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 6از2صفحه: 

 

 نگهداري موادو ، ورود تهيه رعايت اصول و ضوابط بهداشت ، ايمني و محيط زيست در روند و كنترل  ،نظارت 

 بهداشت و درمان صنعت نفت تهران  مي باشد. درجهت حفظ سالمت كاركنان  بخش تغذيه ييغذا

 دامنه كاربرد:  .2

محيط ، ايمني، ،بهداشتت موادغتذايي و زيستت محيطتي      كنترل شرايط بهداشتاين دستورالعمل، دامنه كاربرد 

 .شودرا شامل ميبخش تغذيه بيمارستان مركزي نفت 

 تعاريف: .3

وسيله اي جهت سنجش دماي مواد پروتئيني ورودي به بخش تغذيه و اطمينان از : دستگاه دماسنج ليزري  -3-1        

 رعايت دماي استاندارد و بهداشتي آنها مي باشد.

 

 :و روش اجرامسئوليت ها  . 4

 : مسئوليت ها:4-1

مواد غذايي، تهيه  تهيه و نگهداريمسئوليت كارشناس بهداشت محيط  نظارت بر رعايت ضوابط بهداشتي : 4-1-1     

 دستورالعمل  ها  و آموزش بهداشت مي باشد. 

و  مواد غذايي توسط كاركنان بخش تغذيه تهيه و نگهداريمسئوليت رئيس بخش تغذيه نظارت برچگونگي :4-1-2  

 مي باشد. يشاننظارت بر رعايت بهداشت توسط ا

و اجراي مواد غذايي مطابق با دستورالعمل هاي بهداشتي  تهيه و نگهداريمسئوليت كاركنان بخش تغذيه :  4-1-3  

 مي باشد. كامل اين دستورالعمل
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 6از3صفحه: 

 

 جهت نظارت بر رعايت ضوابط بهداشتي تهيه، ورود و نگهداري مواد غذايي موارد زير توسط كارشناس بهداشت

 گيردمحيط مد نظر مي

وسيله نقليه سردخانه دار بايستي داراي مجوز معتبر تردد و حمل مواد غذايي از اداره دامپزشكي بوده و مجوز آن قابتل   -

 روًيت باشد.

 داشت و درمان وزارت بهداشت باشد.راننده وسيله نقليه سردخانه دار بايستي داراي گواهي تندرستي معتبر از مراكز به -

 ب آن مخدوش نباشد .مب شده و پلموسيله نقليه حامل مواد پروتئيني بايستي پس از بارگيري پل -

 4وسيله نقليه سردخانه دار بايستي داراي سيستم خنك كننده سالم بوده به گونه اي كه دماي داخل سردخانه كمتتر از   -

 درجه سانتي گراد باشد .

حمل معتبر و مورد تائيد اداره دامپزشتكي / كشتتارگاه ويتا شتيالت باشتد.       محموله مواد پروتئيني بايستي داراي برگه -

 همچنين در برگه حمل مواد پروتئيني موارد زير بايد درج شده باشد:

 نام و نام خانوادگي راننده 

 شماره پالك وسيله نقليه 

 نوع و ميزان مواد پروتئيني حمل شده 

 دخانه/شيالتشماره و آدرس مبداء بارگيري شامل كشتارگاه / سر 

 مهر اداره دامپزشكي / كشتارگاه / شيالت 

 مهر و امضاء دامپزشك 

       در خصوص مواد پروتئيني ) الشه گوشت قرمز گرم ( بايد مهر اداره دامپزشكي بتر روي الشته بته صتورت غيتر

 مخدوش قابل روًيت باشد.
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 6از4صفحه: 

 

كنترل و بررسي كارشناسان بهداشت بايستي مواد پروتئيني بارگيري شده اعم از گوشت قرمز ، مرغ يا ماهي پس از -

شكل و ظاهر ( داراي شرايط بهداشتي بوده و پس از تائيد كارشناس بهداشت اجتازه   -بو -از نظر ارگانو لپتيكي ) رنگ

 تخليه و انتقال به محل مصرف را خواهد داشت.                                                                                              

ساير مواد غذايي مصرفي بايستي داراي آرم استاندارد ،  پروانه بهره برداري از وزارت بهداشت و وزارت صنايع ،  –       

 تاريخ توليد و تاريخ انقضاء معتبر ، بسته بندي بهداشتي  و شرايط حمل و نقل مناسب باشند . 

  .ب باشدبا حجم موادي كه ذخيره مي شود ، متناس مساحت انبار و سردخانه بايد-

 .استانداردهاي بهداشتي باشد بايد مطابقانبار مواد غذايي ديوارها ، سقف و كف  -

  .شستشو و مجهز به توري ضدزنگ باشد درب ها و كليه پنجره هاي بازشو بايد سالم و قابل -

  .جلوگيري گردداز تابش مستقيم نور خورشيد بر روي مواد غذائي  انبار بايد داراي روشنايي كافي باشد ولي-

 .سانتيگراد باشد درجه 25ن مجهز باشد و حداكثر دماي انبار مواد غذائي آاسب با فضاي هواكش برقي متن انبار بايد به -

 

مضافاً سردخانه بايد داراي يك دماسنج داخل و همچنين  .انبار، سردخانه و يخچال بايد مجهز به دماسنج سالم باشند -

دستگيره ايمني باشد و بصورت روزانه كنترل گردد. هم چنين درب سردخانه زيرصفر  غ خطر ومجهز به زنگ اخبار ، چرا

  .اي باشدمرحله دو

روش اجرايي برنامه ريزي  و  MEQ – PR - 001به شماره مطابق روش اجرايي كاليبراسيون مواد غذايي سردخانه  -

 .لحاظ گردداقدامات كاليبراسيون  MEQ – PR – 002 به شماره  اي و پيشگيرانهتعميرات دوره

هايي از جنس زنگ نزن ، قابل بايد بر روي قفسه كليه موادي كه در انبار، يخچال و سردخانه نگهداري مي شوند -

  .قرار گيرند سانتي متر از كف 30شستشو و با ارتفاع 

  .تأمين گردد براي نگهداري مواد غذائي فاسدشدني تعداد كافي يخچال و فريز -

بايد سردخانه مجهز به برق اضطراري باشد و سيستم  به منظور جلوگيري از احتمال فساد مواد غذائي در اثر قطع برق-

  .برق آن ايمن باشد
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 6از5صفحه: 

 

  .شستشوي داخل يخچال و سردخانه بايد مرتباً انجام شود نظافت و -

 .شود چال و سردخانه جلوگيريغذائي بطور مستقيم و بدون داشتن ظرف مناسب در داخل يخ از قرار دادن مواد -

  .ضدعفوني نمود ها در يخچال بايد آنها را شستشو وها و سبزيقبل از قرار دادن ميوه -

  .استفاده نمايند كاركنان براي ورود به داخل سردخانه از كفش مخصوص سردخانه-

  .اشداجناس وجود داشته ب قفسه بندي و چيدمان بايد به نحوي باشد كه فضاي كافي بين -

  .شود ساخته (rat Proofing) ها بايد بصورت ضدموشديواره -

  .ورود افراد متفرقه به انبار مواد غذائي ممنوع مي باشد -   

  .نگهداري ظروف خالي و وسايل اسقاطي در داخل انبار بايد جلوگيري شود از -

  .گردد تأخر كاال و ...( اجراانبارداري به نحو مناسب )ثبت، رعايت تاريخ مصرف و تقدم و  سيستم -

حشرات نگهداري گردد و امكان برقراري  موادي نظير حبوبات و غالت بايد در ظروف مقاوم در مقابل رطوبت و نفوذ -

  .محل نگهداري آنها وجود داشته باشد تهويه طبيعي )با استفاده از توري هاي مناسب( در

  .اي و مقاوم در مقابل خورندگي ، نگهداري شودوف شيشهظر مواد غذائي خورنده نظير سركه، آبليمو در -

  .شكر بايد مورد تائيد مقامات بهداشتي باشد طراحي انبار آرد و -

  .برچسب گذاري و از مواد غذائي جدا گردند مواد شيميائي بايد به نحو مناسب -

هاي گوشت بايد به چنگگ آويزان شود. الشهغذائي در كف سردخانه بايد خودداري  از قرار دادن و تلنبار كردن مواد -

مناسب در داخل  قرار دادن مواد غذائي بصورت انباشته و روي هم بدون داشتن ظرف يا پوشش پالستيكي شود و از

  .يخچال يا سردخانه خودداري شود

مجاور  شود و از قرار داده فريزرها مواد غذائي هم گروه در يك طبقه و يا در طبقات كنار هم در سردخانه ها ، يخچالها و -

  .جلوگيري شود هم قرار دادن مواد غذائي مختلف نظير پنير، گوشت، كره، سبزي، مرغ و ماهي

 -25درجه سانتيگراد تا   18-  دماي زير صفر بين هاي مجهز به دماسنج سالم و درمواد گوشتي بايد در سردخانه -

  .نگهداري شونددرجه سانتيگراد  
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 6از6صفحه: 

 

 .باشدپخته و خام، شسته و نشسته در كنار هم در يخچال ممنوع مي واد غذائيقرار دادن م -

، استفاده  ذايي را پوشانده باشدغوشش پالستيكي كه كامال سطح ماده مواد غذائي در سردخانه، از پ براي نگهداري -

  .گردد
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