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 ... درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی محترم معاون 

 92 سراسری - محرم ماه عمل دستورموضوع: 

 با سالم و احترام

، همانطور كه ع() سيدالشهدا حضرت يضمن عرض تسليت به مناسبت فرا رسيدن ماه محرم و ايام عزادار

احتمال بروز توزيع نذورات در مراسم عزاداري، مساجد، تكايا و هيات ها  مستحضريد عدم رعايت موازين بهداشتی در

هاي عفونی روده اي را افزايش می دهد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد  ژه بيماريغذا به وي بيماري هاي مرتبط با

وعاشوراي حسينی به منظور تشديد كنترل و نظارت هاي بهداشتی، موارد ذيل در  يام تاسوعاضمن برقراري كشيك ا

 :م بهداشت محيط  مد نظر قرار گيردهنگام بازرسی ها توسط همكاران محتر

طالع رسانی فوق جهت ا يها برنامه ريزي كارشناسان بهداشت محيط با هماهنگی واحد آموزش سالمت در محل .1

 ارائه آموزش هاي چهره به چهرهپمفلت و اطالعيه هاي بهداشتی مربوطه و   ،وسترعمومی با توزيع پ

 . پذيرد شرايط بهداشتی صورت با هايی هرگونه پخت وپز بايد در مكان .2

معتبر بوده و رعايت بهداشت فردي در هنگام  بهداشتداراي كارت  دغذا باي و كليه افراد درگير در توزيع آب، چاي .3

 است.ارائه خدمت ضروري 

از مواد غذايی مشمول بسته بندي كه مورد تاييد  سالم و بهداشتی باشد و توصيه می گردد بايد خام مصرفیمواد  .4

 است استفاده شود . متبوعوزارت 

و سازمان دامپزشكی متبوع  دامی با كشتار مجاز و يا بسته بندي شده كه مورد تاييد وزارتخام از فراورده هاي  .5

 است استفاده شود .

برنج و  ،در تهيه و پخت غذا ساخت از سازمان غذا ودارواز نمكهاي بسته بندي يد دار تصفيه شده داراي مجوز  .6

 مصرف روي سفره ها استفاده شود .

 با ترانس پايين استفاده شود .ساخت ازسازمان غذا و دارودر تهيه غذا از روغن هاي داراي مجوز  .7

 استفاده شود. در آشپزي مناسب ظروفاز  .8

 روي سفره ها جلوگيري گردد . بردر هنگام توزيع غذا، از راه رفتن افراد توزيع كننده غذا  .9

از نگهداري مواد غذايی پخته شده در دماي محيط به مدت طوالنی )حداكثر دو ساعت( خودداري گردد. در صورت  .10

 در يخچال نگهداري شود .ه و درج 0-4بايد مواد غذايی پخته شده در دماي  ،الزام به نگهداري بيشتر از دو ساعت

 از نگهداري مواد غذايی خام و پخته شده در مجاورت هم در داخل يخچال و يا سردخانه خودداري شود . .11

سازي الزامی است و توصيه می شود از ساالد و  ل چهارگانه سالمدر صورت توزيع سبزي و ساالد رعايت مراح .12

 بهداشت استفاده شود.سبزي بسته بندي شده با پروانه ساخت از وزارت 
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ها از استعمال مواد  در ضمن با نصب تابلوها و يا اطالعيه ممنوعيت استعمال دخانيات و جمع آوري زير سيگاري .13

 دخانی در محل هاي مسقف جلوگيري گردد.

 .سالم استفاده گرددآب آشاميدنی از .14

يشگيري از بيماري هاي پوستی به منظور پجهيزات مشترك از جمله چادر نماز نسبت به جمع آوري وسايل و ت .15

 واگير اقدام گردد.

شستشو و گندزدايی مستمر ظروف چندبار مصرف كه براي توزيع آب، چاي و مواد غذايی استفاده می شود،  .16

 صورت پذيرد.

 يكبارمصرف مناسب چاي و مواد غذايی گرم از ظروف  عبراي توزي در صورت استفاده از ظروف يكبار مصرف .17

 استفاده شود.

رعايت نظافت، شستشو و گندزدايی مستمر سرويس هاي بهداشتی نسبت به نصب سيستم لوله كشی مايع  ضمن .18

 دستشويی و يا نصب جاي مايع محتوي مايع دستشويی اقدام گردد.

 صورت بهداشتی جمع آوري، انتقال و دفع گردد.ه توليد شده ب پسماند هاي .19

ي و يا در مراسم با ليوان يكبار مصرف صورت گيرد، از توزيع آب، شربت و يا شير در بين دسته هاي عزادار .20

 داخل ظروفی كه آب و شربت داخل آن است، جلوگيري شود.ه فرو بردن ليوان و پارچ ب

 احشام مورد استفاده براي ذبح و قربانی از مراكز مجاز مورد تاييد دامپزشكی تهيه گردد. .21

شده طبق فرم پيوست از طريق پرتال  تا يك هفته بعد از ماه محرم به خواهشمند است دستور فرماييد نتايج اقدامات انجام 

 منعكس گردد .  سالمت محيط و كار اين معاونت مركز
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