسیخ تَلیذ ٍ اًمضبء ثبضذ استفبدُ گشدد



, ادٍیِ خبت , پَضبًذى سٍی هَاد غزایی کِ فبلذ ثستِ ثٌذی است ٍ یب اص پلوپ خبسج گشدیذُ ًظیش سٍغي -14

 ...سجضیدبت خطک ٍ

 .دس تْیِ ٍ پخت غزا اص ًوکْبی یذداس تػفیِ ضذُ استفبدُ ضَد-15

 .دس ٌّگبم تَصیغ غزا افشاد تَصیغ کٌٌذُ اص ساُ سفتي سٍی سفشُ خَدداسی ًوبیٌذ-16

دس . دس دهبی هحیط خَدداسی گشدد (حذاکثش دٍ سبػت  )اص گزاضتي غزای پختِ ضذُ دس هذت طَالًی -17

 دسخِ 60 دسخِ ٍ یب ثبالی 4غَست الضام ثِ ًگْذاسی هَاد غزایی حتوبً هَاد غزایی پختِ ضذُ دس دهبی صیش 

 .سبًتیگشاد ًگْذاسی ضَد

 .اص ًگْذاسی هَاد غزایی خبم ٍ پختِ ضذُ دس داخل یک یخچبل یب سشدخبًِ خَدداسی ضَد-18

ضوي سػبیت ًظبفت ٍ ضستطَ ٍ گٌذصدایی هستوش سشٍیسْبی ثْذاضتی ًسجت ثِ ساُ اًذاصی سیستن لَلِ -19

 .کطی هبیغ دستطَیی ٍ یب ًػت سیستن هبیغ دستطَیی هٌفشد دس سشٍیسْبی ثْذاضتی الذام ضَد

 .ًسجت ثِ خوغ آٍسی هستوش صثبلِ ّبی تَلیذی ٍاًتمبل آى تَسط سیستن خوغ آٍسی ضْشداسی الذام ضَد-20

ًسجت ثِ تْیِ ٍ ًػت ٍسبیل اطفبء حشیك ٍ یب دس غَست ٍخَد ًسجت ثِ کٌتشل آًْب ثِ هٌظَس خلَگیشی اص -21

 .آتص سَصی احتوبلی الذام ضَد

ساُ پلِ ّب ٍ ًشدُ ّب ٍ سین کطی ثشق ٍ غیشُ سػبیت ضذُ ٍ لجل , ایوٌی هشاکض فَق اص ًظش پشتگبّْبی هَخَد -22

 .اص ضشٍع هشاسن کٌتشل الصم تَسط افشاد هتخػع غَست پزیشد

ثِ دستَساتی کِ تَسط کبسضٌبسبى ثْذاضت هحیط دس ٌّگبم ثبصدیذ غبدس هی ضَد تَخِ ٍ ًسجت ثِ سػبیت - 23

 .هَاسد تزکش دادُ ضذُ الذام ضَد

 

دانشگاه علوم پسشکی و خذمات بهذاشتی درمانی 
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