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 5از2صفحه: 

 

جهت  تغذيهتوزيع و سرو غذا در بخش  ضوابط بهداشت ، ايمني و محيط زيست در روندنظارت و كنترل رعايت 

 بهداشت و درمان صنعت نفت تهران  مي باشد. درحفظ سالمت كاركنان 

 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 لیزری  -3-1        

 رعايت دماي استاندارد و بهداشتي آنها مي باشد.

 

 مسئولیت ها و روش اجرا: . 4

 : مسئولیت ها:4-1

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

 دستورالعمل  ها  و آموزش بهداشت مي باشد. 

نظارت و  مواد غذايي توسط كاركنان بخش تغذيه توزيع و سرومسئوليت رئيس بخش تغذيه نظارت برچگونگي :4-1-2  

 مي باشد. بر رعايت بهداشت توسط ايشان

و اجراي كامل مواد غذايي مطابق با دستورالعمل هاي بهداشتي  توزيع و سرومسئوليت كاركنان بخش تغذيه :  4-1-3  

 مي باشد. اين دستورالعمل
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 5از3صفحه: 

 

جهت نظارت بر رعايت ضوابط بهداشتي توزيع و سرو غذا موارد زير توسط كارشناس بهداشت محيط مد نظر قرار 

 گيرد:مي

  .باشند) دوره زماني شش ماهه ( معتبر با تاريخ معتبر  كاركنان بايد داراي كارت بهداشتي -

  .بازرسان بهداشت و مسئولين ذيربط قرار بگيرد،  كارت بهداشتي بايد در معرض ديد مراجعين -

در مراكز تهيه ، توليد ، توزيع ، نگهداري و فروش اشتغال دارند ، موظفند در  كليه متصديان و كاركناني كه -

 .شركت نماينددوره آموزش بهداشت اصناف  –شتي ويژه بهدا كالسهاي

نموده و به دستوراتي كه از طرف بازرسين  متصديان و كاركنان موظفند موارد بهداشت فردي را كامال رعايت -

  .بهداشت داده مي شود ، عمل نمايند

  .ها ، موي سر و صورت خود را كوتاه و تميز نمايندكاركنان موظفند ناخن -

  .ملبس باشند تميزكاركنان بايد به كاله و روپوش به رنگ روشن و  -

صابون  قبل از شروع كار ، در صورت تغيير نوع كار و بعد از توالت دستان خود را با آب و كاركنان بايد -

  .بشويند

 (مشكياستفاده نمايند. )دستكش غير كاركنان در هنگام آماده سازي ، طبخ و توزيع غذا بايد از دستكش  -

  .باشدشستن دست در محل ظرفشوئي ممنوع مي -

  .كن برقي استفاده شودبراي خشك كردن دستها از دستمال كاغذي يا دست خشك -

  .مراجعين و اتالف وقت آنها نشود باعث ازدحام اي باشد كهتوزيع غذا بايد به گونه - 

با چرخ دستي مناسب ظروف غذاهاي سرو شده را تعدادي از پرسنل  با توجه به تعداد مراجعين در غذاخوري -  

  .آوري و در همان حال سطوح ميز را براي مراجعين بعدي تميز نمايند جمع از روي ميزها
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 5از4صفحه: 

 

 توزيع غذا توسط كادر خدمات مخصوص توزيع صورت گيرد. -  

 .  باشدترالي گرمخانه دار جهت توزيع غذا و به تعداد كافي موجود  -  

 .  باشدغذا ماهر و آموزش ديده متصدي توزيع  -  

 در هنگام توزيع غذا، لباس كار متصديان توزيع غذا تعويض شود. -  

 شويند.بتصديان توزيع غذا قبل و بعد از تماس با غذا ، دست هاي خود را م 

 .متصديان توزيع غذا، از پيشبند مخصوص جهت توزيع غذا استفاده نمايند 

 تا رسيدن به بخش پوشيده شود. با درپوش مناسب  ترالي حمل غذا 

 .براي توزيع غذا از ظروف سالم استيل يا چيني استفاده شود 

  داشته باشددورچين غذا براي بيماران وجود.  

 .غذاي تهيه شده براي بيماران بر اساس برنامه غذايي تنظيم شده براي هر بيمار باشد 

  توزيع شود.دقيقه قبل از ساير بخش ها  45غذاي بيماران بخش دياليز 

 .غذاي توزيع شده مطابق رژيم غذايي بيمار و داراي كيفيت ، دما و ظاهر مناسب باشد 

 .ليست غذايي بعد از توزيع توسط مسئول شيفت امضا شود 

 .غذا در ساعت تعيين شده در بخش ها توزيع شود 

 باشدعفوني شده  درمحل سرو غذا پيشخوان و ميز كار و كليه لوازم و وسايل مصرفي كامالً تميز و ضد  . 

  درجه سانتيگراد نگهداري شده و از افت درجه  6۰مواد غذايي داغ در كليه مراحل سرو غذا حداقل در دماي

 حرارت اجتناب شود .

 باشنددرجه سانتيگراد نگهداري  5تا  4ساالدها در درجه حرارت واد غذايي سرد مانند سس هاي سرد و م. 

 ساعت باشد. 2از يخچال  فاسد شدني طبخ شده در خارج غذايي حداكثر زمان نگهداري مواد 

  ساعت نگهداري شود حتماً غذا در يخچال نگهداري شود. 2درصورتيكه الزم است غذا بيشتر از 
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 5از5صفحه: 

 

  براي نگهداري مواد غذايي پخته و انتقال غذا بالفاصله اقدام شده و غذا را در ظرفهاي كم عمق و در حد امكان

، مقدار الزم براي مصرف را از يخچال خارج نموده و غذاي بيمار حجم كم تقسيم كرده و براي گرم كردن مجدد 

 .نمايندبسرعت و كامل گرم نموده و مصرف 

روز بايستي با نظارت مسئول بخش تغذيه توسط پيمانكار مواد غذايي از بخش تغذيه خارج  غذاهاي باقيمانده در -

 گردد.
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 مصوب وزارت بهداشت آيين نامه اجرايي قانون مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي -5-1
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