
1



23

حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى(مدظله العالى) : 
ــر مردم كار بكند، از يك  ــنگرى فك * هركس در راه روش
انحرافى جلوگيرى كند، از يك سوء فهمى مانع شود، چون 

در مقابله با دشمن است، جهاد است.  
  

ــما محسوس شود. سعى  ــانى ش * كارى كنيد خدمت رس
ــد. يعنى  ــته باش ــما ما به ازاء داش ــانى ش كنيد خدمت رس
ــه وزارتخانه ها تحول در  ــًا در همه بخش ها و در هم واقع

خدمت رسانى بوجود بيايد.  

دانستني هاي بهداشتي
پيرامون بهداشت در آرايشگاه ها و پيرايشگاه ها

تاليف و تدوين: محمد گودرزي - عضو كانون بسيج جامعه پزشكى
ناشر: انديشه ماندگار 0251-7742142 

طراحي و صفحه آرايي: خانه چاپ و گرافيك سحر
ويراستاران: مهندس يداهللا غفوري، علي اكبر حق ويسي

           نرگس جعفري افضل، بهاره زارع، محمد على گل
                   زير نظر: كميته ارزيابى رسانه ها- مركز بهداشت استان قم

                           نوبت چاپ: اول- زمستان 1391
                             شابك: 978-600-6782-10-2

                              شمارگان: 1000 جلد
                             با نظارت فنى: مهندس يداله غفورى

 سرشناسه: گودرزى، محمد،   1354 -  عنوان و نام پديدآور: دانستنى هاى بهداشتى پيرامون بهداشت در آرايشگاه ها 
و پيرايشگاه ها/ تاليف و تدوين محمد گودرزى؛ ويراستاران يداهللا غفورى ...[و ديگران]؛ زير نظر كميته ارزيابى 

رسانه ها مركز بهداشت استان قم.
 مشخصات نشر: قم: انديشه ماندگار  ، 1391. 

 مشخصات ظاهرى :   54 ص. : مصور.                                  شابك:  978-600-6782-10-2 
 وضعيت فهرست نويسى: فيپا
 يادداشت: كتابنامه: ص. 54.

 موضوع: آرايشگاه ها- بهداشت/ مو - آرايش - بهداشت
 شناسه افزوده: مركز بهداشت استان قم. كميته ارزيابى رسانه ها

   RA617 /رده بندى كنگره:   1391 2د9گ 
 رده بندى ديويى:  353/0749008243   

 شماره كتابشناسى ملى: 3045081 



45

فهرست مطالب

عنوان     صفحه
مقدمه

اصالح مو، تنظيف بدن و ازاله زوائد از ديدگاه چند حديث

بخش اول: شرايط بهداشتي
دو نكته مهم 

الف- بهداشت فردي
ب- بهداشت ساختمان

1- متراژ و نقشه ساختمان .......................................................................16
2- شرايط بهداشتى كف مغازه آرايشگاه ..................................................16
3- شرايط بهداشتى ديوار آرايشگاه .........................................................17
4- شرايط بهداشتى سقف آرايشگاه .........................................................17
5- شرايط بهداشتى در و پنجره ها ...........................................................18
6- آب .....................................................................................................18
7- فاضالب .............................................................................................18
8- دستشويى ...........................................................................................19
9- سرشويى ............................................................................................19
10- نور ...................................................................................................19
ج- ايمني و بهداشت وسايل ....................................................................20
1- گنجه ها ..............................................................................................20
2- ميزكار ................................................................................................20
3- تهويه هوا ...........................................................................................21
4- كپسول آتش نشانى ...........................................................................21
5- ضدعفونى و استريل كردن وسايل كار ...............................................22
6- دفع مواد زائد و كنترل حشرات ...........................................................27

7- تداخل صنفى .................................................................................................................29
8- نمونه بردارى توسط بازرسين بهداشت ...........................................................................29
د – بهداشت مو ...................................................................................................................30
ه - برخى تخلفات يا جرايم اجتماعى در آرايشگاه ها ..........................................................32
ه- آشنايى با بيماريهاى شايع مرتبط با شغل آرايشگرى .....................................................40

بخش دوم: ضوابط بهداشتي
الف –آشنايى با بازرس بهداشت و وظايف آن ....................................................................46
ب- برخورد با متخلف از مقررات بهداشتى محل كسب .......................................................47
ج- وظيفه نيروى انتظامى ...................................................................................................49
د- مجازات فك پلمپ غيرقانونى ........................................................................................49
ه- بازگشايى محل تعطيل شده ...........................................................................................49
و- مجازات تخلف در تهيه، توليد و يا عرضه مواد آرايشى و بهداشتى .....................................50
ز – مجازات اهانت به بازرس بهداشت ...............................................................................53
ح-تهديد عليه بهداشت عمومى ..........................................................................................53
ط – منابع و مأخذ ...............................................................................................................54



67

مقدمه
ــتي، طلب خير، پاكيزگي، و  ــد يكتا در فطرت آدمي، خداپرس خداون
ــت.  ــزاري از ناپاكي ها، كثافات و پليدي ها را به وديعه نهاده اس بي
ــت و آن چه كه از حالل و حرام و  امر و  ــالم هم بر مبناي فطرت آدمي اس قوانين اس
ــان را در خود نهفته دارد و حتي آن چه را در باب بهداشت  نهي مي بينيم مصلحت انس
فردي و بهداشت عمومي در تعاليم اسالمي مي بينيم همين خصوصيات را دارا است و 
چون موضوع سالمت يك نياز فطري و ضامن بقاء نسل آدمي است، اسالم با تحريم 
خباثت و پليدي ها  و حالل كردن پاكيزگي ها با قاعده حفظ اعتدال، راه رسيدن به اين 

مقصود را فراهم ساخته است.
در  احاديث ائمه معصومين از حضرت اميرالمومنين علي سخن نغزي داريم 
ــگيري بهتر از درمان است» كه  و  آن اين كه: التَّمهيد اَفَضُل ِمَن الِعالج به معنى«پيش
ــعارهاى بهداشتى ما شده است. با نظر و اعتقاد به اين جمله و  ــخن گهربار از ش اين س
ــگيري از بروز بيماري ها و  كمي تفكر در مي  يابيم كه بهترين راه و اولين قدم در پيش
ــت. آموزش و دانستن قوانين و مقررات  ــطح بهداشتى، آموزش بهداشت اس افزايش س
بهداشتي، گرايش به قانون و پايبندي به آن از برنامه هاي اصولي و اساسي هر جامعه 
ــتن قانون براي تمام افراد يك جامعه جهت دوري از  ــت و بي ترديد دانس ــالمي اس س
ــت و زماني كه فرد به عنوان عضوي از جامعه مشغول  ــرگرداني و اختالف، الزم اس س
كسب و كاري مي شود ضروري است به كليه زواياي قانون و پيچ و خم هاي مسئوليت 

خويش آگاهي كامل داشته باشد.
ــگاه ها يا پيرايشگاه ها از  ليكن اكنون با توجه به عدم آگاهي عده اي از متصديان آرايش
ــهل انگارى و عدم رعايت موازين  ــتي و در نتيجه بروز س برخى اصول و قوانين بهداش
ــتري  ــت و دادگس مربوطه كه مى دانيم اين وضعيت طبق آئين نامه هاي وزارت بهداش
ــاي قانون و  ــود و به تبع آن پيگرده ــوب مي ش ــى گاهى جرم نيز محس ــف و حت تخل
ــال دارد و البته نتيجه تخلف از قوانين مذكور عالوه بر  ــاي مختلف را به دنب مجازات ه
ــالمت  ــده، تهديد كننده س ضرر و  زيان خود متصديان، به جهت پى  گردهاى ذكر ش

عموم هم خواهد بود.
ــتاي عمل به فرامين مقام معظم رهبري مبني بر  ــائل و در راس لذا جهت حل اين مس
عمل به آموزه هاي ديني، خدمت مسئولين به مردم،جهت عينيت بخشيدن به منويات 
ــديم تا با گردآوري مجموعه اي از قوانين و آئين  معظم له و اهميت موضوع بر آن ش
نامه هاي موجود و تجارب كسب شده در بازرسي بهداشت محيط، در قالب كتابچه اي 

ــت در آرايشگاه ها و پيرايشگاه ها» در دو بخش شرايط و  ــتني هايي پيرامون بهداش بنام «دانس
ضوابط بهداشتى گامي هر چند كوچك در مسير ارتقاء سطح آگاهي بهداشتي و سطح سالمت 

جامعه با رويكرد آموزش متصديان آرايشگاه ها، برداريم.
ــكي نيست كه رعايت بهداشت عمومي و آموزش بهداشت و ارائه خدمات بهداشتي با نيت  ش
ــكلي از مشكالت مردم و بي نياز ساختن  ــلمين و رفع مش اداي وظايف و خدمت به جامعه مس
ــطح سالمت در جامعه مسلمين و حفظ جان و سالمت  ــالمي از بيگانگان و ارتقاء س جامعه اس

انسان ها عبادت، و داراي اجر و ثواب بسيار است.
در اينجا الزم مي دانم از حمايت هاي بي دريغ رياست محترم مركز بهداشت استان قم، جناب 
ــه اي جناب آقاي  ــت محيط و حرف ــد محمديان و مدير گروه محترم بهداش ــاي دكتر مجي آق
ــكر و قدرداني نمايم. بديهي است اين مجموعه  مهندس غفوري و ديگر همكاران گرامي تش
ــنهادات صاحب نظران مي تواند در  ــه عنوان اولين قدم، خالي از نقص نبوده و نظرات و پيش ب

جهت رفع نواقص و تكميل اين مجموعه در چاپ هاي بعد، راهگشا باشد.

محمد گودرزي       
        پائيز 1391
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اصالح مو، تنظيف بدن و ازاله زوائد از ديدگاه چند حديث:
ــئون انسانى از گزينه هاى مورد تأكيد آموزه هاى دينى  زينت و آراستگى متناسب با ش
است و شايسته است مسلمانان با حفظ اين شئون، به آن توجه كنند. بدون ترديد بلند 
ــيدگى  ــر و صورت، نامرتب بودن آن و عدم نظافت و رس بودن بيش از اندازه موى س
ــتن از زيبايى فرد و جايگاه اجتماعى او، اين وضع  به وضع ظاهرى موها عالوه بر كاس
ــبى براى پيدايش ميكروب ها و آلودگى ها بوجود مى آورد به همين خاطر  جايگاه مناس

بايد براى حفظ سالمت و زيبايى اين نعمات خاص خداوندى، كوشيد.
ــبيل) در مردان بيش از اندازه بلند باشد و به نظافت  ــارب (س به عنوان مثال اگر موى ش
آن توجه نشود بطورى كه هنگام آب خوردن با ظرف آب تماس پيدا كند، بى شك سبب 
آلودگى آب آشاميدنى و ديگر انواع نوشيدنى ها مى شود و البته اين حالت چهره  اى ظاهراً 

خشن به فرد مى دهد.
 اما خداى متعال طالب زيبايى ها است و زيبايى را دوست دارد.

«َفإِنَّ اهللا َجميٌل و ُيِحُب الَجماٌل»، او پاك است و پاكى را دوست دارد «ُيِحُب الَتوابين 
ــات ائمه معصومين و احاديث گهربار ايشان نيز در  و ُيِحُب الُمتطهرين»، سفارش
زمينه نظافت، استحمام، آراستگى، استعمال بوى خوش و... فراوان است. كه به عنوان 

تبرك به موارد ذيل اشاره مى شود: 
1. پيامبر اكرم: «َمن اتخذ ثوبًا فلينظفه» هر كس جامه اى مى پوشد بايد آن 

را پاكيزه نگه دارد. (اصول كافى جلد 6)

ــت، بنده كثيف بى قيد.  2. پيامبر اكرم: «بِئَس الَعبد القاُذوره» بد بنده اى اس
(اصول كافى جلد 6)

َّما االسراُف ِفيما اتلََف  ــراف ... اِن 3. قال الصادق : «لَيس فيما اَصلَح الَبدن اس
المال َو اَضرَّ البدن» درآنچه بدن را سالم نگه مى دارد اسرف نيست... بلكه اسراف 

در چيزهايى است كه مال را تلف كند و به بدن زيان رساند. (بحاراالنوار)

4. پيامبر اكرم: «َمَن َقلََّم اظفاره يوم الُجُمعه، اخرج اله من انا مله الداء و ادخل 
فيها الدواء» كسى كه روز جمعه ناخن هايش را بگيرد، خداوند درد را از انگشتانش 
بيرون مى برد و درمان را در آن وارد مى نمايد. (بحاراالنوار جلد 73 صفحه 120)

يطان  5. پيامبر اكرم: «اليطولن اََحدُكم شاربه َوالعانته و الشعر جناحه، َفاَِّن الشَّ
يتخذها ُمحباً يستتُر بها.» هيچ يك از شما نبايد شارب و عانه و موى زير بغل خود 
ــازد و در آن پنهان  ــيطان (ميكروب) آن را النه خود مى س را بلند نگه دارد. زيرا ش

مى شود. (كافى جلد3 صفحه 417 / بحاراالنوار جلد 73 صفحه 93) 
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دو نكته مهم:
ــتورالعمل هاي مربوط به نرخ ها و  ــراد صنفي مكلفند مقررات صنفي و دس 1. اف
ــت فني و زيبايي كه طبق قانون از  ــتي و ايمني و حفاظ قيمت ها و امور بهداش
طرف مأمورين بهداشت و مجمع امور صنفي اتحاديه مربوطه و ... مقرر گرديده، 

رعايت و اجرا كنند.

ــپردن هرگونه تعهد و  2. هركس بخواهد يك واحد صنفي ايجاد كند، قبل از س
يا پرداخت سرقفلي و يا عقد  اجاره يا خريد محل بايد به اتحاديه هاي منطقه اي 
ــليم كند. اتحاديه  مربوط مراجعه و باتوجه به مقررات، تقاضاي كتبي خود را تس
ى منطقه اي موظف است با رعايت حق تقدم درخواست هاي رسيده، نظر خود 
ــالم نمايد و در صورت قبول تقاضا، اتحاديه  ــرف يك هفته به متقاضي اع را ظ
ــت محل،  ــت پس از دريافت تمام مدارك، من جمله تأييديه بهداش موظف اس

ظرف مدت 15 روز پروانه كسب را به متقاضي تسليم نمايد.

الف- بهداشت فردي و موارد مرتبط با آن:
ــف َفَتَنَظُفوا  ــالُم نَظي ــول اهللا : اَالس قال رس
ــالم  ــل الَجنَّه اال النَّظيف يعنى اس ــه ال يدخ َّ َفاِن
ــت، پس پاكيزه باشيد زيرا تنها  دين پاكيزگى اس

پاكيزگان وارد بهشت خواهند شد. 
رعايت بهداشت فردى و اقدام به دستورالعمل ها 
و  ــگران  آرايش ــه  كلي ــه  وظيف آن،  ــررات  مق و 
ــت كه در صورت  ــگران است. بديهى اس پيرايش
ــت فردى با آگاهى از نحوه  رعايت جوانب بهداش
ــارى زا از طريق فرد در محيط  انتقال عوامل بيم
ــگيرى  كار و يا بالعكس، با انجام كارهايى در پيش
ــيوع اين عوامل است كه ما مى توانيم زمينه  از ش
را براى تأمين بهداشت عمومى جامعه و حفظ آن 

مهيا كنيم.
ــخاصي  ــن كليه متصديان و كارگران و اش بنابراي
ــگاه ها اشتغال دارند  ــگاه ها و پيرايش كه در آرايش
ــايل نقليه حامل مواد  ــن راننده هاى وس و هم چني
ــدا دوره ي ويژه  ــتي موظفند ابت ــي و بهداش آرايش
ــت عمومي (به ترتيبي كه معاونت سالمت  بهداش
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و 
اعالم مي نمايد) را گذارنده و گواهينامه معتبر آن 
ــتغال به  را دريافت دارند. مديريت و يا تصدي اش
كار در هر يك از اماكن بدون داشتن گواهينامه و 
ــتخدام يا به كارگيري اشخاص فاقد  هم چنين اس

گواهينامه معتبر دوره ي ويژه بهداشت عمومي، در اماكن عمومي ممنوع مي باشد.
ــكي  ــند موظفند كارت معاينه پزش ــمول اخذ گواهينامه فوق مي باش ــخاصي كه مش كليه اش
ــته و هنگام مراجعه بازرسين ارائه نمايند و  ــتي) معتبر نيز در محل كار خود داش (كارت تندرس
ــتخدام اشخاص، گواهينامه معتبر و كارت تندرستي آنان را  كارفرمايان نيز موظفند هنگام اس
مالحظه و ضمن اطمينان از اعتبار  آن، در محل كسب نگهداري نمايند. تهيه كارت تندرستى 
ــت  ــالمتى فرد و آگاهى از اين نكته اس ــب اطمينان از س يكى از اقدامات مهم در جهت كس
ــد. طبق بررسى هاى كشورى  ــب، ناقل بيمارى هاى واگيردار نمى باش كه متصدى محل كس
ــده كه از هر پنج نفر، يك نفر ناقل بيمارى هاى واگيردار  ــخص ش و جهانى با اين روش مش

بخش اول: شرايط بهداشتي
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ــت در صورت اتمام تاريخ اعتبار كارت براى  ــد. لذا الزم اس مى باش
تمديد آن و انجام آزمايشات مربوطه فوراً اقدام نمود.

ــكي منحصراً از طرف مركز بهداشت شهرستان  كارت معاينه پزش
ــهري و  ــتي درماني ش ــا با تفويض اختيار از طرف مركز بهداش و ي
ــتايي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر خواهد شد. مدت  روس
ــگاه ها، پيرايشگاه ها، مراكز  ــاغل موضوع اين كتاب (آرايش اعتبار كارت فوق براي مش

زيبايى مجاز و... ) حداكثر يك سال مي باشد.

نحوه ي تهيه كارت بهداشت:
ــرد صنفي يا متقاضي كارت،  1. ف
ــتن مداركى كه در  ــا همراه داش ب
ــت، به مسئول  ذيل درج شده اس
ــدور كارت، كه معموال بازرس  ص
ــت محيط منطقه در مركز  بهداش
بهداشتي درماني مي باشد، مراجعه 
نموده و پس از دريافت فرم معاينه 

باليني از متصدي صدور كارت، به پزشك آن مركز مراجعه مي نمايد.
ــه و اقدامات پاراكلينيكي مورد  ــك و تكميل فرم معاين 2. پس از معاينه ي پزش
ــس، و...) را براي متقاضي در فرم مخصوص و يا دفترچه ي  نياز (آزمايش، عك

درماني درخواست مي نمايد.
3. فرد متقاضي پس از انجام آزمايشات و ...، جواب را نزد پزشك مربوطه برده 
و پزشك پس از رويت نتايج اقدامات، در صورت لزوم اقدام به درمان و در غير 
اين صورت يعنى سالم بودن فرد، با انجام معاينات از جمله بررسى پوست و مو 
و دست ها و.... با تكميل قسمت نهايي فرم و مهر و امضاء آن، سالمت متقاضى 
ــتور صدور كارت را صادر مي كند. بدين صورت متصدى آرايشگاه  را تأييد و دس

صاحب كارت تندرستى مى شود.

مدارك مورد نياز:
1. كارت شناسايي (شناسنامه يا گواهينامه يا كارت ملى جهت تشخيص هويت)

2. دو قطعه عكس 4×3

3. كپى صفحه اول شناسنامه يا كپى كارت ملى
قال الرسول اهللا: البسه و البياض َفاَّنه اَطَيُب َو اَطَهر: 
ــيد كه پاك و پاكيزه تر است. (وسائل  لباس سفيد بپوش

الشيعه جلد 3)
ــانه ايمان و  ــم پاكيزگى نش ــه مى داني ــالوه بر اينك ع
شخصيت هر فرد و هميشه نيز الزم است (النظافه من 
ــان و كارگران  ــا از نظر قانون هم، متصدي االيمان) ام
اماكن و مراكز موضوع اين كتاب موظفند رعايت كامل 
ــل كار خود را  ــردي و نظافت عمومي مح ــت ف بهداش
ــتورهايي كه توسط بازرسين بهداشت  بنمايند و به دس
ــد ملبس به لباس كار  ــود عمل نمايند و باي داده مي ش

و روپوش تميز به رنگ روشن (ترجيحًا سفيد) باشند.
پوشيدن روپوش عالوه بر حفظ سالمت فرد در برخورد 
ــود كه از انتقال بعضي  با مراجعين مختلف، باعث مي ش
ــا بالعكس  ــب به منزل و ي ــا از محل كس از بيماري ه
جلوگيري شود. در واقع پوشيدن روپوش و ديگر وسايل 
ــال عوامل بيمارى زا  ــدى مانع از انتق حفاظتى مانند س
ــه محيط و مواد  ــرد و نيز از فرد ب ــط به بدن ف از محي
ــتفاده نكردن  ــود. زيرا در صورت اس ــى و... مى ش غذاي
ــايل مرتبط، عالوه بر  ــتكش و ديگر وس از روپوش، دس
ــاى منتقله به بدن فرد مى تواند موجب  اينكه آلودگى ه
ــخص به منزل  ــود، با ورود ش بيمارى براى خود او ش
ــم در معرض  ــواده، ديگران ه ــراد خان ــاس با اف و تم
ــرار مى گيرند. از طرف ديگر  ــا و آلودگى ها ق بيمارى ه
ــود كه اگر احيانًا  ــتفاده از اين وسايل موجب مى ش اس
ــطحى، عفونت هاى پوستى  شخص داراى جراحات س
ــد، تماس اين آلودگى ها با مواد غذايى يا بدن  و... باش
ــال عوامل بيمارى زا  ــده و انتق افراد ديگر محدودتر ش
ــاس كار از چند نظر  ــيدن لب كاهش يابد. بنابراين پوش

قابل توجه است:
1. عدم انتقال بيمارى

2. وجه تمايز متصدى از مشترى  
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ــترى با توجه به پوشيدن لباس كار و احترام بخشيدن  3. جلب مش
به خودمان

4. قانونمندى و احترام به مقررات مربوطه

كمد جا لباس:
ــبي به منظور  ــاغلين جايگاه محفوظ مناس متصديان موظفند براي خود و هر يك از ش
ــايل شخصى در محل كار تهيه نمايند و بايد از ورود و دخالت  ــاير وس حفظ لباس و س
ــايل كار جلوگيري نمايند. در اين خصوص بهتر است  ــى به وس افراد متفرقه و دسترس
ــاي فلزي، چوبى، MDF و ...  از كمده
ولى سالم و  تميز با در مجزا و مجهز به 
ــايل  قفل و كليد جهت حفظ لباس و وس
شخصي كارگران كه طبق مقررات مورد 
ــت باشد، استفاده  ــين بهداش تأييد بازرس
ــر باعث  ــك اين ام ــه بدون ش ــود ك نم
جلوگيرى از آلودگي لباس و ساير وسايل 
ــپش و  ــدي و عدم تخم  گذاري ش متص

ديگر حشرات در آن لباس خواهد بود.
قال الرسول: االحم و الظفر؛ ميان ريش خود را تميز كنيد و ناخن هايتان را بگيريد؛ 

زيرا شيطان (ميكروب) ميان گوشت و ناخن روان مى شود. (كنترل العمال)
هر يك از كارگران نيز موظف به داشتن 
ــتحمام  ــو و اس ــايل نظافت، شستش وس
منجمله: صابون، حوله و شانه اختصاصي 

مي باشند.

جعبه كمك هاى اوليه:
ــر از  ــر و كار اين قش با توجه به اينكه س
كسبه محترم بيشتر با وسايل تيز و برنده 
ــت و ممكن  همچون تيغ، قيچى و ... اس
ــي احتياطي و يا  ــر غفلت، ب ــت در اث اس
ــدن دست و پا و ... شوند ضروري است  ــيله ها و ... باعث زخم و مصدوم ش خرابي وس
ــتريل،  ــايل مورد نياز منجمله «پنبه، باند، گاز اس ــه كمك هاي اوليه با مواد و وس جعب
ــا در مواقع لزوم در  ــب نصب گردد ت ــم و قيچي» در محل مناس ــب زخ ــن، چس بتادي

دسترس بوده و استفاده شايسته بعمل آيد. 
ــك دارد در  ــت كه فروش دارو بخصوص داروهايي كه نياز به تجويز پزش الزم به توضيح اس
غير داروخانه ممنوع و نگهداري آن در جعبه كمك هاي اوليه و محل كسب، صحيح نيست.

سيگار در آرايشگاه ها
همه مى دانيم استعمال دخانيات اعم از قليان، سيگار و... براي ريه هاي انسان مضر بوده و ممكن 
است فرد سيگاري يا استعمال كننده مواد دخانى را به انواع بيماري ها مانند سرطان يا تنگى نفس 
ــيگاري كه اجباراً بايد با شخص سيگاري معاشرت نمايند يا  و... مبتال نمايد و حتي افراد غير س
به آن محل كسب مراجعه نموده اند از تاثير زيان بار پخش دود سيگار در امان نيستند. بنابراين 
ــيگار و هر نوع مواد دخانى توسط متصديان و كارگران در محل كار ممنوع است و  ــتعمال س اس
عالوه بر اين، متصديان موظفند از استعمال دخانيات توسط هر فرد ديگر در آن محل جلوگيرى 
نموده و نسبت به نصب تابلو «استعمال دخانيات ممنوع» در محل كسب نيز حتماً اقدام نمايند 

كه اين امر باعث فرهنگ سازى در افراد جامعه نيز خواهد شد.
طبق تحقيقات سازمان جهانى بهداشت در هر 8 ثانيه يك نفر در دنيا به علت استعمال دخانيات 
جان خود را از دست مى دهد. نتايج تحقيقات حاكى از آن است چنانچه افراد در سنين نوجوانى 

ــيگار كنند (بيش از70 درصد موارد سيگارى شدن در  ــروع به كشيدن س ش
اين مرحله اتفاق مى افتد) و مدت 20 سال يا بيشتر به اين عمل ادامه 

ــرادى كه به هيچ وجه در  ــال زودتر از اف بدهند بين20 تا 52 س
زندگى سيگار نكشيده اند، خواهند مرد.

ــتعمال  ــارى قلبى پيامدهاى اس ــرطان ريه يا بيم ــا س تنه
ــت، بلكه مجموعه اى از مسائل و مشكالت  دخانيات نيس
بهداشتى در ارتباط با مصرف مواد دخانى وجود دارد كه 
ــرايط جسمانى و مقاومت ايمنى در  مى تواند به لحاظ ش

افراد سيگارى بروز كند، كه برخى از آنها عبارتند از:
1. آب مرواريد چشم

2. چين و چروك پوست
3. سرطان پوست

4. ضايعات شنوايى
5. فساد دندان ها 
6. پوكى استخوان

7. بيمارى هاى قلبى- عروقى
8. از دست دادن موها
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به عنوان مثال: با تضعيف سيستم ايمنى افراد 
سيگارى در اثر مصرف مواد دخانى، بدن اين افراد
 مستعد  ابتال به انواع بيمارى ها از جمله «لوپوس

 اريتماتوز» مى شود كه اين بيمارى مى تواند عامل 
از دست دادن موها، ايجاد زخم در دهان، جوش هاى 
پوست روى صورت، سر و دست ها شود. طبق تحقيقات

 انجام شده در سال 1386، ميزان 75 درصد افراد
 اظهار داشته  اند كه بايستى با سيگار كشيدن در 

اماكن عمومى مبارزه و برخود نمود. نظر شما چيست؟ 

ب- بهداشت ساختمان:
1. متراژ و نقشه ساختمان

ــگاه و  ــب آرايش ــت كس ــن جه ــراژ زمي مت
ــهرها و جاده هاي بين  ــگاه، در بين ش پيرايش
ــهرها 18 متر و در شهرهاي كوچك با  راه ش
ــتاها  ــر از 10000 نفر و در روس جمعيت كمت
ــهرهاي  و خيابان هاي فرعي و كوچك در ش
ــد. در  ــب مي باش بزرگ حداقل 14 متر مناس
ــطح  ــده در س مورد هر يك از ارقام اعالم ش
شهر و روستا در موارد ضروري و خاص (با در 
نظر گرفتن كليه جوانب امر) در جهت اجراي 
ــتورالعمل هاي بهداشتي با موافقت  كامل دس
ــت محل يا منطقه، تا حدود  مسئولين بهداش
10-5 درصد كمتر نيز مي توان در نظر گرفت.
ــي (از جمله  ــاختمان هاي عموم ــه كليه س نقش
ــتخرها و... )، مراكز، كارگاه ها و حتى كارخانه جات به  ــگاه ها، اس ــگاه ها، پيرايش آرايش

منظور انطباق با موازين بهداشتي قبل از اجرا بايد به تصويب مقامات مسئول برسد.

2. شرايط بهداشتى كف آرايشگاه ها: 
كف مغازها در آرايشگاه بايد داراي شرايط زير باشد: 

الف- از جنس مقاوم و صاف بوده تا مواد مختلف و يا تردد افراد روي آن اثر نگذارند، 

ايجاد گرد و غبار نكند و باعث خرابي آن نشوند.
ــطح رويي كف غير لغزنده، فاقد درز و شكاف و قابل شستشو باشد چرا كه در غير اين  ب- س
صورت موهاى ريز، مواد مورد استفاده و آلودگي ها در اين قسمت ها نفوذ نموده و نظافت كف 

مغازه مشكل مي گردد.
ــور به تعداد مورد نياز مجهز  ج- كف داراي كف ش
به شتر گلو بوده كه نصب  توري ريز روي آن الزامي 
ــور از تجمع آب و آلودگي ها  ــت. (وجود كف ش اس
ــو و نظافت، جلوگيري  در كف مغازه هنگام شستش

مي نمايد)
ــب به طرف كف شور  ــيب مناس د- كف داراي ش

باشد.
ه- جنس آن به نحوي باشد كه در اثر تردد ايجاد گرد و غبار ننمايد كه در اين خصوص سنگ 

فرش مناسب تر است.

3. شرايط بهداشتى ديوار آرايشگاه: 
ــب با احتياجات و لوازم  ــش بدنه ديوار متناس پوش
ــاغل مختلف،  ــب مش ــوط به نوع كار و بر حس مرب
ــگاه  ــطح بدنه ديوارهاي آرايش ــت. س متفاوت اس
ــاف، بدون  ــن، ص ــگاه بايد به رنگ روش و پيرايش
ــقف نيز با رنگ  ــكاف باشد و تا زير س تاقچه و ش
ــيده  ــن) پوش ــگ روغني روش ــو (رن قابل شستش

ــرات و جوندگان در  ــالوه بر جلوگيري از ورود حش ــد كه ع ــود. بدنه ديوار بايد طوري باش ش
ــد. به همين دليل  ــيبي به آن نرس ــوزى احتمالى نيز، آس حين نظافت و حتى االمكان آتش س
ــئولين مربوطه استفاده كرد. لذا  ــش بدنه ديوار بايد از مصالح مقاوم  مورد تأييد مس براي پوش
 PVG ــت اما پوشش هايى مثل ــيانا مناسب نيس ــش هايى مانندكنيتكس، پليكانيا و پرس پوش

pvc يا MDF با تائيد بهداشت محل، اشكال ندارند.

4. شرايط بهداشتى سقف آرايشگاه:
ــز بايد صاف،  ــقف محل كار ني ــگاه ها س در آرايش
ــطح، بدون ترك خوردگي و درز  حتي االمكان مس
ــه تميز بوده و ترجيحًا با  ــكاف باشد و هميش و ش
رنگ روغني روشن رنگ آميزي شود. بديهى است 
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ــقف هاى كاذب همچون حصير و ديگر موادى كه با  ــتفاده از س اس
ــردن كار نظافت، محلى  ــكل ك اين بند مغاير بوده و عالوه بر مش

براى تخم گذارى حشرات مى شوند، ممنوع خواهد بود.

5. شرايط بهداشتى  در و پنجره ها:
ــرك خودرگي و  ــالم و بدون ت ــت از جنس مقاوم، س ــا و پنجره ها الزم اس ــف) دره ال
شكستگي و بدون زنگ زدگي بوده و مى بايد قابل شستشو و در صورت امكان به رنگ 

روشن رنگ آميزي شده و هميشه تميز باشد.
ــكوريت ضخيم با  ــه هاى س ــى از جنس آلومينيوم يا شيش ــتفاده از درهاي * اس

رعايت بند فوق، بالمانع است.

ــو و درهاي مشرف به فضاي باز بايد مجهز به توري سالم و متناسب  ب) پنجره باز ش
ــاير  ــرات و جوندگان و س ــد به طوري كه از ورود حش و در صورت امكان فنر دار باش

حيوانات جلوگيري نمايد.
* استفاده از دستگاه حشره كش برقى بالمانع است.

6. آب:
ــي آب داخل مغازه جهت مصارف مختلف از جمله  لوله كش
نظافت محل كسب، استفاده مشتريان، شستشوي دست ها 
پس از تماس با وسايل و مواد مختلف و شستشوى وسايل، 
ــه به هر دليل به علت  ــت. در اماكني ك الزم و ضروري اس
ــي به شبكه آب لوله كشى، از آب تانكر استفاده  عدم دسترس
مي شود الزم است آب مصرفي حتماً تميز، پاك، كلرينه شده 
و به نحوي باشد كه مورد تاييد مقامات بهداشتي قرار گيرد.

7. فاضالب:
ــاختمان ها بايد داراي سيستم جمع آوري  كليه اماكن و س

ــه معابر و جدوال  ــح اينكه اتصال فاضالب ب ــند. توضي ــتي فاضالب باش و دفع بهداش
كوچه و خيابان، به جهت جلوگيري از انواع بيماري ها طبق قانون ممنوع است و الزم 
ــي  ــطحي ناش ــت كه جداول مذكور صرفا جهت جمع آوري آب هاي س به يادآورى اس
ــالمت  ــند. اتصال فاضالب به معابر از مصاديق «تهديد س از باران و برف و... مي باش

عمومى» است.

8. دستشويي:
دستشويي بهداشتي از جنس مناسب از جمله چيني به تعداد كافي 
ــب در محل مقتضي نصب گردد و البته  ــت و اندازه مناس و وضعي
تعبيه صابون مايع جنب آن ضروري است هم چنين ديوار قسمت 
مجاور دستشويي ها و ظرفشويي ها بايد تا شعاع حداقل نيم متر و 
ــت تا زير سقف كاشي شده تا نسبت به آب غيرقابل نفوذ  بهتر اس
باشند و از جذب رطوبت و آسيب رساندن به ديوار جلوگيرى شود 

و امكان پاكيزه كردن آن آسان تر خواهد بود.

صابون: اولين و مهمترين كار در بهداشت فردى نظافت دست ها 
ــت به نحوى كه دست ها بايد تميز، نرم  و كوتاه كردن ناخن هاس
ــه كوتاه و  ــند و ناخن ها هميش و بدون ترك خوردگى و كبره باش
ــوهان ناخن نيز در دسترس  ــت برس و س تميز گردند لذا بهتر اس
ــتفاده شود. استفاده از صابون هاى مايع  باشد تا در موقع لزوم اس
بهتر از صابون هاى جامد و قالبى است زيرا ممكن است به علت 
باقى ماندن مقدارى كف در سطح صابون و دلمه و خشك شدن 
كف ها بعد از استعمال تعدادى از ميكروب ها در قسمت دلمه شده 
ــتفاده مجدد از صابون مذكور، فرد استفاده  باقى مانده و هنگام اس

كننده بعدى را آلوده سازد. 

9. محل سرشويي:
الزم است كف و بدنه محل سرشويى و حمام از جنس مقاوم بوده 
و از كف تا زير سقف كاشي شود هم چنين بايد قابل تميز كردن 
باشد و فضاى آن قسمت متناسب با نياز و احتياجات محل كسب 

باشد. همچنين بايد به نحو مطلوب تهويه شود و ميزان حرارت و رطوبت آن همواره مطلوب 
و مورد تاييد مقامات بهداشتي باشد و ساخت آن هم بايد مطابق نقشه مصوب باالترين مقام 

بهداشتي محل انجام شود.

10. نور:
بديهى است نور كافي باعث افزايش ميزان ديد، دقت، تمركز و ايمني بيشتر مي گردد. بنابراين 
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ــاختمان محل كار چه از طريق نور طبيعي يعني نور  تمام فضاي س
ــيد و يا نور مصنوعي يعني استفاده از چراغ ها و المپ ها، بايد  خورش
ــنايي كافي برخوردار باشد كه باعث ناراحتي چشم نگردد. در  از روش
اين خصوص ميزان نور بايد از نظر علمى حداقل (500-300 لوكس) 
باشد. هر چه تعداد و اندازه پنجره ها بيشتر و بزرگتر و رنگ ديوار و سقف روشن تر باشد به 

همان ميزان محل كار روشن تر خواهد بود و نور مصنوعى كمترى نياز است.

نكته: تاسيس هر نوع محل كسب يا واحد صنفي و اشتغال به هر نوع كسب و حرفه 
ــتلزم داشتن صالحيت و پروانه كسب از اتحاديه صنفي مربوطه خواهد بود در غير  مس

اين صورت فعاليت آنان غير قانوني محسوب مي گردد.

ج- ايمني و بهداشت وسايل:
ــناخته  ــت كه ناش َحِه َو اَالمان: دو نعمت اس ِ ــول: نِعَمتاِن َمجهولَتان؛ الصِّ قال الرس

هستند يكى سالمتى و دومى امنيت. 
ــراى جلوگيرى از خطرات احتمالى بايد پيش بينى هاى الزم با توجه به حجم كار و نوع  ب
فعاليت و تعداد كارگران به عمل آيد. مثل از بين بردن لغزندگى يا ناهموارى هاى كف كه 
باعث زمين خوردگى افراد مى شود يا كنترل و بازرسى لوله ها و شيرآالت شبكه آب محل 
جهت اطمينان از عدم نشتى آن، يا وضعيت تعداد و ارتفاع پله ها، نصب حفاظ پله ها، تهيه 
ــول آتش نشانى، وضعيت ايمنى برق مورد استفاده و...، كه عدم توجه به اين موارد  كپس

احتمال بروز صدمات را در پى دارد لذا در اين رابطه به نكات ذيل توجه نمائيد: 

1. گنجه ها:
ــه  ــايل بايد قابل نظافت بوده و مجهز به در و شيش ــه ي ويترين و گنجه هاى وس قفس
سالم و هميشه تميز باشد و فاصله ي كف آنها از زمين حدود 20 سانتي متر و سطح آن 

نيز صاف و از جنس قابل شستشو باشد.

2. ميزكار: 
ــالم و  ــزكار بايد س ــوان و مي پيش خ
ــرك بوده  ــدون درز و ت ــطح آن ب س
ــو همچون  ــس قابل شستش و از جن
ــه ضخيم، فوالد ضد  آلومينيوم، شيش
ــود و  ــيده ش زنگ، PVC يا ... پوش

تمام سطوح پس از پايان كار اصالح، بايد كامًال 
تميز و پاكيزه شود. 

3. تهويه هوا:
ــب بايد به نحوي صورت گيرد كه در  تهويه مناس
ــا، بو و گرد و غبار،  ــورت وجود دود، بخار، گرم ص
سيستم تهويه آن را از محوطه ي ساختمان خارج 

ــه هواي داخل اماكن سالم، تازه و  ساخته و هميش
ــد در اين خصوص برحسب شرايط و نوع كار مى توان از وسايل دمنده يا مكنده  عاري از بو باش
ــب و در محل كسب الزم است. در  ــتفاده نمود، لذا نصب هواكش برقي (فن) در جاي مناس اس
ــتر از 30 درجه سانتيگراد باشد. استفاده  فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد بيش
ــايلي چون پنكه، كولر، بخاري و.... يا هر نوع تزيينات و وسايل جديد تهويه هوا به نوع  از وس
ــليقه متصدي كه مغايرت با صنف مربوطه نداشته و مورد تاييد مقامات بهداشتي نيز باشد،  س
بالمانع است. اما توجه داشته باشيد كه براى تهويه مطلوب الزم است هر ساعت حداقل 15 
بار ورود و خروج هوا اتفاق بيفتد. نكته بعد در تهويه، تميز كردن سيستم تهويه و عارى نمودن 
ــت تا گردش آن باعث پراكنده نمودن  هاگ قارچ ها  آن از هرگونه گرد و خاك چربى و... اس

و... در فضا و ناراحتى تنفسى نشود.

4. كپسول آتش نشاني:
ــق و انفجار و خطرات احتمالي  ــراي جلوگيري از حري ب
نيز بايد پيش بيني هاي الزم با توجه به حجم كار و نوع 
ــه عمل آيد. توضيح اين كه  فعاليت و تعداد كارگران ب
براى اين امر مهم، نصب كپسول آتش نشاني به حجم 
ــترس ضروري بوده و الزم  ــب در محل قابل دس مناس
ــالي يك مرتبه و يا در صورت مصرف شدن،  ــت س اس
ــارژ شود. بهتر است هر ماه يك بار كپسول را  مجددا ش

تكان داده تا مواد داخل آن رسوب نكند.
ــگيرى الزم است وسايل قابل اشتعال محيط  براى پيش
ــل كار، گاز و  ــگام خروج از مح ــيم و هن كار را بشناس
بخارى را خاموش كنيم و از  ايمني شيلنگ و اتصاالت 

آنها مطمئن باشيم.
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5. ضد عفوني وسايل كار:
فرآيند آماده سازى وسايل و لوازم كار در آرايشگاه ها و پيرايشگاه ها 

براى استفاده مجدد از آنها به شرح ذيل مى باشد: 
الف– بعد از كاربرد وسايل جهت مشترى، آنها را در آب گرم و يك 
ــوينده كامل بشوئيد و بعد با آب داغ آبكشى نموده و در مقابل هوا يا با استفاده  ماده ش
ــك نمائيد. اگر وسايل آلوده به خون بودند در خصوص وسايل با  ــتمال تميز خش از دس
خطر كم مثل شانه و برس (وسايل پالستيكى)، بعد از شستشو از يك گندزداى مناسب 

به روش زير استفاده كنيد.
* روش اول: محلول الكل 70% ( استفاده از پنبه الكل هم مناسب است)

ــت الكل (يك پيمانه ساولن+ بيست  ــاولن يك در بيس * روش دوم: محلول س
پيمانه الكل) 

* روش سوم: محلول ساولن: (30cc) + يك ليتر آب 
براى هر مشترى بهتر است از لوازم شخصى مخصوص خودش (از قبيل شانه، 
ــود و به هيچ وجه از تيغ مشترك استفاده نشود.  ــتفاده ش حوله، پيش بند و...) اس
ــتفاده از تيغ براى  ــت پس از اس ــاس يك باور غلط ممكن اس بعضى افراد براس
مشترى آن را در ساولن يا الكل انداخته و دوباره براى فرد ديگرى استفاده كنند 

كه اين كار صحيحى نيست و بايد هر تيغ فقط براى يك نفر استفاده شود. 

ب– در مورد وسايل و تجهيزات با خطر زياد (وسايل فلزى يا تجهيزاتى كه در برابر حرارت 
ــيدگى يا سوراخ شدگى پوست شوند) بعد از  ــت موجب بريدگى، خراش مقاومند و ممكن اس
پاكيزه نمودن براى سترون سازى الزم است از حرارت مانند حرارت چراغ الكلى يا گرماى 

اتوكالو يا فور استفاده كرد.
ج – آماده سازى ماشين اصالح جهت استفاده مجدد:

بعد از اتمام كار با ماشين اصالح آن را از پريز برق كشيده و موهاى روى آن را با برس 
بزداييد. در مورد آنهايى كه به خون آلوده اند تيغه شانه اى و تيغه هاى بُرنده را جدا كرده 

و داخل مخلوط آب (با درجه حرارت 30-15 درجه) و ماده شوينده قرار داده و كامًال بشوئيد. 
ــد، استفاده از گندزداى مناسب موثر است  ــره شانه اى مقاوم به حرارت نباش در صورتى كه س
ــعله (مثل چراغ الكلى)  ــتند از اتوكالو يا حرارت يك ش و در صورتى كه مقاوم به حرارت هس
استفاده كنيد. در موقعى كه آلوده به خون نيست، پاكيزه كردن متداول انجام شود سره و تيغه 
را با استفاده از دستمال آغشته به آب و با درجه حرارت 30-15 درجه و ماده شوينده شستشو 
ــرعت خنك شود بعد ماشين اصالح را در  ــپس با الكل 70 درصد پاك كنيد تا به س دهيد و س

مكانى تميز و خشك نگه داشته و در صورت نياز روغن كارى نمائيد.
پس بطور خالصه بايد گفت با توجه به نوع جنس وسيله و همچنين نوع آلودگى ايجاد شده، 

طريقه ضدعفونى كردن و از بين بردن آلودگى متفاوت است: 
ــايل يكبار مصرف نياز به ضدعفونى نداشته و بايد پس از استفاده بعنوان  1. برخى وس

زباله معدوم گردند. (مثل تيغ، نخ اصالح و...)
ــايل پالستيكى مثل انواع شانه هاى پالستيكى،  2. ساولن: بيشتر براى ضدعفونى وس

بكار مى رود كه وسايل مربوطه كامًال به صورت غوطه ور داخل آن گذاشته مى شود.
ــايل فلزى و مقاوم به حرارت بكار مى رود. (وسيله  3. چراغ الكلى: براى ضدعفونى وس
ــيله  ــته و بدينوس ــعله به مدت حداقل يك دقيقه نگه داش ــمت آبى رنگ ش را در قس

ضدعفونى كنيد)
ــتفاده  ــتگاه ها هم مى توان براى از بين بردن ميكروب ها اس 4. فور و اتوكالو: از اين دس
نمود. اساس كار فور بر ضدعفونى و استريل كردن تجهيزات بوسيله حرارت غيرمستقيم 
ــت كه معموًال كمتر در آرايشگاه ها  ــتوار اس ــك و در اتوكالو بر حرارت مرطوب اس خش
استفاده مى شود و امروزه بيشترين استفاده آن در استريل كردن تجهيزات پزشكى است.  

كمتر در آر ــت كه معموال ــتوار اس طوب اس
ستفاده آن در استريل كردن تجهيزات پزشكى است.  
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5. سفتي باكس - Safety Box: براى جمع آورى وسايل تيز و 
ــتفاده مى شود. متصديان محترم اين شغل  برنده آلوده مثل تيغ اس
ــالمت مردم مى بايد از استفاده مجدد تيغ خوددارى  جهت حفظ س

نموده و آنها را در سفتى باكس قرار دهند.

ــدن سفتى باكس به همان صورت دربسته مستقيمًا به مامورين شهردارى  پس از ُپر ش
يا نزديكترين مركز بهداشتى درمانى تحويل داده شود.

 فرايند آماده سازي 
براي استفاده مجدد از تجهيزات و ابزار در سلماني ها
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فرآيند آماده سازي 
جهت استفاده مجدد از 

ماشين اصالح

6. دفع مواد زايد و كنترل حشرات:
يطان؛ زباله را شب  قال الرسول: التبتوا الَقمامه ِفى بُيوتُِكم و اَخرجوها نَهاراً، َفانّها َمقَعد الشَّ
ــرون از خانه منتقل كنيد زيرا زباله جايگاه  ــود نگه نداريد و آن را در روز به بي ــاى خ در خانه ه

شيطان است. 
وجود مواد زايد از جمله ريزه هاى مو، خرده هاى مواد غذايى و... در كف مغازه و عدم نظافت به 
موقع كارگاه ها موجب رشد و تكثير باكترى ها، همچنين جلب موش، سوسك و ساير حشرات 
و حتى حيواناتى مانند گربه مى گردد بدين جهت بايد زباله توليدى را همواره به طريقه كامًال 
ــتى جمع آورى، نگهدارى موقت، حمل و نقل و دفع نمايند به طورى كه اقدامات آنها  بهداش
ــتى باشد كه در اين خصوص زباله دان درپوش دار، زنگ نزن، قابل  مورد تاييد مقامات بهداش
شستشو، مجهز به كيسه زباله، قابل حمل و با حجم مناسب و تعداد كافى در قسمت مناسبى 
ــد و بعد از خالى نمودن محتويات آن،  ــرار گرفته و اطراف آن همواره تميز باش ــل كار ق از مح
سطل را بايد كامًال شستشو داد تا عارى از چربى و تكه هاى كوچك مواد زايد گردند. بسيارى 
از حشرات و جوندگان به دليل نيازهاى حياتى خود در محل هاى زندگى انسان ها وجود دارند 
ــه ها، شپش و موش را نام برد حضور  ــك ها، مگس خانگى، پش كه از آن جمله مى توان سوس
اين موجودات در محل زندگى و كسب معموًال شاخص و عالمت مهمى در پايين بودن سطح 
ــطح شرايط اجتماعى و اقتصادى به شمار مى روند و معموًال از چند راه سالمت  ــت و س بهداش

انسان ها را به خطر مى اندازد: 
1. عوامل بيمارى زا را انتقال مى دهند. 

2. موادغذايى را آلوده مى كنند. 
3. بوى بد توليد مى كنند. 

4. ايجاد گزش نموده يا خونخوارى مى كنند. 

البته براى مبارزه با اينگونه موجودات موذى سه راه مورد استفاده است:
الف– مبارزه فيزيكى (بهسازى محيط و استفاده از تله هاى مخصوص)

ب– مبارزه بيولوژيكى (استفاده از دشمنان طبيعى آنها)
ج– مبارزه شيميايى (استفاده از سموم) 

ــت زيرا اينگونه موجودات براى  ــازى محيط اس كه اولين، بهترين و موثرترين راه، روش بهس
زندگى و توليد مثل احتياج به غذا، آب و پناهگاه دارند در صورتى كه با بهسازى محيط شرايط 
ــگيرى و مبارزه برداشته ايم كه به  ــازيم. بزرگترين قدم را در راه پيش ــب س را براى آنها نامناس

عنوان مثال مى توان از اقدامات زير نام برد.
1. گرفتن درز و شكاف ديوارها، كف و سقف اماكن و مخازن فاضالب

2. نگهدارى موادغذايى در ظروف سربسته
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3. كنترل بسته ها و كارتن ها و جمع آورى وسايل اضافى
4. جمع آورى و دفع صحيح زباله و فاضالب و جلوگيرى از نشست 

لوله هاى آب 
ــتفاده هركس از وسايل شخصى  5. اس

خود و نظافت و شستشوى آنها
ــت درهاى  ــز جه ــورى ري ــب ت 6. نص
مشرف به فضاى باز و پنجره ها و پشت 

هواكش
7. نظافت روزانه محل كسب

ــود  ــورت وج ــازى در ص ــس از بهس پ
ــرات با استفاده از سموم مخصوص  حش
ــدام تكميلى به  ــوان اق ــوان به عن مى ت
ــرات و جوندگان پرداخت  مبارزه با حش
كه به روش هاى محلول پاشى، گرد  پاشى، طعمه گذارى و ... انجام مى شود. البته توجه 
ــم و نحوه و زمان سم پاشى به دليل حساسيت موضوع  ــته باشيد براى انتخاب س داش
بهتر است با مراكز بهداشتى درمانى (واحد 

بهداشت محيط) مشاوره نمائيد. 
ــيله و  ــوع ظروف، وس ــر ن ــتفاده از ه  اس
ابزاري كه توسط وزات بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي غيرمجاز شناخته و آگهي 
ــت كه در اينجا الزم  ــود ممنوع اس مي ش
است به تيغ مشترك، حوله مشترك، شانه 
ــگاه ها (و نيز استفاده از  مشترك در آرايش
ــتيك هاي رنگي، روزنامه، مقواهاي  پالس
بازيافتي يا فاقد پوشش سلفون براى مواد 

ــاره نمود.  غذايى) اش
ــطح ميزها و صندلي ها و نيمكت ها بايد  س
صاف، سالم و تميز بدون درز بوده و روكش 
آنها از جنس قابل شستشو و حتي االمكان 
ــن و قابل نظافت مورد قبول  به رنگ روش

باشد.

7. تداخل صنفى: 
ــئول كيفيت و كميت و حسن انجام كار در مقابل اجرت يا  فرد صنفي مس
وجه دريافتي است و اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير 
از آن چه در پروانه كسب قيد گرديده است ممنوع بوده و در صورت اقدام 
ــب واحد صنفي به صورت موقت يا  به اين عمل، طبق قانون، پروانه كس
ــت كه تعيين انواع فعاليت هر صنف كه  دائم لغو مي گردد الزم به ذكر اس
ــيدگي و تصويب  ــنهاد آن، جهت رس متصدى مى تواند عرضه نمايد و پيش
به كميسيون نظارت و ابالغ مصوبه به افراد صنفي (به منظور عدم تداخل 
ــت البته  ــرد، از وظايف مجمع امور صنفي اس ــي) كه صورت مى گي صنف
ــالمت عمومى  ــت محيط مي توانند هر جا كه س ــين محترم بهداش بازرس

تهديد شده يا به مخاطره افتد طبق مقررات عمل نمايند.

8. نمونه بردارى توسط بازرسين بهداشت: 
ــل برخورد نمايد  ــوارد چهارگانه ذي ــت با م ــواردى كه بازرس بهداش در م
ــدن قابليت مصرف مواد آرايشى، بهداشتى،  الزم است جهت مشخص ش
ــاميدنى اقدام به نمونه بردارى و تنظيم صورت جلسه كرده و  خوردنى و آش
متصدى مربوطه مى بايست همكارى الزم را با بازرسين داشته باشد و در 

پايان نمونه بردارى صورتجلسه مذكور به امضاء طرفين برسد: 
1. مشاهده مواد آرايشى و بهداشتى فاسد در محل هاى توليد و عرضه
2. در صورتى كه احتمال آلودگى در مواد فوق وجود داشته باشد.
3. مشاهده مواد آرايشى و بهداشتى تقلبى و مشكوك به تقلب

ــاميدنى، آرايشى و  4. در مواقعى كه مردم از يك ماده خوردنى، آش
ــكايت دارند كه ممكن است اين ماده فاسد آلوده و يا  بهداشتى ش

تقلبى باشد. 
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ــكوك از جنس مذكور، توقيف  ــس از نمونه بردارى بقيه ماده مش پ
ــب جهت نگهدارى در محل وجود داشته باشد  ــرايط مناس و اگر ش
ــه آزمايش نزد  ــم امانت تا حصول نتيج ــده به رس اقالم توقيف ش
ــت از تعويض، معدوم،  ــدى خواهد ماند و متصدى موظف اس متص
ــه خيانت در امانت  ــتن الك و مهر (پلمپ) و... ك ــردن (پس دادن)، شكس ــوع ك مرج
ــود خوددارى نمايد. اگر جواب آزمايش سالم تشخيص داده شود مواد  ــوب مى ش محس
ــدى قرار خواهد گرفت و اگر جواب آزمايش  ــده و در اختيار متص مذكور رفع توقيف ش
نشان دهنده فساد، آلودگى يا تقلب باشد طبق مقررات اقدامات الزم صورت مى پذيرد.  

د- بهداشت مو:
انواع مو از نظر ظاهرى عبارتند از: الف. معمولى  ب. خشك  ج. چرب

ــالمت مو و پوست سر، هميشه به نظافت و بهداشت آن  ــت جهت حفظ س كه الزم اس
ــوينده مجاز و استاندارد همچون شامپو  ــت و به موقع و با استفاده از مواد ش توجه داش

شستشو شوند و حداقل هفته اى دو مرتبه استحمام نمود. 

نكاتى در خصوص ريزش مو
از جمله علل شايع ريزش مو به ويژه در خانم هاى جوان، كمبود برخى از ريزمغذى ها 
ــوء تغذيه (به دنبال  ــكل اغلب به خاطر بروز س ــت. اين مش مانند آهن در بدن آنها اس
رژيم هاى غذايى ناتوان كننده و نامتعادل كاهش وزن) و يا به دليل كم خونى (معموًال 
ــت رفته ايجاد  ــديد و طوالنى) و عدم جبران و تكميل ذخاير از دس به علت قاعدگى ش

مى گردد.
ــت قرمز بى چربى، جگر سياه، انواع  از منابع غذايى غنى و خوب آهن مى توان از گوش
مغزها و حبوبات، كه بهتر است به همراه منابع ويتامين «ث» مصرف شوند، را نام برد. 
به غير از آهن، مواد مغذى ديگرى نيز در رشد و سالمت موى سر تاثير دارند. زمانى كه 
 ،B 6 ــم غذايى روزانه ما به هر علتى دچار كمبود ويتامين هاى گروه «ب» (به ويژه رژي

ــيد)  بيوتين، B 3 ،B 5 و فوليك اس
ــل منيزيم،  ــى (مث ــواد معدن و م
سولفور، روى و آهن) مى گردد، 
ــر تحريك و  ــوى س ــزش م ري

تشديد خواهد شد. 
ــاى غنى  ــى غذاه ــرف كاف مص
ــل  ــروه «ب» مث ــن گ از ويتامي
ــات، غالت به همراه  انواع حبوب
سبوس، لوبياى سويا، مخمرهاى 
ــى، مغزها، تخم مرغ و... در  غذاي
ــوارد از ايجاد اين  ــيارى از م بس
مى نمايد.  ــگيرى  پيش ــكل  مش

ــالمت مو و پوست  ــيار مهمى در س بيوتين، يكى از ويتامين هاى گروه «B» بوده كه تاثير بس
ــزش مو در آقايان مى گردد. دريافت كافى از اين  ــدن دارد و حتى در بعضى از موارد مانع ري ب
ــبز، عدس، لوبياى  ــكل غذايى (موجود در مخمر، آبجو، برنج قهوه اى، نخود س ويتامين به ش
ــخص و  ــويا، دانه آفتابگردان و گردو) و يا مكمل هاى دارويى (با مقدار و روش دريافت مش س
ــكل موثر مى باشد.  ــگيرى و درمان اين مش ــك) در پيش تحت نظر متخصص تغذيه و يا پزش
ــت كافى ويتامين «C» نيز، هم به جهت جذب بهتر آهن در بدن و هم به لحاظ بهبود  درياف
ــت. مطالعات دانشمندان در دنيا  ــر و فوليكول هاى مو ضرورى اس ــت س جريان خون در پوس
ــالمت دستگاه ايمنى بدن نيز  ــالم و طبيعى به س ــان مى دهد كه برخوردارى از موهاى س نش
ــتا توجه به دريافت مواد مغذى مثل روى، ويتامين «E» و... حائز  ــتگى دارد. در اين راس بس

اهميت است. 
برخى از اسيدهاى آمينه هم در سالمت و رشد مو بسيار موثر هستند و دريافت آنها از طريق 

غذا (انواع حبوبات مانند عدس) و مكمل دارويى در صورت نياز توصيه مى گردد. 
ــه اى تنها با رعايت  ــكالت زمين ــرايط عادى و نبود مش ــا اين توصيف در مى يابيم كه در ش ب
ــت فردى و مصرف انواع موادغذايى به صورت تازه و متنوع (مانند انواع حبوبات، دانه  بهداش
ــواع مغزها به صورت خام، دانه هايى مانند  ــالت مثل جو و چاودار، تخم مرغ، ماهى تازه، ان غ
آفتابگردان،كتان و كدو، ميوه هاى تازه و سبزى هاى تازه تيره) مى توان از سالمت بخش هاى 
ــخيص  ــن حال در بعضى موارد بنا به تش ــر مطمئن بود، با اي ــدن به ويژه موى س ــف ب مختل
ــتفاده از مكمل هاى دارويى ويتامين ها و مواد معدنى و ساير مواد  ــكان، اس متخصصين وپزش

مغذى براى درمان ريزش مو ضرورى مى باشد.
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ه - ُجرم هـا يـا تخلفاتى كـه ممكن اسـت در بعضى از 
آرايشگاه ها صورت گيرد

1. تاتو يا خال كوبى 
2. كشت ناخن

3. توزيع شيشه و داروهاى غيرمجاز
4. سفيد كردن دندان

5. لنزگذارى 
6. رمالى و فالگيرى 

7. تزريق بوتاكس و ... 
8. استفاده از مواد آرايشى تقلبى

9. نصب عكس هاى مبتذل و اقدامات خالف شئونات اسالمى
10. عدم رعايت بهداشت فردى، محيط كار و وسايل و ابزار كار 

ــگاه ها كه داراى تخلفاتى هستند، در خانه هاى مسكونى، بدون  معموًال اين نوع آرايش
تابلو و به دور از نظارت بازرسان وزارت بهداشت مشغول فعاليت هستند، پس از مراجعه 
ــگاه ها خوددارى كنيد. زيرا خدمات آرايشى و پيرايشى و اقدامات آنها  به اين نوع آرايش
از نظر اداره نظارت بر مواد آرايشى و بهداشتى نيز مورد تائيد نيست و به مردم توصيه 
ــالن هاى آرايشى  ــته از س ــگاه ها مراجعه نكنند و به آن دس ــود كه به اين آرايش مى ش
ــش اتحاديه صنف  ــت، تحت پوش ــى مراجعه كنند كه عالوه بر رعايت بهداش و زيباي
ــند. از طرفى همه مردم مى توانند در صورت بروز هرگونه تخلف  ــگران زنانه باش آرايش
ــتى در آرايشگاه ها با ستاد مركز بهداشت شهرستان تماس  و عدم رعايت نكات بهداش

بگيرند و مطمئن باشند در اسرع وقت به موضوع آنها رسيدگى مى شود. 
ــات توضيحاتى جهت آگاهى  ــه به اهميت موضوع در خصوص برخى تخلف ــذا با توج ل

خوانندگان محترم ارائه مى گردد: 

تخلف شماره 1 «تاتو» 
تاتو يا خالكوبى بر روى پوست كه از طريق كاشت رنگ دانه ها داخل پوست به وجود 
ــته و در برخى فرهنگ ها مرسوم بوده است. با  ــال قبل وجود داش مى آيد، از هزاران س
اين تفاوت كه در زمان هاى قديم از تصاوير شير و اژدها بر روى بدن استفاده مى شد و 
امروزه جهت آرايش در زنان، معموًال خط باريكى روى پلك چشم، داخل ابرو و يا دور 
ــود. اين سبك خالكوبى متخصص ايرانى ها نبوده بلكه از زمان هاى دور  لب تاتو مى ش
در مصر و حتى پيش از آن نيز در فرهنگ ديگر ملل وجود داشته است تا آنجا كه زنان 

هندى قرن هاست روى پيشانى هايشان با همين روش خال مى كارند.

خالكوبى در فرهنگ هاى مختلف انواع و مفاهيم متفاوتى دارد:
ــود مانند تاتو در قسمت هاى  1. خالكوبى مى تواند به عنوان آرايش دايم به كار برده ش

مختلف صورت از جمله ابرو
ــد. مثل استفاده  ــان دهنده هويت و طبقات اجتماعى فرد باش 2. خالكوبى مى تواند نش

روميان باستان از خالكوبى براى شناسايى برده ها و تبهكاران
ــك گذر، يعنى هنگامى كه فرد از يك مقطع زندگى وارد دوره تازه اى  3. بعنوان مناس

مى گردد (بلوغ جنسى يا مانند كاشتن خال روى پيشانى هنگام ازدواج).
4. خالكوبى نقوش شير، اژدها، قلب، عقاب، گاو و.... روى قسمت هاى مختلف بدن

آيا مى دانيد؟!
ــت مروج فرهنگ هاى مبتذل و خالف  ــه غربى كه نام گروهى اس ــت با ريش تاتو كلمه اى اس

قانون؟!

تاتو چگونه انجام مى شود؟
تاتو در دنيا به دو شيوه دائمى و موقت انجام مى شود اما در ايران معموًال شيوه دائم آن مرسوم 
بوده و شيوه هاى موقت نيز معموًال درازمدت هستند كه آثار و عوارض آنها روى پوست باقى 

مى ماند.

ــطحى پوست تحت تأثير قرار گرفته و حتى در  تاتوى موقت: در اين روش رنگدانه هاى س
ــب هاى مخصوصى كه رنگ آنها داراى دوام يكى دوماهه  ــيوه هاى تازه اى از تاتو، از چس ش

است استفاده مى شود.

ــوزن كه به يك ابزار  ــط يك س ــت توس تاتوى دائم: در اين روش، تزريق جوهر به زيرپوس
مخصوص متصل است انجام مى گيرد. اين وسيله سوزن را 50 تا 3000 بار در دقيقه به سمت 
باال و پايين مرتعش كرده و جوهر را تا عمق 1 ميلى متر به درون پوست (درم) تزريق مى كند. 
ــت (اپيدرم) به اليه هاى درونى (درم)  ــطح خارجى اليه پوس از آنجايى كه جوهر عالوه بر س
تزريق مى شود، نقش ايجاد شده بصورت ثابت و دائمى باقى خواهد ماند. تاتو فقط چند دقيقه 

طول بكشد ولى ممكن است اثرات و عوارض دائمى بر سالمت شما داشته باشد.

آيا مى توان تاتو را پاك كرد؟
از آنجا كه مواد تاتو به اليه هاى درونى پوست تزريق مى شود. (تاتوى دائم) براى هميشه باقى 
مانده و هيچ گاه به طور كامل قابل پاك شدن نيست. 50% افرادى كه اقدام به تاتو مى كنند 
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پس از مدت كوتاهى از اقدام خود پشيمان مى شوند چرا كه ممكن 
ــان تغيير كرده يا تاتوى انجام شده خراب يا  ــت عالقه و نظرش اس
ــده يا در اثر تغيير رنگ (قرمز، زرد و ... )، فرد  بعد از مدتى محو ش

ظاهرى نازيبا پيدا كند.
ــد به روش هاى زير  ــكى و قهوه اى) باش اگر مواد تاتو كربنى و به رنگ هاى تيره (مش
ــالمتى و  ــه حتى در اين صورت نيز اثرات نامطلوبى بر س ــوان آن را پاك كرد ك مى ت

زيبايى فرد خواهد داشت:
ــت جاى زخم تا  • سـايش پوسـت: در اين روش كه با درد و خونريزى همراه اس

مدت ها بر روى پوست باقى مى ماند.
ــت ممكن است جاى  ــت همراه اس • جراحى: در اين روش نيز كه با بخيه زدن پوس

زخم باقى بماند.
ــت ولى اگر  • ليزر: در اكثر موارد مى تواند ايجاد عوارض كند و هزينه آن نيز زياد اس
تاتو داراى مواد رنگى، بخصوص قهوه اى روشن، قرمز و زرد باشد بدليل وجود تركيبات 
آهن در اين رنگ ها امكان برداشتن آن ها وجود ندارد و حتى با استفاده از ليزر نيز ناحيه 

تزريق شده هميشه تيره رنگ باقى خواهد ماند.

به خاطر داشته باشيد كه هزينه برداشت تاتو از هزينه انجام آن باالتر مى باشد.

عوارض ناشى از انجام تاتو
ــاى خطرناكى از جمله: عفونت در  ــت براى ابتال به بيمارى ه بيمارى ها: تاتو راهى اس
 ،C و B ــدز)، هپاتيت باالخص از نوع ــابى (اي محل تزريق، بيمارى نقص ايمنى اكتس
سرطان پوست، تبخال هاى دائمى، جذام، سل، اگزما، تورم، خارش مكرر و بوجود آمدن 

بافت اضافه در ناحيه تاتو.
ــاير افراد، در  ــتر از س ــان داده افرادى كه خالكوبى مى كنند 9 برابر بيش تحقيقات نش
ــوارد هپاتيت نوع B و C به  ــه هپاتيت C قرار دارند. در اغلب م ــرض خطر ابتال ب مع
ــام خالكوبى در  ــود. انج ــايى كبد ش ــورت مزمن باقيمانده و مى تواند منجر به نارس ص
ــتفاده از رنگ هاى مختلف؛  ــدازه خالكوبى، همچنين اس ــنتى، ان مكان هاى آلوده و س

سفيد، زرد و نارنجى مى تواند موارد ابتال به بيمارى ها را افزايش دهد.
ــام تاتو به داليلى وجود  ــت پس از انج ــاى اجتماعى و خانوادگى كه ممكن اس پيامده

داشته باشد:
- اختالفات خانوادگى

- عدم حضور فعال فرد درجامعه به علت ابتال به بيمارى ها و عوارض ناشى از آن

ــه فرد به داليلى از انجام تاتو  ــكالت روحى و روانى (در مواقعى ك - بوجود آمدن مش
ناراضى است)

ــكل لب،  ــه ديدن برخى اعضاء (گاهى اوقات انجام تاتو باعث كورى، تغيير ش - صدم
ابرو و پشت چشم ها مى شود)

پيامدهاى بهداشتى:
ــتى در هنگام انجام تاتو ايجاد  ــى از تاتو به علت عدم رعايت نكات بهداش اغلب عوارض ناش

مى شود:
* افرادى كه كار خالكوبى انجام مى دهند معموًال از سوزن هاى يك بار مصرف استفاده 

نمى كنند.
ــوزن يكبار مصرف هم باشد، از آنجايى كه ظرف رنگ اغلب به صورت  * حتى اگر س
ــته به خون به طور مكرر وارد رنگ شده و به  ــتفاده مى شود، سوزن آغش ــترك اس مش

راحتى بيمارى را انتقال مى دهد.
* حتى استفاده از يك سوزن براى يك فرد در دفعات مكرر مى تواند باعث آلودگى و 

مشكالت حاد گردد.

خطر تاتو فقط سوزن آلوده نيست!
ــنگين و سمى مانند  ــتفاده در تاتوى حاوى فلزات س ــان داده كه جوهر مورد اس تحقيقات نش
نيكل و مس است كه گاهى عوارض پوستى در افرادى كه حساسيت به ُمركب آن دارند ايجاد 
ــت تاتو كننده و قبل از انجام تاتو احتمال انتقال بيمارى  ــوزن با دس مى كنند. امتحان تيزى س

هپاتيت و ايدز را تشديد مى كند.

ساير عوارض:
ــته باشد تاتو در محل مى تواند به دليل  * اگر فرد نياز به تصوير بردارى با MRI داش
ــنگين تداخل در تصوير بردارى ايجاد كرده و تشخيص را دچار مشكل  وجود فلزات س

كند.
* بررسى ها نشان مى دهد در اثر آسيب وارد شده به ريشه مو در هنگام تاتو ابرو، تعداد 

پياز مو كاهش يافته و باعث از بين رفتن دائمى مو مى شود.
* احتمال ابتال به انواع سرطان افزايش مى يابد.

* اگر چه تعدادى از رنگ هاى اضافه شده به جوهر تاتو براى استفاده در لوازم آرايشى 
تأييد شده اند اما هيچيك براى تزريق در پوست مورد تأييد قرار نگرفته اند.

از آنجايى كه رنگ هاى تأييد شده جهت تاتو، خطوط را منقطع مى نمايد رنگ هايى كه امروزه 



3637

ــود، رنگ هاى صنعتى مانند جوهر پرينتر و يا رنگ  ــتفاده مى ش اس
نقاشى اتومبيل مى باشند.

توصيه هاى بهداشتى:
ــت پس  ــيت افراد، قابل پيش بينى نيس ــد فراموش كرد كه عوارض تاتو و حساس نباي

نمى توان خطر كرد و منتظر نتيجه آن بود.
• تاتو يا خالكوبى و كليه اعمال زيبايى فقط مى بايستى زيرنظر متخصص پوست انجام 
ــود و انجام آن در موسسات غيرمجاز زيبايى و آرايشگاه ها كامًال غيرقانونى است و  ش

با فرد متخلف برخورد مى شود.
ــد از بين رفتن ابرو) مجبور به انجام تاتو  ــائل درمانى (مانن • در صورتى كه به دليل مس

هستيد:
ــتر  ــن مراجعه نموده و همچنين براى اطمينان بيش ــه مراكز درمانى مطمئ * ب

تست هاى مربوط به بيمارى هاى ايدز، هپاتيت C و B را انجام دهيد.
* در مورد هپاتيت B مى توانيد واكسن آن را تزريق كنيد.

* توجه داشته باشيد وسايل انجام تاتو حتمًا بايستى در دستگاه اتوكالو استريل 
شود و استفاده از مواد ضدعفونى كننده به تنهايى كافى نيست.

* تاتو مانند يك زخم باز است كه بايد آن را پوشاند و پانسمان كرد و با استفاده 
ــود و هنگام رفتن زير  از كرم هاى آنتى بيوتيك از آن مراقبت كرد تا عفونى نش

تابش آفتاب از كرم هاى ضدآفتاب استفاده كرد.

تخلف شماره 2 كاشت ناخن مصنوعى
ــى زيبايى از جمله تاتو،  ــت انجام هرگونه فعاليت تخصص ــق ضوابط وزارت بهداش طب

پلينگ، سوزاندن موهاى زائد، كاشت ناخن و... در آرايشگاه ممنوع مى باشد.
ــيدن آب و هوا به  ــواد مصنوعى كه مانع از رس ــتفاده از الك و اليه هاى م ــًا اس ضمن
ــت و ناخن مى شود از طراوت و شادابى پوست مى كاهد و الزم است هنگام وضو  پوس

نيز برداشته شود. 
ــت ناخن، از مواد ضد قارچ استفاده نكنند و هواى زير ناخن مصنوعى  اگر پيش از كاش
ــوب نگيرند، فضاى ميان ناخن فرد و ناخن مصنوعى خالى مى ماند و اين فضا در  را خ

اثر تماس با آب مى تواند مركز تجمع قارچ و ميكروب شود. 

تخلف شماره 3، توزيع «شيشه» در آرايشگاه هاى زنانه
ــخه هاى  ــته و نس ــگاه هاى زنانه، پا را از اين هم فراتر گذاش اين روزها برخى از آرايش

ــام درمان هاى الغرى و  ــتريان خود مى پيچيند. گر چه انج ــب اندام براى مش الغرى و تناس
ــه هم به  ــت كه شيش ــت اما بعضى خبرها حاكى از اين اس ــگاه غيرقانونى اس چاقى در آرايش
ــده است. مصرف شيشه شايد در  ــگاه هاى متخلف افزوده ش روش هاى الغرى برخى از آرايش
نگاه اول باعث الغرى شود چون اشتهاى فرد را كور مى كند اما عوارض مصرف آن فوق العاده 
ــل توجهى از مصرف  ــت و درصد قاب ــنتى همچون ترياك اس ــواد مخدر س ــر از م خطرناك  ت
كنندگان شيشه دچار جنون،خودكشى و حالت هاى روانى شديد غيرقابل بازگشت مى شوند. 

تخلف شماره 4: سفيد كردن دندان در آرايشگاه ها 
ــه و كنار  ــت از گوش ــت كه چندى اس ــگاه ها پديده جديدى اس ــفيد كردن دندان در آرايش س
ــمى  ــد كه اين امر تا حدودى زيرزمينى و به صورت غير رس ــنويم. البته به نظر مى رس مى ش
ــگاه ها انجام مى شود، استفاده از چسب ها و نوارهاى  ــود. روش هايى كه در آرايش انجام مى ش
سفيد كننده تا محلول هاى سفيد كننده مى باشد. در آرايشگاه به دليل آنكه آرايشگر هيچ گونه 
ــكى و دندانپزشكى ندارد، نمى تواند متوجه بروز خطرات و آسيب هايى كه مواد  اطالعات پزش
ــود. بنابراين ممكن است لثه هاى شما  ــفيد كننده به لثه و دندان هاى شما وارد مى كند، ش س

آسيب ببيند و يا در اثر استفاده از مواد شيميايى دچار سوختگى و تحليل شوند.



3839

ــفيد كردن  ــوى ديگر خوردگى گردن دندان از عوارض مهم س از س
ــه درمان آن فقط  ــت ك ــدان به روش غيرعلمى و غيراصولى اس دن
خارج كردن دندان است. اينها فقط گوشه اى از عوارضى است كه در 
ــگاه ها هنگام سفيد كردن دندان ها ممكن است صورت گيرد.  آرايش
ــكالت دهان و  ــل عدم مهارت و اطالعات ناكافي اين عمل باعث بيماري ها و مش بدلي

دندان، خوردگي دندان و... مي شود.

تخلف شماره 5: لنزهاى چشمى خطرناك در آرايشگاه ها
ــخصى افراد به شمار مى آيد، عفونت و كاهش ديد  ــواك جزء وسايل ش لنز نيز مانند مس
ــت كه غالباٌ در آرايشگاه ها به صورت  ــتفاده نامناسب از لنزهاى رنگى اس از عوارض اس
مشترك به كار مى رود. از اين رو عفونت هاى چشمى از شايع ترين عوارض اين لنزهاست 

و حتى در صورت درمان ديرهنگام، موجب كاهش شديد بينايى فرد مى شود. 
حتى در  مواردى پزشكان پس از درمان عفونت چشمى، ناگزير به برداشت برخى از قرنيه 
هستند، در اين صورت پيوند قرنيه آخرين مرحله درمان مى باشد. پس بيائيم توصيه هاى 

بهداشتى را جدى بگيريم.

تخلف شماره 6: ترويج خرافه گرايى در آرايشگاه ها
ــت  ــالن هاى زيبايى اس ــگاه ها از ديگر اقدامات بعضى س ترويج خرافه گرايى در آرايش
ــد. كف بينى، رمالى و فال گيرى نه  ــتريان خود اضافه كنن تا به اين بهانه بر تعداد مش
ــات متعدد از ديگر اقدامات فريبكارانه برخى از متصديان  ــه بلكه در جلس در يك جلس

آرايشگاه هاى غيرمجاز شده تا اينگونه راهى براى سودجويى خود داشته باشند. 

تخلف شماره 7: تزريق بوتاكس در سالن هاى زيبايى
افزايش استفاده از تزريق بوتاكس جهت رفع چين و چروك پوست در سالن هاى زيبايى 
عوارض جبران ناپذيرى دارد؛ چرا كه اين ماده به هر حال يك نوع «سم» است و چنانچه 
درست تهيه، خالص و نگهدارى نشده و همچنين درست تزريق نشود، موجب عوارضى 

مى شود كه گاهى جبران پذير نيست. 
به همين دليل بوتاكس غيراستاندارد، به خصوص وقتى توسط افراد غيرمتخصص، بدون توجه به 
نكات ايمنى تزريق شود، بيشتر خطرآفرين است. تزريق غير كارشناسانه بوتاكس احتمال خطرات 
گوناگونى مثل غير قرينه شدن صورت و ابرو، افتادگى پلك و يا فلج صورت و... را به دنبال دارد.

تخلف شماره 8: استفاده از مواد آرايشى تقلبى در برخى آرايشگاه ها
ــبت به هر نوع تحريك و مواد  ــه مو  از سلول هاى زنده تشكيل شده اند كه نس ــت و ريش پوس
خارجى واكنش نشان مى دهند. مواد آرايشى مورد استفاده مى توانند آثار مستقيم روى پوست و 
مو داشته باشند و همچنين با نفوذ به بافت هاى بدن، از طريق جريان خون به كبد و كليه رسيده 

و برخى از اين مواد (به ويژه مواد تقلبى) باعث بروز آسيب هاى خطرناكى در اندام ها شوند. 
ــى اصلى از تقلبى به ويژه مواد  ــخيص مواد آرايش ــى، تش ــيار زياد مواد آرايش امروزه با توليد بس
ــودجويان ومتقلبان با ساخت برچسب ها و ظروف  ــاخت خارج از كشور، مشكل شده است. س س
مشابه اصلى، مواد تقلبى را روانه بازار مى كنند كه ناخالصى آنها موجب ايجاد عوارضى همچون 
افزايش حساسيت در مصرف كننده مى شود. البته در اغلب اوقات اين مواد، قيمت كمترى نسبت 
ــاخت كارخانه هاى داخل،  ــت كه مواد س ــخيص اين اس به مواد اصلى دارند ولى بهترين راه تش
برچسب با مشخصات كامل (پروانه ساخت و بهره بردارى، آدرس، تاريخ توليد و انقضاء، تركيبات) 
داشته باشند و مواد ساخت كشورهاى خارجى نيز داراى تاريخ توليد و انقضاء نام كشور سازنده و 

همچنين داراى برچسب فارسى شماره مجوز ورود از وزارت بهداشت باشند. 
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رنگ موى تقلبى موجب تكه تكه شدن كراتين كه پروتئين اصلى 
ــتفاده مداوم،  ــود و در صورت اس ــت، مى ش ــكيل دهنده مو اس تش
ــر را به  ــتى در ناحيه كف س ــديد مو و بيمارى هاى پوس ريزش ش
ــه وجود آمدن موخوره،  ــت و گاهى نيز موجب ب همراه خواهد داش
شكستن مو، كدر شدن و خشك شدن غدد چربى كنار موها، ايجاد حساسيت و خارش 

سر و گردن مى شود. 
ريمل نامرغوب و تقلبى موجب آسيب رسيدن به پلك ها و ريختن مژه ها مى شود و ورود 
ــم را ايجاد مى كند و به قرنيه چشم نيز  ــم، بيمارى التهاب ملتحمه چش اين مواد به چش
آسيب مى رساند. استفاده از كرم هاى پوستى، رژ لب، رژگونه و مدادهاى آرايشى تقلبى نيز 
حساسيت هاى شديد پوستى را به همراه دارد. در عين حال، اسفنج هاى آلوده نيز قادر به 

انتقال بيمارى هاى پوستى هستند. 
ــى و بهداشتى استاندارد استفاده شود و  ــود هميشه از مواد آرايش بنابراين توصيه مى ش

هنگام خريد دقت الزم بعمل آيد. 

تخلف شماره 9: عكس هاى مبتذل و  اقدامات خالف شئونات دينى
ــتهجن  ــگاه ها اعم از عكس هاى مس ــذل، در آرايش ــب تصاوير مبت ــك نص بدون ش
ــيقى و آهنگ هاى  ــالمى، پخش موس ــه و ضداس ــاى گروه ها و فرق ضال ــا ُمدل ه ي
ــط مردان يا بالعكس و همچنين نصب دوربين جهت  غيردينى، انجام اصالح زنان توس

تصويربردارى از مشتريان ممنوع است. 

تخلف شماره 10: عدم رعايت بهداشت
ــت ابزار و وسايل كار يا  ــت ساختمان و بهداش ــت اعم از فردى، بهداش رعايت بهداش

استفاده از تيغ و بند مشترك نيز جزء تخلفاتى است كه پيگرد قانونى دارد. 

ه - آشنايى با بيماري هاي شايع مرتبط با شغل آرايشگري:
بسياري از بيماري هاي واگير دار مي توانند از طريق وسايل آلوده نظير شانه، برس، حوله، 
ــالم سرايت كنند. از اين بيماري ها مي توان به برخي از بيماري هاي  تيغ و... به افراد س
ــى و برخي بيماري هاي انگلي  ــدز، هپاتيت، تراخم،كزاز، كچل ــتي، عفوني مانند اي پوس

مانند شپش اشاره كرد.

الف) ايدز:
 يكي از بيماري هاي ويروسي واگير دار كه تاكنون واكسن و يا درماني قطعى براي آن 

ــده است، بيمارى ايدز مى باشد. ويروس اين  يافت نش
ــا حمله و از بين بردن  ــاري پس از ورود به بدن ب بيم
ــلول هاي دفاعي كه نقش بسيار مهمي را در مقابل  س
ــتم ايمني بدن  ــا دارند، باعث تضعيف سيس بيماري ه
ــده به طوري كه انسان مبتال  در مقابل بيماري ها و  ش
يا عفونت هاي خيلي سبك هم نمي تواند مقاومت كند. 

ويروس ايدز از اين راه ها انتقال مي يابند:
ــوده: در خالكوبي و حجامت،  * لوازم و ابزار آل

سوراخ كردن گوش، ختنه و تيغ سلماني
* تزريق خون و فرآورده هاي خوني آلوده

* پيوند اعضاء و نسوج آلوده
* استفاده از لوازم پزشكي و دندان پزشكي غيراستريل و آلوده

* استفاده از سرنگ يك بار مصرف آلوده (و يا چند بار مصرف توسط افراد مختلف)
* انتقال از مادر آلوده به ويروس ايدز، به جنين
* آميزش جنسي با افراد آلوده به ويروس ايدز

دوره سرايت بيماري ايدز از هنگام ورود ويروس به بدن تا آخر عمر است.
ــال ها افراد ديگر را آلوده كرده بدون اينكه عاليم بيماري  حاملين ويروس ايدز مي توانند تا س

را داشته باشند.

B ب) هپاتيت
ــيب آن بر كبد  ــترين آس ــت كه بيش ــي واگيردار اس هپاتيت يكي ديگر از بيماري هاي ويروس
 B مي باشد. توجه داشته باشيد كه تنها انسان مي تواند بيمار، يا حامل ويروس بيماري هپاتيت
باشد. راه هاي انتقال ويروس هپاتيت B نيز تقريبا مانند بيماري ايدز مي باشد. هپاتيت B هيچ 

درمان ويژه اي ندارد اما با تزريق واكسن مي توان از اين بيماري جلوگيري نمود.

ج) تراخم:
يكي از بيماري هاي واگيردار است كه مهمترين علل نابينايي هاي قابل پيشگيري است. منبع 
بيمارى، ترشحات چشم افراد مبتال و يا لوازم آلوده شده به اين ترشحات مي باشد. از مهمترين 
راه هاي انتقال تراخم، وسايل آلوده از قبيل حوله، سرمه، ريمل، مدادهاي آرايشي و هم چنين 

انتقال به وسيله انگشتان آلوده و همچنين مگس مي باشد.



4243

د) كزاز:
ــد  ــن مي باش ــت كه داراي واكس يكي از بيماري هاي واگير دار اس
بريدگي پوست و زخم هاي عميق، سوختگي، گاز گرفتن، نيش زدن 
جانوران، تزريقات و بريدن بند ناف با وسايل آلوده، شكستگي هاي 
باز، زخم هاي مزمن پوست و عفونت هاي چشمي از راه هاي انتقال اين بيماري هستند 
ــته و در جاهاي گوناگون مي توان آن را  ــيل عامل كزاز با گرد و غبار به هوا برخاس باس

يافت.

ه) كچلي:
كچلى در واقع يكي از عفونت هاي قارچي سطح پوست 
ــد. اين بيماري عمدتا در دوران كودكي و در  سر مي باش

پسرها بيشتر ديده مي شود.
ــت و پس از آن  ــي بيماري 2 تا 4 هفته اس دوره نهفتگ
ــكننده، نقطه هاي  ــم بيماري به صورت موهاي ش عالي

ــت در اشكال  ــته هاي ظريف و التهاب پوس ــياه، پوس س
ــود روش انتقال اين بيماري  ــرد و يا بيضي ديده مي ش گ
ــوص از طريق  ــتقيم بخص ــتقيم و يا غيرمس تماس مس
ــلماني، وسايل آرايش، لباس ها  پشتي صندلي، وسايل س

ــت. در تمام مدتي كه زخم هاي سر وجود دارد و  ــتان آلوده به قارچ كچلي اس و يا دس
ــد. در  ــرايت مي باش قارچ هاي زنده بر روي لوازم بيماري باقي مانده اند بيماري قابل س
ضمن درمان دارويي بايد مراقبت هاي بهداشتي را نيز انجام داد تا از انتقال اين بيماري 

به ديگران جلوگيري شود.

كچلي ناخن:
ــت كه ممكن  ــك بيماري عفوني اس ــى ناخن نيز ي كچل
ــت پا و يا دست را مبتال كند. در  ــت يك يا چند انگش اس
ــاي مبتال به تدريج ضخيم، بيرنگ  كچلي ناخن، ناخن ه
ــكننده شده و در زير آن مواد پنيري شكل جمع شده  و ش

ــت و ناخن آلوده  ــود. پوس ــت جدا مي ش ــن حالت گچي پيدا كرده و از انگش ــا ناخ و ي
ــار مستقيم عفونت مي شود. لذا رعايت بهداشت فردى (نظافت  افراد مبتال، باعث انتش
ــأله مهم  ــايل در جلوگيرى از اين مس ــگران و نظافت و ضدعفونى وس ناخن ها) آرايش
ــه قارچ كچلي ناخن نيز  ــان در اثر تماس با كف زمين و حمام هاي آلوده ب ــت. انس اس

ممكن است به اين بيمارى مبتال گردد. شستن حوله و لباس افراد مبتال بايد به طريقي صورت 
گيرد كه از آلودگي به قارچ كامًال پاك شود در اين خصوص جوشاندن در آب يكي از راه هاي 

موثر از بين بردن آلودگى مي باشد.

شپش:
شپش يكي از حشرات بدون بال است كه سه نوع آن در انسان باعث بيماري مي شود اين سه 

نوع عبارتند از: شپش سر، تنه، شپش عانه
شپش سر: شپش در دخترها بيشتر است در اين نوع  عالئمي مانند خارش سر به هم چسبيدن 
ــت سر به موها مي چسبند (رشك) ديده  ــفيد كه اغلب نزديك پوس موها و وجود تخم هاي س
ــت و بيشتر در نواحي پشت  ــر به موها محكم چسبيده اس ــود. رشك برخالف شوره س مي ش
گوش ها و پشت سر وجود دارد. در بيماري شپش سر، ضمن درمان دارويي مي توان موها را با 
محلول مساوي «آب و سركه» شانه زده تا به جدا شدن تخم ها (رشك) از موها كمك شود.

شپش تنه، در افرادي كه لباس هايشان را ندرتًا تعويض مي كنند ديده مي شود.

ــاد خارش عمومي همراه با  ــرات در درزهاي لباس زندگي كرده و در بدن بيمار ايج ــن حش اي
ــپش تنه بايد ضمن استحمام به موقع  ضايعات قرمز رنگ و كهيري مى كنند. جهت درمان ش

فرد مبتال، لباس هاي وي نيز كامًال شسته و درزهاي آن اتو شود.

نكات بهداشتي:
كليه وسايل و لوازم كه باعث خراشيدگي و صدمه پوستي مي گردند مانند تيغ و نخ بنداندازي و... 

حتما پس از استفاده براي هر فرد از بين برده شوند و مجدداً براى فرد ديگرى استفاده نگردد.
وسايلي كه موجب خراشيدگي پوستي شده ولي استفاده از آنها به صورت يكبار مصرف ممكن 
ــته شده بايد به  ــايل آرايش ناخن، پس از اينكه با آب به خوبي شس ــت مانند قيچي و وس نيس
مدت 30-20 دقيقه در يكي از محلول هاي ضد عفوني غوطه ور شده و يا براي سهولت كار از 

چراغ الكلي استفاده شود. (محلول بتادين محلول تارا آلدئيد، الكل اتيليك)
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ــغل  همان طور كه مى دانيد انتقال بيماري هاي واگيردار مرتبط با ش
ــت B,C و ايدز  ــاي قارچي، هپاتي ــه بيماري ه ــگري (از جمل آرايش
ــتور العمل هاي بهداشتي،  و  ...) در صورت عدم رعايت ضوابط و دس
ــازي فعاليت هاي  ــور يكسان س ــند كه به منظ ــر مي باش امكان پذي

بهداشتي در آرايشگاه ها و پيرايشگاه ها، الزم است موارد زير مراعات گردد:
ــتي طبق چك ليست مقررات بهداشتي  1. رعايت مفاد آيين نامه مقررات بهداش

آرايشگاه ها.
ــي از جمله تاتو، پلينگ كردن،  ــدم انجام هر گونه فعاليت تخصصي زيباي 2. ع
ــور يا نظارت  ــت ناخن و ... بدون حض ــوزاندن موهاي زائد، كاش ــي، س خالكوب

پزشك متخصص پوست.
3. كاركنان آرايشگاه ها نبايد در هنگام كار، بريدگي يا خراشيدگي و يا زخم باز 

روى دستهاى خود داشته باشند.
ــاغلين يا بدن مشتري، فوراً محل  ــت ش 4. در صورت بريدگي يا خراش در دس
زخم را با گاز استريل و بتادين و يا هر نوع مواد مجاز ديگر تميز نموده و با يك 

باند يا چسب محل مورد نظر را كامال حفظ نمائيد.
5. از به كار بردن يك تيغ براي اصالح بيش از يك نفر جداً خودداري شود.

ــداد كافي به منظور  ــم فعاليت و به تع ــطل زباله با توجه به حج ــوع س 6. دو ن
ــده و حوله هاي يكبار  ــادي از قبيل موهاي اصالح ش ــع آوري زباله هاي ع جم

ــطل زباله مثل SAFETY BOX جهت جمع آوري  ــابه و نوع دوم س مصرف و مش
تيغ هاي يكبار مصرف و وسايل نوك تيز و برنده ديگر و همچنين گاز يا پنبه آغشته به 

خون در محل آرايشگاه، موجود باشد.
ــزات و ابزار از قبيل تيغ  ــتفاده مجدد از تجهي ــازي براي اس ــت فرآيند آماده س 7. رعاي

ماشين اصالح، قيچي و ابزار مشابه طبق فرآيند ذكر شده الزامي است.
ــتريل نمودن تجهيزات چند بار مصرف با استفاده از اتوكالو و وسايل مشابه و با  8. اس
ــته هاي مورد استفاده براي هر  قرار دادن در داخل پارچه هاي مخصوص به صورت بس
مشتري ضروري است. در ضمن در صورت درخواست مشتري عمل استريل در حضور 
ــود. (تجهيزات فوق عبارتند از: تيغه هاي ماشين اصالح، شانه هاي  ــتري انجام ش مش

فلزي، قيچي و تجهيزات مشابه)
9. تحت هيچ شرايطي تجهيزات چند بار مصرف نبايد به صورت عادي روي پيش خوان 
يا ميز كار بوده، حتما كامال تميز بوده و در صورت نياز استريل شده و داخل بسته هاي 

مخصوص قرار داشته تا از انتقال آلودگي محيطي نيز مصون باشند.
10. استفاده از تجهيزات شخصي از قبيل شانه، برس، حوله، پيش بند و حتي قيچي (در 
ــتري) براي هر فرد به صورت جداگانه صورت پذيرد. در غير  اين  صورت موافقت مش
ــن عمل انتقال  ــود. اي ــتفاده ش ــت از حوله، پيش بند يكبار مصرف اس صورت الزم اس

بيمارى هاى احتمالى را به حداقل خواهد رساند.
ــتريل كردن  ــاولن و غيره در مواردي كه نياز به اس 11. مواد گندزدا از قبيل الكل و س

تجهيزات نباشد مثل گندزدايى وسايل پالستيكى، مي توان استفاده نمود. 
ــتكش يكبار مصرف  ــتفاده از دس ــت فردي و در صورت امكان اس 12. رعايت بهداش
ــت ها به عنوان مهمترين و ابتدايي ترين روش پيشگيري از  ــب و شستشوي دس مناس

گسترش عفونت مي باشد كه بايد به ترتيب در زمان هاي ذيل انجام شود.
 

ريمل:
سعي كنيد برس ريمل فقط به مژه ها كشيده شود نه بخود چشم.

• هيچگونه ماده ديگري را به مواد درون تيوپ ريمل اضافه نكنيد.
• تيوپ ريمل را در جاهاي خيلي گرم و يا خيلي سرد (يخچال) نگهداري نكنيد. 

نحوه شستن دست ها:
ــون (ترجيحا از نوع صابون  ــپس صاب ــت ها را به طور كامل مرطوب نموده و س - دس

مايع) زده شود.
- دست ها را حدود 10 تا 15 ثانيه به خوبي به هم مالش داده شود.
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- پشت دست ها، مچ  ها و الي انگشتان به خوبي شستشو داده شود.
- دست ها به طور كامل زير جريان آب قرار داده شود.

ــتمال كاغذي يا دست خشك كن هاي برقي يا  ــتفاده از دس - با اس
حوله شخصي دست ها به طور كامل خشك شوند.
زمان هايى كه شستشوى دست ها توصيه مى شود:

- قبل و بعد از تماس با هر مشتري
- قبل از پوشيدن دستكش يكبار مصرف مناسب

- بعد از آوردن دستكش يكبار مصرف 
- بعد از استفاده از توالت

- بعد از تماس با خون و ساير مايعات بدني
ــيدن روپوش كار برنگ روشن و عدم استعمال دخانيات در حين انجام كار  نكته: پوش
ــتي مربوطه الزامي است. در ضمن استفاده از ماسك در  طبق آئين نامه مقررات بهداش

هنگام بيماري تنفسي متصدي و يا برخورد با مشتري مبتال به بيماري
مذكور ضروري به نظر مي رسد.

ــى االرض فاحكم بين الناس  ــرآن: «يا داود انا جعناك خليفه ف ــال اهللا تعالى فى الق ق
بالحق و التتبع الهوى فيضلك عن سبيل اهللا»

ــپس بين مردم به حق حكم كن و از  ــين قرار داديم س اى داود ما تو را در زمين جانش
هواى نفس پيروى نكن چون هواى نفس تو را از راه خدا گمراه مى كند. 

الف: آشنايى با بازرس بهداشت:
ــي از محل هاي تهيه و  ــت براي نظارت و بازرس ــه از طرف مركز بهداش ــي ك مامورين
توزيع مواد خوردني آشاميدني، آرايشي و بهداشتي تعيين مي شوند، موظفند متخلفين از 

ــتي را با ذكر تخلف و تنظيم گزارش به مسئول بهداشتي محل معرفي نمايند.  مقررات بهداش
ــود كه دوره ي مخصوص بهداشتي را گذارنده و از طرف  ــي به كسي گفته مي ش مامور بازرس
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور براي امور بازرسي 
ــده و داراي كارت بازرسي مي باشد معموال در  ــائل بهداشتى تعيين ش و نظارتي در زمينه مس

ــهري يكي از بازرسين در واحد  ــتي درماني ش هر يك از درمانگاه هاى دولتى يا مراكز بهداش
مخصوص بهداشت محيط مستقر بوده و بازرسي منطقه يا مناطقي از شهر را به عهده دارد و 
ــكالت بهداشت محيطي، مواد غذايي، آب، آرايشگاه ها و پيرايشگاه هاى منطقه  جوابگوي مش

و سواالت شهروندان در زمينه هاي مذكور مي باشد.
الزم به ذكر است انجام امور فوق در روستاها ممكن است به عهده بهورز و كاردان چند پيشه 
ــتا باشد. همان گونه كه ذكر شد الزم است متصديان  ــت يا درمانگاه واقع در روس خانه بهداش
ــتورات بازرسين بهداشتي  ــب، به تذكرات و دس ــت فردي و محل كس عالوه بر رعايت بهداش
عمل نمايند ليكن در صورتي كه متصديان محترم نسبت به بازرس يا بازرسين مراجعه كننده 
ــخصي غير از بازرس منطقه، خود را مسئول نظارت و بازرسي  ــته يا ش ــايي كافي نداش شناس
ــند متصديان محترم مي توانند از ايشان  ــته باش ــك داش ــبت به گفته او ش معرفي نمايد و نس
ــط وي، مراتب را  ــايى توس ــي نمايد و در صورت عدم ارائه كارت شناس تقاضاي كارت بازرس
ــگاه انتظامي منطقه (يا پليس 110) اطالع  ــتي درماني منطقه و يا پاس ــريعا به مركز بهداش س

دهند تا اقدامات بايسته به عمل آيد.

ب) قوانين جزائى برخورد با متخلفين از مقررات بهداشتى محل كسب:
ــى هاى نظارتى خود از آرايشگاه ها موارد الزم را  ــت معموًال در بازديد و بازرس مامورين بهداش
ــبَّ اخوانى إلىَّ من أهدى إلىَّ عيوبى؛ به متصديان  ــه مصداق فرمايش امام صادق : أَح ب
ــط  ــتي توس ــا در صورت عدم توجه يعنى انجام تخلف بهداش ــر مى دهند ام ــادآورى و تذك ي
ــگاه، استفاده از تيغ مشترك يا عدم  ــاختمانى محل آرايش متصديان؛ از جمله وجود نواقص س
ــتى وسايل و محيط كار  ــت فردى و مقررات بهداش ــت، عدم رعايت بهداش تهيه كارت بهداش

بخش دوم: ضوابط بهداشتى
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ــات الزم اعم از توقيف اجناس و  ــد طبق مقررات اقدام و... موظفن
ــايل غيربهداشتى، صورت جلسه و تكميل فرم آئين نامه صاحب  وس
ــي نمايند و به فرد متخلف 15 تا  ــب را به دادگاه معرف يا مدير كس
ــود كه در اين مدت ضمن پيگرد قانونى،  60 روز مهلت داده مي ش
ــگاه مهلت دارد نواقص بهداشتي محل كسب را بر طرف نمايد  متصدي يا مدير آرايش
ــورد تخلف از مقررات  ــرم قضايى مى تواند به ازاى هر م ــن خصوص مرجع محت در اي
ــتى مربوطه (طبق آخرين اصالحيه مقررات آيين نامه اصالحي ماده 13 قانون  بهداش
مواد خوردنى، آشاميدنى، آرايشى و بهداشتى) متصدى متخلف را حداقل 90/000ريال 
ــال (1/800/000 ريال) به ازاى  ــتصد هزار ري ــه هزار تومان) و تا يك ميليون و هش (ن
ــخص مى شود جريمه نقدى  هر بند كه هنگام بازديد با عالمت ضربدر (×) در فرم مش
ــده باز هم متصدى بدون توجه  ــي كه پس از انقضاي مهلت داده ش ــد و در صورت نماي
ــد،  ــتي باش به تذكرات اقدامى جهت رفع نواقص نكند و آن محل داراي نواقص بهداش
ــت محل گزارش نمايد و  ــئول بهداش ــت مراتب را به مس ــت مكلف اس بازرس بهداش
مسئول مذكور پس از رسيدگي عالوه بر معرفي مجدد متخلف به دادگاه، محل تعيين 
ــتور كتبي و صدور اخطار 24 تا 48 ساعته، موقتا براي مدت حداقل يك  ــده را با دس ش

هفته تعطيل مي نمايد.

ــا مهر و موم كليه درب ها و  ــت تعطيل موقت محل باالك و مهر و ي ــه ذكر اس الزم ب
ــيرهاي آب و گاز و كنتور برق و امثال آنها و  ــاس مانند ش راه هاي نفوذي و نقاط حس
ــه انجام و با «نصب اطالعيه تعطيل» همراه خواهد بود. مسئوليت  تنظيم صورت جلس
ــرب و اطالعيه تعطيل يا توقيف نيز به عهده ي  ــيم و س نگهداري از الك و مهر يا س

متصدى يا مدير مؤسسه تعطيل شده، مي باشد.

ج - وظيفه نيروى انتظامى:
مامورين نيروى انتظامى موظفند در تمام مراحل اجراى عمليات 
اعم از بازرسى، تعطيل، ُمهر و موم يا الك و ُمهر كردن محل، 

همكارى الزم را با مامورين بهداشت به عمل آورند. 

د – مجازات فك پلمپ غيرقانونى:
ــتن  ــتن الك و مهر و يا ُمهر و موم و هم چنين برداش شكس
موانع ورود به محل تعطيل شده بدون مجوز كتبي از مسئول 
بهداشت محل، موجب تعقيب قانوني متصديان محل تعطيل 
ــر گاه محلى يا چيزي  ــده، خواهد بود. بدين صورت كه ه ش
ــب امر مقامات صالح رسمي، مهر و موم يا پلمپ شده  برحس
ــكند يا محو نمايد يا عملي مرتكب  ــد و كسي آنها را بش باش
ــود كه حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود، مرتكب به  ش

ــد.  ــال محكوم خواهد ش ــه ماه تا دو س حبس از س
در صورتي كه مستحفظ آن، مرتكب جرم مذكور شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم 
مي شود و اگر ارتكاب به وسيله اهمال مستحفظ يعنى كسى كه وظيفه نگهدارى آن را دارد 
ــش ماه حبس يا حداكثر 74 ضربه شالق  ــتحفظ يك تا ش (متصدى) واقع گردد، مجازات مس

خواهد بود.

ه – بازگشايى محل تعطيل شده: 
ــل يك هفته) صاحب يا  ــده براي تعطيل موقت محل (حداق ــس از انقضاي مدت تعيين ش پ
ــده ضمن سپردن تعهد قابل قبول، متضمن اجراي قانون و مقررات  متصدي محل تعطيل ش
بهداشتى شده و سپس محل تعطيل شده را صرفا براي رفع نواقص بهداشتي با دستور كتبي 

اداره بهداشت موقتًا بازگشايي مي نمايد.
ــت بازگشايي محل با شكستن الك و مهر كليه درب ها و راه هاي نفوذي و تنظيم  بديهي اس
صورت جلسه انجام و با نصب اطالعيه «در حال رفع نواقص بهداشتي است اجازه بهره برداري 

ندارد» همراه خواهد بود.
متصدي مربوطه پس از رفع كليه نواقص بهداشتي، تقاضاي بهره برداري از محل را به مسئول 
ــي را جهت بازرسي و پيگيري روند  ــت تسليم تا مسئول مذكور، مامورين بازرس مركز بهداش
بهسازي و بهداشتي محل، اعزام نمايد. بازرس بهداشت محيط پس از بازرسي چنان چه كليه 
ــئول بهداشت محل يعنى رئيس  ــده باشد. مراتب را كتبًا به مس ــتي برطرف ش نواقص بهداش
ــئول مذكور اجازه بهره برداري از محل را كتبا صادر مي نمايد.  ــت گزارش و مس مركز بهداش
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ــتي و قبل از  اقدام به بهره برداري قبل از رفع كليه نواقص بهداش
ــت محل، موجب تعطيل  ــئول بهداش اخذ مجوز بهره برداري از مس
ــراي حداقل مدت يك ماه بدون نياز به طي مراحل  مجدد محل ب

مذكور خواهد شد.

و – مجازات تخلف در تهيه، توليد و يا عرضه مواد آرايشى و بهداشتى:
ــه مجازات هاي مقرر در  ــتي ب ــي و بهداش مرتكب هر يك از اعمال زير در مواد آرايش

قانون كه در ذيل ذكر مي شود محكوم خواهد شد:
1. عرضه يا فروش يك جنس به جاي جنسي ديگر

2. مخلوط كردن مواد خارجي به جنس به منظور سوء استفاده
ــده در مواردي كه تعيين فرمول و  ــتاندارد يا فرمول ثبت ش 3. عدم رعايت اس

رعايت آن (تعيين استاندارد و رعايت استاندارد) الزامي مي باشد.
4. فروش و عرضه جنس فاسد يا فروش و عرضه جنسي كه موعد مصرف آن 

گذشته باشد.
ــر مجاز در مواد  ــاير مواد اضافي غي ــانس ها و س ــه كار بردن رنگ ها و اس 5. ب

خوراكى يا آشاميدني يا بهداشتي يا لوازم بازي كودكان.

نتايج آثار حاصل از ارتكاب هر يك از اعمال فوق به شـرح ذيل مستلزم 
مجازات خواهد بود:

1. در صورتى كه موارد تقلبى به دست مصرف كننده نرسد و يا اينكه مصرف آن 
موجب بيمارى يا آسيب نگردد مجازات مرتكب 3 ماه تا يك سال حبس تاديبى 

خواهد بود.
2. در صورتي كه موجب بيماري مصرف كننده يا آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر 
ــش ماه تا دو سال حبس تاديبي خواهد بود.  ــد مجازات مرتكب ش از يك ماه باش
ــد مجازات مرتكب، يك تا سه سال  ــتر از يك ماه طول بكش هر گاه معالجه بيش

حبس تاديبي خواهد بود.
ــص يكي از اعضاء مصرف كننده گردد.  ــي كه فروش آن موجب نق 3. در صورت
ــال حبس با اعمال شاقه  ــه تا ده س مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقص س

است. «در هر حال مجازات سازنده آن 5 الي 15 سال حبس خواهد بود.»

ــي ذكر  ــتي يا آرايش 4. در صورتي كه مواد بهداش
ــا كراهت منظر فرد  ــده موجب نقص زيبايي ي ش
ــود، مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقص يا  ش
كراهت، يك تا سه سال حبس تاديبي خواهد بود.

5. در صوتي كه موجب مرگ مصرف كننده شود 
ــال حبس با اعمال شاقه  مرتكب، به 3 تا 15 س
محكوم مي گردد و در مورد بندهاى (2، 3 و 4) 
ــرم حداقل مجازات هاى  ــروع به ج اين ماده ش

مقرر در اين ماده است.
ــاميدنى، آرايشى  6. هر كس مواد خوردنى، آش
ــازد و مصرف مواد  ــتى را متقلبانه بس و بهداش
ــود،  ــرگ مصرف كننده ش ــور منجر به م مذك

مجازات او اعدام است. 
ــده اگر در مواد  7. در هر مورد از بندهاى ذكر ش
ــمى غيرمجاز باشد،  آرايشى و بهداشتى مواد س
ــه حداكثر  ــورد ب ــب م ــب را برحس دادگاه مرتك

مجازات هاى مذكور محكوم خواهد نمود.

ــواردي كه مدت مصرف  ــد يا م كليه مواد تقلبي يا فاس
ــود. هر گاه وزارت بهداشت يا  ــد بالفاصله پس از كشف توقيف مي ش ــده باش آنها منقضي ش
ــوفه براي برخي از مصارف انساني يا  ــئول ديگر گواهي نمايند كه مواد مكش ــات مس موسس
ــتفاده است ولي نگهداري آن امكان ندارد، مواد مكشوفه به دستور  حيواني يا صنعتي قابل اس
دادستان شهرستان و با اطالع صاحب كاال و با حضور نماينده ي دادستان شهرستان به فروش 

مي رسند. 
وجوه حاصل، تا ختم دادرسي و صدور حكم قطعي در صندوق دادگستري توديع خواهند شد. هر 
گاه گواهي شود كه مواد  مكشوفه قابليت مصرف انساني يا  حيواني ندارند فوراً معدوم مي شوند.

ــاير اماكن كه حق فروش كاالي آرايشي و  ــوپر ماركت، و س ــگاه، س ــركت پخش، فروش ش
ــمول قانون مواد  ــته از كاالهاي مش ــتي را دارند، فقط مجاز به عرضه و فروش آن دس بهداش
بهداشتي مي باشند كه داراي پروانه ساخت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي باشند. 

تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازات هاي زير محكوم مي شود.
مرتبه اول: ضبط كاال به نفع دولت
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ــد. در  ــته باش به او تحويل داد. خريدار مدرك قانوني مكتوب عليه عمده فروش متخلف، داش
ضمن افراد يا واحدهاي صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره ي محصوالت و يا كاال، 

برخالف واقع تبليغ نمايند.
نظارت در اجراي مقرارت فني، بهداشتي، ايمني، حفاظتي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي 
ــود و هم چنين همكاري با مأمورين مربوطه در  صنفي كه از طرف مقامات صالح وضع مي ش
اجراي مقررات مذكور به وسيله اتحاديه ها از وظايف مجمع امور صنفى نيز محسوب مى شود. 
ضمنًا هر موقع كه از طرف مجمع امور صنفي ترتيباتي براي رعايت بهداشت، ايمني يا زيبايي 
محل كسب تعيين و ابالغ گردد و افراد صنفي در انجام آن با مخالفت مالك ملك مورد اجاره 
ــط امور صنفي مربوطه، متصدى با هزينه خود بايد  ــوند، با جلب موافقت مالك، توس مواجه ش

اقدام الزم را جهت رعايت مقررات به عمل آورد.
تصميمات مجمع امور صنفي و اجراي آن بايد به نحوي باشد كه به تشخيص شهرداري مغاير 
با ضوابط شهرداري و به تشخيص مركز بهداشت مغاير با ضوابط بهداشتى نباشد اين موضوع 

از وظايف مجمع امور صنفي است.
ــته باشيد كه پروانه كسب واحد، در صورت انجام تداخل صنفي به صورت موقت يا  توجه داش

دائم لغو خواهد شد.

ز - مجازات اهانت به بازرس بهداشت:
ــان  ــمت، به يكي از كاركنان وزات خانه ها (از جمله كاركنان يا بازرس هر كس با توجه به س
ــت) و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها در حال انجام وظايف يا به  وزارت بهداش
ــش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شالق و يا پنجاه هزار تا  ــه  تا ش ــبب آن توهين نمايد به س س
ــرام به مأمورين نظارتى براى  ــود. لذا حفظ احت يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي ش

متصديان محترم آرايشگاه ها الزم مى باشد.

ح - تهديد عليه بهداشت عمومى 
هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود، از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا 
توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غيربهداشتي فضوالت انساني و دامي و مواد زايد، (اعم از مواد 
زايد مايع، گاز، جامد مثل مو و...) ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها، زباله در خيابان ها 
ــتفاده ي غيرمجاز فاضالب خام و پساب تصفيه خانه هاي فاضالب  و كشتار غيرمجاز دام، اس
ــاورزي و... ممنوع مي باشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص، مشمول  براي مصارف كش
ــال محكوم خواهند شد. اميد است مطالعه اين  ــديدتري نباشند به حبس تا يك س مجازات ش
ــتى اين  ــطح آگاهى هاى بهداش مجموعه براى متصديان محترم مفيد بوده و باعث افزايش س

صنف محترم شده باشد. 
و آخر دعوانا ان الحمدهللا رب العالمين

ــه اول جريمه نقدي تا  مرتبـه دوم: عالوه بر مجازات هاي مرتب
ــركت ها و  ــغ حداقل صد هزار ريال (يك ميليون ريال جهت ش مبل

تعاوني ها)

مرتبه سـوم: عالوه بر مجازات هاي مرتبه دوم جريمه نقدي تا 
مبلغ 500 (پانصد) هزار ريال و در صورت تكرار، تعطيل فروشگاه و سوپرماركت 
ــركت ها و تعاوني ها نيز با محكوميت مدير عامل شركت به زندان از  و جهت ش

يك تا شش ماه همراه خواهد بود.

فروشگاه ها، تعاوني ها، و ساير اماكن بايد از از عرضه ي و تحويل كاالي غيربهداشتي 
خودداري نمايند و عرضه و تحويل كاال با علم به غيربهداشتي بودن آن تخلف محسوب 

شده و متخلف به مجازات هاي زير محكوم مي شود.
مرتبه اول: ضبط كاال به نفع دولت

ــر مجازات هاي  مرتبـه دوم: عالوه ب
مرتبه اول جريمه تا مبلغ يك ميليون 

ريال به تناسب حجم كاال

ــالوه بر  مرتبـه سـوم: ع
مرتبه  مجدد  مجازات هاي 
اول و دوم، تعطيل واحد از 
يك تا شش ماه نيز انجام 

خواهد شد.
عمده فروشان كاالهاى بهداشتى 
و آرايشى مكلفند در موقع فروش 
ــراد يا  ــه اف ــل كاال ب ــا تحوي و ي

ــاب  حس صورت  صنفي  واحدهاي 
ــه نمايند و متصديان محترم هم  ارائ

ــاب مذكور را در  بهتر است صورتحس
ــاده ي ارايه  ــوظ و آم ــد صنفي محف واح

نگهدارند. شايد يكي از علل نوشتن صورت 
ــت كه اگر عمده فروش كاالي  ــاب اين اس حس

ــتي يا ... را بدون آگاهي خريدار  غيرمجاز يا غيربهداش
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