كليات
فصل اٍل  :تاسيسات بْذاشتي كارگاُ
فصل دٍم  :تسْيالت بْذاشتي كارگاُ
هبحث اٍل – آشپشخاًِ

هبحث دٍم – هحل غذاخَري

هبحث سَم – اًبار هَاد غذايي

هبحث چْارم – يخچال ٍسزدخاًِ

هبحث پٌجن – حوام  /دٍش

هبحث ششن  -رختكي

هبحث ّفتن – حَلِ ٍصابَى

هبحث ّشتن – شستشَي البسِ

هبحث ًْن – تَالت

هبحث دّن  -دستشَيي

هبحث ياسدّن – آب هصارف آشاهيذًي ٍبْذاشتي
هبحث دٍاسدّن – هَاد سائذ

هبحث سيشدّن ً -واسخاًِ

هبحث چْاردّن – اتاق استزاحت سًاى
هبحث پاًشدّن – شيزخَارگاُ ٍهْذ كَدك
هبحث شاًشدّن – تاسيسات هزبَط بِ ارائِ خذهات بْذاشتي درهاًي

كليات :
هادُ  : 1كازگاُ هحلي است كِ كازگس بِ دزخَاست كازفسهايا ًوايٌدُ اٍ دز آًجا كاز هي كٌد .
تبصسُ  :1كليِ ٍاحدّاي يك ًفسُ (خَيش فسها) ًيص هشوَل ايي آئيي ًاهِ خَاٌّد بَد.
تبصسُ  :2هجوَػِ كازگاّْايي كِ دز هجاٍزت يكديگس ٍتحت پَشش يك هدديسيت ٍاحدد ادساز دازًدد هج ودغ
كازگاّي ًاهيدُ هي شًَد ٍدز ايي صَزت آًچِ بؼٌَاى تاسيسات بْداش ي كازگاّي ٍ تاسيسات بْداشت ػوَهي
كازگاُ دز ايي آئيي ًاهِ آهدُ است هي تَاًٌد هٌاسب با اس اًدازدّاي ازائِ شدُ بؽدَز هشد سد دز هحدا ّداي
ٍاحدي ايجاد گسدًد.
تبصسُ  :3اش ًظس اجساي ايي دس َز الؼوا اح ياجات بْداش ي كازگاُ بس دٍ دس ِ تاسيسات بْداش ي كازگداّي ٍ
تسْيالت بْداش ي كازگاّْا بِ شسح ذيا تؼسيف هي گسدًد:
الف :تاسيسات بْداش ي كازگاُ  :شاها ساخ واى ٍ تاسيسات كازگاّي اسدت كدِ دز ازتبداغ بدا تداهيي شدسايػ
بْداش ي هحيػ كاز هؽسح هي باشٌد اش ابيا:

ساخ واى كازگاُ ،سيس ن زٍشٌايي ،تَْيدِ ،آ ،،فاظدال،

ٍشبالِ.
 :،تسْيالت بْداش ي كازگاُ شاها كليِ تسْيالت جٌبي كازگاُ است كِ بساي حفظ سدالهت شدايليي ٍ افدساد
ٍابس ِ بِ آًاى دزكازگاُ هَجَد ٍيا دايس هي گسدد،

اش ابيا آشپصخاًِ ،هحا يرا خَزي ،اًباز هَاد يرايي ،سسد

خاًِ ،حوام ،زخ كي،تسْيالت شس شَي البسدِ كازگساى،دس شدَيي،آبوَزي،تَالت ،

اتدا اسد ساحت

شًاى،هْد كَدد ٍشيس خَاز گاًُ ،واش خاًِ ٍتسْيالت هس بَغ بدِ ازائدِ خددهات بْداشد ي دز هداًي دز كازگداُ،
تسْيالت هسبَغ بِ اياٍ ،ذّا ،كازگساى هي باشد.
هادُ  :2بِ اس ٌاد بٌد  2هادُ  1ااًَى ٍظايف ٍتشدكيالت ٍشازت بْداشدت  ،دزهداى ٍ آهدَشز پصشدكي ٍهدَاد
 ٍ،85،156تبصسُ 1هادُ  96ااًَى كاز زػايت شسايػ ٍ ظَابػ هٌدزج دز ايي دسد َز الؼودا دز كليدِ كازگاّْداي
كشَز ٍ بساي كليِ كازفسهاياى،كدازگساى ٍ كدازآهَشاى الصاهدي اسدت ٍ .كازشٌاسداى بْداشدت حسفدِ اي ٍشازت
بْداشت،دزهاى ٍ،آهَشز پصشكي ًاظس بِ اجساي صحيح آى هيباشٌد.
تبصسُ :اظْاز ًظس دز هَازدي اش ابيا هؽلًَ ،،ا هؽلَ ،،هٌاسبً،اهٌاسب،كافيً ،ا كافي ٍ.......بؼْددُ كازشدٌا
بْداشت حسفِ اي ٍشازت بْداشت ،دز هاى ٍآهَشز پصشكي خَاّد بَد.
فصل اٍل :

تاسيسات بْذاشتي كارگاُ

هادُ  :3ساخ واى كازگاُ بايد ه ٌاسب با ٍظغ آٍَّ ،اي هحا ساخ ِ شدُ باشد.
هادُ :4ازتفاع كازگاُ ًبايد اش سِ ه س كو س باشد بساي ّس كازگس دز كازگاُ بايد حد ااا سِ ه س هسبغ سؽح هٌظدَز
گسدد ٍسؽح اشغال شدُ بِ ٍسيلِ هاشيي آالت يا ابصاز ٍ اثاثيِ هسبَغ بِ كاز ٍ فاصلِ آًْا اش ّدن ٍ هسديس ػبدَز
ٍهسٍز ٍسائا ًقليِ جصٍ سؽح هصبَز هحسًَ ،ويشَد .
هادُ  : 5ديَازّا ٍسقف كازگاُ ؼَزي ساخ ِ شَد كِ اش ًفَذ ػَاها شياى آٍز اش ابيدا گسها،زؼَبدت ،سسها،صددا
ٍييسُ بِ داخا كازگاُ ٍبالؼكس جلَ گيسي كٌد.
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هادُ  : 6كف كازگاُ بايد ّوَاز ،بدٍى حفسُ ٍشكاف بَدُ ٍلغصًدُ ًباشد ٍ دز صَزت لدصٍم اابدا شس شدَ باشدد
ٍدازاي شيب هٌاسب بؽسف كفشَي باشد.
هادُ  : 7ديَازّا بايد صاف ،بدٍى تسد خَزدگي ٍبِ زًگ زٍشي ٍه ٌاسب باشد.
هادُ  : 8دز كازگاّْايي كِ با هَاد شيويائي ٍيا هَاد يرائي سس ٍ كاز دازًد ٍ يا ؼبيؼت كاز ؼَزي است كدِ باػد
آلَدگي ٍزٍيٌي شدى ديَازّا هيشَد،ديَازّا بايد صاف ٍاابا شس شَ باشٌد.
هادُ  : 9دز كازگاُ بايد بِ تٌاسب ٍسؼت هحا ًَ،ع كاز ٍشسايػ االيوي بِ اًدازُ كافي دز ٍ ،پٌجسُ بساي ٍزٍد ًَز
ٍَّا هَجَد باشد.
هادُ  : 10شيشِ دزٍ ،پٌجسُ بايد بدٍى شكس گي بَدُ ٍّويشِ تويص باشد.
هادُ  : 11دزٍ ،پٌجسُ ّا بايد هجْص بِ تَزي بَدُ ٍ دزبْا دازاي فٌس يا دز ،بٌدپٌَ هاتيك باشٌد.
هادُ  : 12اًباش ي كاال دز جلَ پٌجسُ هوٌَع هي باشد.
هادُ  : 13هساحت پٌجسُ بايد ه ٌاسب با هساحت كف كازگاُ ًٍَع كاز باشد .
هادُ  : 14دز كازگاُ بايس ي زٍشٌائي كافي (ؼبيؼي يا هصٌَػي ) ه ٌاسب با ًَع كاز ٍ هحا تا هيي شَد.
هادُ  : 15هٌابغ زٍشٌائي هصٌَػي بايد ّوَازُ سالن ٍ تويص باشٌد.
هادُ َّ : 16اي كازگاّْاي بدٍى آ لَدگي بايد ه ٌاسب با فصا ٍجوؼيت شايا تَْيِ گسدد.
هادُ  : 17دز كازگاّْايي كِ آلَدگي ًاشي اش كاز ٍجَد دازد هيبايست تَْيِ بِ گًَِ اي صَزت گيسد كِ تساكن آى
هؽابق با حد توا

شغلي باشد.

هادُ ٍ : 18سائا سسهايشي ٍ گسهايشي كازگاُ بايد دها ٍ زؼَبت هحيػ كاز زا هؽابق با حد هَاجِْ هجداش تداهيي
ًوايٌد.
هادُ  : 19كليِ كاز گاّْا بِ تٌاسب كاز ٍ تَليد خَد بايد دازاي اًباز هٌاسب باشٌد.
فصل دٍم  :تسْيالت بْذاشتي كارگاُ
هبحث اٍل :آشپش خاًِ
هادُ :20دز كازگاّْايي كِ شهاى صسف يرا بس ساػات كاز هٌؽبق باشد بايد دازاي آشپصخاًِ با شسايػ ٍظَابػ ذيا
باشٌد.
تبصسُ :كازگاّْايي كِ دازاي آشپص خاًِ ًيس ٌد ٍ يا يرا دز هحا ديگسي تْيِ ٍ ؼبخ هي گدسدد هَظفٌدد جْدت
گسم كسدى ٍ آهادُ ساشي ٍ تَ شيغ يرا اهكاًات الشم هؽابق با شسايػ ٍ ظَابػ بْداش ي دز ايدي دسد َز الؼودا زا
فساّن ًوايٌد .
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 -1هَاؼيت آشپص خاًِ بايد ؼَزي باشد كِ اش هكاًْاي آلَدُ دٍز بَدُ ٍهجاٍز سالي يرا خدَزي باشدد ٍ ٍسدائا
ٍشسايػ پوت بايد بِ گًَِ اي باشد كِ بساي اسو ْاي هجاٍز آى هصاحو ي ايجاد ًٌوايد.
 -2فعاي آشپص خاًِ بايد ه ٌاسب با تؼداد كازگساى ،آشپصخاًِ ٍ حجن كاز باشد تا كاز تْيِ ٍؼبخ يدرا بساح دي
اًجام گيسد.
 -3سقف آشپصخاًِ بليد بِ زًگ زٍشي ٍ بدٍى تسد خَزدگي باشد.
 -4ديَازّاي آشپص خاًِ تال شيس سقف كاشي  ،بدٍى تسد خَزدگي باشد.
 -5كف آشپص خاًِ بدٍى تسد خَزدگي ،صاف ّ،وَاز،اابا شس شَ ٍ اش ًَع هَشائيدك سدٌگ ٍ اهلدالْن بدَدُ
ٍلغصًدُ ًباشدٍ دازاي شيب هٌاسب بؽسف كفشَي باشد.
 -6آشپص خاًِ بايد دازاي تَْيِ هٌاسب باشد ٍ بس زٍي اجااْا ٍ هٌابغ آلَدُ كٌٌدُ َّاَّ ،د هٌاسب ًصب شَد.
 -7آشپص خاًِ بايد دازاي ٍسائا گسهايشي ٍسسهايشي هٌاسب ،ه ٌاسب با فصا باشد.
 -8آشپص خاًِ بايد دازاي اهكاًات جٌبي ًظيس :اًباز هَاد يرائي ،سسٍيسْاي بْداش ي اخ صاصي (حوام  ،تَالت ،
دس شَئي ،زخ كي) هؽابق با هَاشيي بْداش ي باشد.
 -9آشپص خاًِ كازگاّْايي كِ ًياش بِ ًگْدازي هَاد يرائي فاسد شدًي دازًد بايد دازاي يوچال ،فسيصز ٍيا سدسد
خاًِ ه ٌاسب با حجن كازي ٍ هٌؽبق با شسايػ ٍ ظَابػ بْداش ي باشٌد.
 -10هحا شس شَ ًٍگْدازي ظسٍف بايد دز هجاٍزت هحا پوت يرا ٍ دز ػيي حال هجصا ٍ هس قا اش آًْا باشٌد
بؽَزيكِ ظسٍف اش يك دز ،يا دزيچِ بِ ايي هحا ٍازد ٍظسٍف تويص اش هسيسّاي جداگاًِ ٍازد آشپصخاًِ ٍ هحدا
يرا خَزي شَد.
 -11ظسفشَئي بايد دازاي شيس آ ،گسم ٍسسد هش سد ٍشس شَ با هَاد پاد كٌٌدُ ٍ آ ،كشي با آ ،گسم ٍسدسد
اًجام گيسد.
 -12ظسٍف بايد بدٍى تسد خَزدگي ،بدٍى لب پسيدگي بَدُ ٍ اش جٌس شًگ ًصى باشد ،كليِ ليَاى ٍ اسد كاًْاي
هَزد اس فادُ تس جيحاًاش جٌس شيشِ اي يا اس يا شًگ ًصى باشٌد.
 -13اس فادُ اش ظسٍفي كِ اش ؼسف ٍشازت بْداشت،دزهاى ٍآ هَشز پصشكي ييس هجاششٌاخ ِ شَدهوٌَع است.
 -14اس فادُ اش ظسٍف چَبي ،تسد خَزدُ ٍظسٍف با آلياض سسبي دز آشپص خاًِ هوٌَع هي باشد.
 -15اس فادُ اش اٌداىً ،وكداى ٍهشابِ آًْا بدٍى سس پَز هوٌَع است.
 -16ابصاز ٍ ٍسائلي كِ بساي پَست كسدى  ،هولَغ كسدى ،خسد كسدى هَاد يرائي بكاز بسدُ هيشَد ًبايدد دزش ٍ
شكاف داش ِ باشد تا هَاد دز آًْا جوغ ًشًَد ٍ فاسد ًگسدًد ٍ ّوچٌيي بايد ايي ٍسائا بِ آسداًي اابدا جددا
شدى اش ّن باشٌد تا بؼد اش اتوام كاز شس شَ ٍ خشك شًَد ٍ فقػ ٌّگام اس فادُ هجدداً سَاز شًَد.
 -17پيشوَاى ،جا ظسفي ،كودّا،افسِ ّا ،گٌجِ ّا بايد اابا شس شَ بَدُ ٍ كف آًْا حد اادا  20سداً يو س اش
سؽح شهيي فاصلِ داش ِ باشد ٍاش دس س

بٌد پاياى ٍ جًَدگاى بدٍز باشٌد.

ً -18صب حشسُ كش بساي دز آشپصخاًِ ٍ هحا يرا خَزي الصاهي است.
 -19سؽَح ٍهيصّاي كاز بايد صاف ٍ بساح ي اابا شس شَ باشد .هيصي كِ بساي آهادُ ساشي يرا هَزد اسد فادُ
اساز هي گيسًد بايد زٍكش هٌاسب  ،اابا شس شَ ٍ ظد ػفًَي ٍ شًگ ًصى باشٌد.
 -20كف آشپصخاًِ بايد پس اش ّس پوت ٍ پص با هحلَلْاي ظد ػفًَي كٌٌدُ شس شَ گسدد.
 -21آشپصخاًِ بايد دازاي زٍشٌائي كافي باشد ٍشيشِ پٌجسُ ّا ٍ دز بْاي آى هستباٌ تويص ًگْدازي شًَد.
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 -22كليِ پٌجسُ ّا ٍ دزبْا بايد هجْص بِ ؼَزي ظد شًگ بَدُ ٍ دز بْاي آشپص خاًِ هجْص بِ فٌس يا دز ،بٌد پٌدَ
هاتيك باشٌد.
 -23كيفيت آ ،هصسفي دز آشپص خاًِ بايد هَزد تاييد هقاهات بْداش ي باشد.
 -24آشپص خاًِ بايد دازاي سيس ن جوغ آٍزي ٍ د فغ بْداش ي فاظال ،باشد.
 -25آشپص خاًِ بايد دازاي شبالِ داى بِ تؼداد ٍ حجن هٌاسب باشد ٍ دازاي دز ،اابا شس شَ ٍ اش جٌس شًگ ًص
ى باشٌد بؽَزيكِ شبالِ ّا بؽسيق بْداش ي جوغ آٍزي ٍ دفغ گسدًد.
 -62كازگساى آ شپص خاًِ بايد ابا اش شسٍع بكاز اس حوام ًوايٌد.
ّ -27س كازگس آشپص خاًِ بايد بساي البسِ ٍ ٍسائا ًظافت ٍ اس حوام خَد دز بيسٍى اش هحَؼِ پوت ٍ پدص افسدِ
داش ِ باشد.
 -28كازگساى بايد دز ٌّگام كاز هلبس بِ زٍ پَز سفيد ،كالُ سفيد ٍ پيشبٌد باشٌد.
 -29لبا
 -30لبا

كاز ٍ ٍسائا ًظافت ٍ اس حوام بايد بِ تؼداد ٍ هقداز كافي دز اخ ياز كازگس آشپص خاًِ اساز گيسد.
كاز گساًي كِ با هَاد يرائي سس ٍ كاز دازًد بؽَز اخ صاصي ٍ هجصا اش لبا

سدايس كدازگساى ٍخدازج اش

هحَؼِ آشپص خاًِ ٍ هحا يرا خَزي بايد شس شَ گسدد.
 -31كازگساى هَظفٌد بؼد اش تَالت ٍ ابا اش شسٍع بكاز دس ْاي خَد زا با آ ٍ ،صابَى بشَيٌد.
 -32كليِ كازگساًي كِ با تْيِ ،پوت ٍ تَشيغ هَاد يرائي سس ٍكاز دازًد بايد دازاي كدازت بْداشد ي هؽدابق بدا
ظَابػ ٍشازت بْداشت ،دز هاى ٍآهَشز پص شكي بَدُ ٍ دز هحا كاز ًگْدازي شَد.
 -33كازگساى آشپص خاًِ بايد زػايت بْداشت فسدي زا ًوَدًُ ،اخي ّا ٍ هَّاي آًاى كَ تاُ ٍ تويص باشد.
 -34دز هَاغ ؼبخ يرا دس گاُ سَخت ٍ ًَع هَاد سَخ ٌي بگًَِ اي باشد كِ اح سا بؽَز كاها صَزت گيدسدٍ
باػ

آلَدگي َّا ًگسدد .

 -35جؼبِ كوكْاي اٍليِ با حد ااا دازٍّاي هَزد لصٍم (چسب،تٌسَ پالست ،ايچي،پٌس،گاش اس سيا بس ِ بٌدي
شدُ يك هادُ ظد ػفًَي كٌٌدُ) تْيِ ٍ دز هحا هٌاسب ًگْدازي شَد.
 -36دز صَزت اس فادُ اش االبْاي يخ ،بايد ابا اش هصسف با آ ،تويص شس شَ داد.
هادُ  :21كازفسها هَظف است جْت آهدَشز هدَاشيي بْداشد ي بدِ كدازگساًي كدِ بدا هدَاد يدرائي سدس ٍكداز
دازًدّ،واٌّگي ّا ٍاهكاًات الشم زا فساّن ًوايٌد.
هادُ ّ :22س گًَِ پوت ٍپص  ،آهادُ ساشي ٍتَشيغ يرا دز ييس اش هحا تؼيي شدُ هوٌَع هي باشد.
هادُ  :23اس ؼوال دخاًيات بساي كليِ كازكٌاى آشپص خاًِ دز حيي كاز ٍ دز هحا آشپصخاًِ هوٌَع هي باشد.
هبحث دٍم :هحل غذا خَري
هادُ  :24كاز گاّْايي كِ ساػات كاز آًْا با شهاى صسف يرا هٌؽبق باشد بايد دازاي هحلدي هسد قا جْدت يدرا
خَزي هؽابق با شسايػ ٍظَابػ ذيا باشٌد:
ٍ - 1سؼت هحا يرا خَزي بايد ه ٌاسب با تؼداد كازكٌاى باشد.
 -2دز هحا يرا خَزي بايد بِ تؼداد كافي هيص ٍصٌدلي بساي كازگساًي كِ دز يك هَاغ يرا هدي خَزًدد ٍجدَد
داش ِ باشد.
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 -3سقف هحا يرا خَزي بايد صاف،بدٍى تسد خَزدگي ٍ بسًگ زٍشي باشد.
 -4ديَازّا بايس ي هقاٍم،صاف،بسًگ زٍشي ٍاابا شس شَ باشد.
 -5كف هحا يرا خَزي بايد اابا شس شَ ٍدازاي شيب هٌاسب بِ سوت كفشَي باشدٍ لغصًدُ ًباشد.
 -6هيصّا ٍ صٌدلي ّا بايد اش جٌس هقاٍم ،اابا شس شَ ،بدٍى تسد خَزدگي ٍدزش باشد.
 -7شبالِ داًْاي دز ،داز بِ تؼداد كافي ٍدز هحلْاي هٌاسب اساز دادُ شَد.
 -8هحا يرا خَزي بايد دازاي تَْيِ هٌاسب ٍ هجْص بِ ٍسايا گس هايشي ٍسسهايشي ه ٌاسب بافصا باشد.
 -9هحا يرا خَزي بايد دازاي زٍشٌائي كافي باشد ٍ هٌابغ زٍشٌائي پاكيصُ ٍ تويص ًگْدازي شًَد.
 -10دز هسيس ٍزٍد كازكٌاى بِ هحا يرا خَزي بِ تؼداد كافي دس شَئي هجْص بِ آ ،گسم ،سسد ٍ صابَى تْيدِ ٍ
اهكاًات الشم جْت خشك كسدى دست ٍ صَزت فساّن گسدد.
 -11كازگساًي كِ با هَاد سوي ٍ ػفًَت شا سس ٍكاز دازًد بايد ابا اش ٍزٍد بِ هحا يرا خَزي لبدا

كداز خدَد زا

تؼَيط ًوايٌد .
 -12دزٍ ،پٌجسُ ّاي هحا يرا خَزي بايد هجْص بِ تَزي باشد ٍدزبْاي هحا يراخَزي هجْص بِ فٌس يا دز ،بٌد
پٌَ هاتيك باشٌد.
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هبحث سَم :اًبار هَاد غذائي
هادُ  :25شسايػ ٍظَابػ بْداش ي اًباز هَاد يرائي بِ شدح ذيا هي باشد:
 - 1اًباز هَاد يرائي بايد دز هحا هٌاسب احداث شَد.
 -2سؽح ٍ فعاي اًبازبايد ه ٌاسب با ًَع ٍهيصاى هَاد هَزد ذخيسُ باشد.
 -3اًباز بايد دازاي افسِ بٌدي هٌاسب بَدُ ٍهَاد ؼَزي چيدُ شًَد كِ خؽس سقَغ ًداشد ِ ٍهصاحو دي بدساي
ػبَزٍهسٍز افساد ايجاد ًٌوايد.
 -4ديَازّا ٍسقف ٍكف اًباز بايد اش هصالح هقاٍم ساخ ِ شدُ باشٌد ٍصاف ،بدٍى تسد خَزدگي ٍاابدا ًظافدت
باشٌد.
 -5ديَازّاي جاًبي اًباز اش سؽح شهيي بِ ازتفاع  80ساً يو س اش ب َى ٍ هصالح هقاٍم ساخ ِ شًَد تا هداًغ ٍزٍد
جًَدگاى بِ داخا اًباز گسدًد.
 -6كليِ دزبْا ٍ پٌجسُ ّاي اًباز بايد سالن ،اابا شس شَ ٍ هجْص بِ تَزي شًگ ًصى باشٌد.
 -7دزبْاي اًباز ًبايس ي اش كف شهيي فاصلِ داش ِ باشٌد .پاييي دز ،بايس ي بِ ازتفاع 20الي  30سداً يو س بدا
ٍز آلَ هيٌيَم هجْص گسدد تا اش ًفَذ حيَاًات هَذي جلَ گيسي گسدد.
 -8دزجِ حسازت اًباز بايس ي هستباً كٌ سل گسديدُ بؽَزيكِ دز توام فصَل سال ه ٌاسب با ًَع هَاد ذخيسُ بَدُ
ٍاش تابش هس قين ًَز خَزشيد بس زٍي هَاد يرائي جلَ گيسي گسدد.
 -9هَاد يرائي فاسد ًشدًي بايد دز ظسٍف ٍ دز ،داز ٍ بِ ازتفاع  15تا  20سداً يو س اش كدف اًبداز زٍي پال ْدا
ًگْدازي گسدًد.
 -10كازگساًيكِ دز اًباز فؼاليت هيكٌٌد بايد هجْص بِ ٍسائا حفاظت فسدي هٌاسب بَدُ ٍ كازت بْداش ي داشد ِ
باشٌد.
 -11اش اًباز ًوَدى ظسٍف خالي ٍ ٍسائا اسقاؼي دز داخا اًباز بايد اح ساش شَد.
ً -12ظافت ٍ گٌد شدائي اًباز بايد بؽَز هٌظن صَزت گيسد.
ٍ -13زٍد افساد ه فساِ بِ اًباز هَاد يرائي هوٌَع هيباشد.
هبحث چْارم:

يخچال ٍسزد خاًِ

هادُ  :26دز كازگاّْائي كِ پوت ٍ پص اًجام هيشَدٍ يا هجبَز بِ ذخيسُ هَاد يرائي فاسدد شددًي ّسد ٌد بايدد
يوچال يا سسد خاًِ هؽابق با شسايػ ذيا ٍجَد داش ِ باشد:
 -1يوچال يا سسد خاًِ بايد هجْص بِ دهاسٌج سالن بَدُ ٍ دزجِ حسازت آًْا بؽَز هٌظن ٍهستب كٌ سل گسدد.
ً -2ظافت ٍ شس شَي داخا يوچال ٍ سسد خاًِ بايد هستباً اًجام شَد .
 -3بِ هٌظَز جلَ گيسي اش اح وال فساد دز اثس اؽغ بس بايد سسد خاًِ هجْص بِ بس اظؽسازي باشدد ٍ سيسد ن
بس آى ايوي باشد.
 -4الشِ ّاي گَشت بايد اش چٌگك آٍيصاى گسدد.
 -5اش اساز دادى هَاد يرائي بؽَز هس قين ٍبدٍى داشت ظسف هٌاسب دز داخا يوچال ٍسسد خاًدِ جلدَ گيدسي
كسد.
 -6ابا اش اساز دادى سبصيجات ٍ هيَُ جات دز يوچال بايد آًْا زا شس شَ ٍ ظد ػفًَي ًوَد .
 -7كازگساى بايد بساي ٍزٍد بِ داخا سسدخاًِ اش كفش هوصَص سسدخاًِ اس فادُ ًوايٌد .
ٍ -8زٍد افددددددساد ه فساددددددِ بددددددِ داخددددددا سددددددسد خاًددددددِ هوٌددددددَع هيباشددددددد.
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هبحث پٌجن  :حوام دٍش
هادُ  : 27دز كازگاّْايي كِ اش ًظس فسايٌد تَليد دازاي آلَدگي هؼوَلي هي باشد بايد بِ اشاء ّس ً 15فس كازگس يك
دٍز آ ،گسم ٍسسد ٍدز كازگاّْايي كِ شايليي آًْا با سوَم ،هَاد ػفًَت شا ٍ يا هَاد يرائي سدس ٍ كداز دازًدد
بساي يك الي ً 10فس كازگس يك دٍز آ ،گسم ٍسسد ٍ بِ اشائ ّس ً 10فس اظافي يك دٍز آبگسم ٍ سدسد ديگدس دز
ًظس گسف ِ شَد .كازگاّْاي صٌفي اش ايي ااػدُ هل لٌي ّس ٌد.
هادُ  :28دز كازگاّْايي كِ ػالٍُ بس كازگساى هسد  ،شى ًيص هشغَل بِ كاز هي باشٌد ،بايد حودام /دٍز جداگاًدِ
ساخ ِ شَد.
هادُ  :29شسايػ ٍظَابػ بْداش ي حوام /دٍز بِ اساز شيس است:
 -1كف هحا دٍشْا بايد هقاٍم ،اابا شس شَ بَدُ ٍ لغصًدُ ًباشد ٍ دازاي شيب كافي بِ سوت كفشَي باشد.
 -2ديَازّا تا سقف كاشي ،بسًگ زٍشي ٍ سقف حوام بايد صاف با زًگ زٍيٌي زٍشدي ٍ بددٍى تدسد خدَزدگي
باشد.
 -3هساحت كف هحا دٍز ًبايد اش  90ساً يو س دز  120ساً يو س كو س باشد ٍ ازتفاع ديَازّاي بيي دٍشْا ًبايد
اش 2ه س كَتاّ س باشد.
 -4حوام ٍ هحا دٍز بايد بؽَز هستب تويص ٍ با هَاد هٌاسب گٌد شدائي گسدد.
 -5هحَؼِ حوام بايد دازاي َّاكش ه ٌاسب با فعاي آى باشد .
 -6حوام بايد هجْص بِ سؽا شبالِ دز ،داز ٍ اابا شس شَ باشد.
 -7دز صَزتيكِ بساي گسم كسدى آ ،اش هٌابغ حسازتي ييس هسكصي اس فادُ هيشَد ايي ابيا هٌابغ حسازتي بايد دز
خازج اش هحَؼِ حوام ٍدز هحا هٌاسب اساز داش ِ باشٌد.
 -8بساي زػايت هَاشيي ايوٌي ظسٍزي است دز داخا حوام اش الهپ ايوٌي با حبا ،شيشِ اي اس فادُ شَد ٍتودام
كليد ٍ پسيصّاي بس بايد خازج اش هحَؼِ حوام اساز دادُ شَد.
 -9حواهْا بايد دازاي هحلي هٌاسب بؼٌَاى زخ كي بساي تؼَيط لبا

باشٌد.

-10شس شَي ّس ًَع البسِ دز حوام هوٌَع هي باشد.
هبحث ششن :رختكي
هادُ  :30دز ّس كازگاُ بايد اتااي با فعاي كافي ،ه ٌاسب با تؼداد كازگساى ٍ افسِ ّاي اًفدسادي بدساي تؼدَيط
لبا

شوصي آًاى دز ًظس گسف ِ شَد.

هادُ  :31دز كازگاّْايي كِ ػالٍُ بس كازگساى هسد ،كازگساى شى ًيص هشغَل بِ كداز هدي باشدٌد بايدد زخد كي
جداگاًِ ساخ ِ شَد.
هادُ  :32شسايػ ٍ ظَابػ بْداش ي زخ كي بِ شسح ذيا است:
 -1زخ كي بايد با فاصلِ هٌاسب اش هحا كازگاُ ٍ هحا دٍشْا اساز گيسد.
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ّ -2س افسِ بايد بِ گًَِ اي ساخ ِ شدُ باشد كِ دازاي هحا ًگْدازي هجصا بساي لبا

بيسٍى ٍ ،سائا حفاظدت

فسدي ٍ كفش ايوٌي باشد .افسِ ّا بايد دازاي سقف شيبداز  ،اابا شس شَ ٍ دازاي كس كسُ ثابدت ٍزٍد ٍ خدسٍج
َّا بَدُ ٍافا داش ِ باشد.
 -3كف ٍ ديَازّاي اتا زخ كي بايد صاف،بسًگ زٍشي ٍ تويص باشد.
 -4اتا زخ كي بايد دازاي ًَز كافي بَدُ ٍبؽَز هٌاسب تَْيِ شَد.
ٍ -5جَد ٍسائا خشك كي بساي حَلِ ٍ لباسْاي هسؼَ ،دز زخ كي الصاهي است.
 -6سؽا شبالِ دز ،داز اابا شس شَ بِ تؼداد كافي دز زخ كي بايد دز ًظس گسف ِ شَد.
 -7هحا زخ كي بايد بؽَز هٌظن پاكيصُ ٍ تويص ًگْدازي شَد.
هبحث ّفتن  :حَلِ ٍصابَى
هادُ  :33كازفسها هكلف است بساي تاهيي بْداشت فسدي كازگساى بِ تؼداد كافي صابَى دز هحا دس شَ ئدي ّدا
اساز دادُ ٍ ٍسائا خشك كي دست ٍ صَزت كازگساى زا تاهيي ًوايٌد.
هادُ  :34كاز فسها هكلف است بِ هٌظَز ايجاد تسْيالت جْت اس حوام كازگساى بِ هقداز كدافي صدابَى ٍ حَلدِ

اخ صاصي دز اخ ياز آًاى اساز دّد.
هبحث ّشتن :شستشَي البسِ كار
هادُ  :35ا گس دز فسآيٌد تَليد اش هَادي هاًٌد آشبست،سوَم ،هَاد ػفًَت شا ٍ اهلالْن اسد فادُ هدي شدَد  ،دز
ايٌگًَِ كازگاّْا بايد بِ تؼداد كافي هاشيٌْاي لباسشَئي جْت شس شَي البسِ كازگساى ٍجَد داش ِ باشد.
هبحث ًْن :تَالت
هادُ  :36تؼداد تَالت دز كازگاّْا با تَجِ بِ تؼداد شايليي آًْا بشسح ذيا تؼييي هيگسدد:
بساي ً 1-9فس شايا

.....................................................

حدااا 1تَالت

بساي ً 10-24فس شايا

.....................................................

حدااا  2تَالت

بساي ً 25-49فس شايا

.....................................................

حدااا  3تَالت

بساي ً 50-74فس شايا

.....................................................

حد ااا  4تَالت

بساي ً 75-100فس شايا

...................................................

حدااا  5تَالت

ٍدز كازگاّْائي كِ تؼداد شايليي آًْا بيش اش ً100فس است بِ اشاء ّس ً 30فس اظافي حددااا يدك تَالدت دز ًظدس
گسف ِ شَد.
تبصسُ  :1دز كازگاّْاي صٌفي با تؼداد كازكٌاى كو س اش ً 3فس كِ كدازگساى بدا  15دايقدِ پيدادُ زٍي بدِ تَالدت
بْداش ي دس سسي دازًد  ،داش ي تَالت دز هحا كازگاُ ظسٍزي ًيست.
تبصسُ  :2دز كازگاّْاي شيس شهيٌي هاًٌد هؼادى ،كاز فسها هكلف است با دز ًظس گسف ي فسآيٌد كاز ،تَالت بْداش ي
دز ًصديك سيي اسوت بِ هحا كاز زا فساّن ًوايد.
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هادُ  :37دز كازگاّْائي كِ كازگس شى ًيص هشغَل بكاز است با تَ جِ بِ تؼداد آًْا بايدد تَالدت جداگاًدِ سداخ ِ
شَد.
هادُ  :38شسايػ ٍظَابػ بْداش ي تَال ْا بشسح شيس است:
 -1تَال ْا بايد دز فاصلِ ٍ هحا هٌاسب اش ساخ واى كازگاُ اساز داش ِ باشٌد.
 -2ديَازّا تا شيس سقف كاشي،بدٍى تسد خَزدگي ،بِ زًگ زٍشي ٍ اابا شس شَ باشٌد .
 -3سقف صاف،بدٍى تسد خَزدگي،بسًگ زٍشي ٍاابا شس شَ باشد.
 -4كف هقاٍم ،صاف ،اابا شس شَ ٍ گٌد شدائي ٍ تس جيحاٌ اش جٌس هَشائيك ،سٌگ ٍ اهلالْن باشد.

 -5كاسِ تَالت بايد بسًگ زٍشي،صاف،بدٍى تسد خَزدگي ٍ اابا شس شَ ٍ گٌد شدائي باشد.
 -2تَالت بايد هجْص بِ سيفَى باشد.
 -7تَالت بايد دازاي ش س گلَ باشد.
 -8حدااا ػسض تَالت  80ساً يو س ٍ حدااا ؼَل آى 1ه س باشد.
 -9تَالت بايد دازاي شيسآ ،با شلٌگ بسداشت آ ،باشد
 -10تَالت بايد دازاي تَْيِ هٌاسب ٍ زٍشٌائي كافي باشد.
 -11كليِ پٌجسُ ّا بايد هجْص بِ تَزي ظد شًگ باشٌد.
 -12دز ،تَالت بايد هجْص بِ پشت بٌد دز ،باشد.
 -13شس شَ ٍ ظد ػفًَي تَال ْا بايد بؽَز هٌظن اًجام گيسد.
ّ -14س تَالت بايد هجْص بِ سؽا شبالِ دز ،داز ،شًگ ًصى ٍ اابا شس شَ باشد.
هبحث دّن :دستشَئي
هادُ  :39تؼداد دس شَئي دز كازگاّْا با تَجِ بِ تؼدا شايليي آًْا بشسح ذيا تؼييي هيگسدد:
بساي ً 1-15فس شايا

............................................

حدااا  1دس شَئي

بساي ً 16-30فس شايا

............................................

حدااا  2دس شَئي

بساي ً31-50فس شايا

............................................

حدااا  3دس شَئي

بساي ً 51-75فس شايا

............................................

حدااا  4دس شَئي

بساي ً 76-100فس شايا

............................................

حدااا 5دس شَئي

ٍ دز كازگاّْائي كِ تؼداد كازكٌاى آًْا بيش اش ً 100فس است بايد بِ اشاء ّس ً 25فس اظافي حدااا يك دس شدَئي
بِ آى اظافِ شَد .شسايػ ٍ ظَابػ بْداش ي دس شَئي ّا بقساز ذيا است:
 -1احداث دس شَئي ّا بايد دز هجاٍزت ًواش خاًِ ،هحا يرا خَزي ٍ تَالت ٍ دز دس س

كازگساى باشٌد.

 -2دس شَ ئي ّا بايد دازاي آ ،گسم ٍ سسد باشٌد.
 -3كاسِ دس شَئي بايد بسًگ زٍشي ،صاف ٍ اابا شس شَ باشد.
 -4ػسض دس شَئي حدااا  60ساً يو س ٍ ؼَل آى 1ه س باشد .دز هَازديكِ دس شَئي هش سد بجاي دس شَئي
اًفسادي تؼبيِ هيشَد ّس  60ساً يو س ٍ ػسض دس شَئي هش سد با يك شيس جدا گاًِ آ ،گسم ٍسسد ،هؼادل يك
دس شَئي هحسَ ،هيشَد.
 -5صابَى ٍ تس جيحاٌ صابَى هايغ بايد دز توام اٍاات دز هحا دس شَئي ٍجَد داش ِ باشد.
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 -6جْت خشك كسدى دست ٍجَد خشك كي الك سيكي يا حَلِ كايري ظسٍزي است.
 -7دس شَئي بايد بدٍى تسد خَزدگي ٍ اابا شس شَ باشد.
 -8دس شَئي بايد بؽَز هستب شس شَ ٍ گٌد شدائي شَد.
هبحث ياسدّن  :آب هصارف آشاهيذًي ٍ بْذاشتي
هادُ  : 40دز ّس كازگاُ بايد بِ اشاء ّس ً 50فس كازگس يك آ ،سسد كي ٍجَد داش ِ باشدٍ دز كازگاّْاي شيس ً 50فس
ٍجَد يك شيس آبوَزي ظسٍزي است.شيس آبوَزي بايد اش ًَع فَازُ اي ٍ دازاي سپس هحافظ باشد تدا آبدي كدِ اش
دّاى كازگس بس هيگسددبِ آى ًسسد ٍ لب كازگس ًيصبا آى توا

پيدا ًكٌد.

آبوَزي ًبايد دز هجاٍزت تَالت  ،دس شَئي ٍ دٍز باشدٍ ح ي الوقدٍز ًصديك بِ هحا كاز باشد.
تبصسُ :دز كازگاّْائي كِ شيس بسداشت آ ،آشاهيدًي بْداش ي ٍجَد ًدازد بايس ي دازاي هواشى بْداشد ي آ،
بَدُ ٍ ليَاى اًفسادي يا اش ليَاًْاي يكباز هصسف اس فادُ شَد.
هادُ  : 41كازفسها هكلف است بساي كازگساًي كِ دز گسهاي شياد بِ هدت هديدي كاز هي كٌٌد با تاهيي هايؼات الشم
،آً ٍ ،وك اش دست زف ِ بدى آًاى زا جبساى ًوايد.
هادُ  : 42آ ،آشاهيدًي ٍ هصازف بْداش ي بايد هٌؽبق بس اس اًدازدّاي بْداش ي ٍ هَزد تاييد هساجغ ذيصدالح
باشد.
هادُ  : 43كازگاّْائي كِ اش شبكِ لَلِ كشي آ ،شْس اس فادُ ًوي ًوايٌد بايد جْت ًوًَِ بسدازي ٍ آشهايشدْاي
الشم بساي اؼويٌاى اش سالن بَدى آ ،اادام ًوايٌد،هعافاٌ دز ايي ًَع كازگاّْا اس فادُ اش دس گاُ كلس شًي بساي ظد
ػفًَي آ ،هصسفي بؽَزيكِ كلس باايواًدُ ./2-./5اسوت دز هيليَى باشد ظسٍزي است.
هادُ  : 44دز كازگاّْائي كِ اش آ ،چاُ اس فادُ هي ًوايٌد.ساخت  ،بْسُ بسدازي ٍ لَلِ كشي آ ،بايد هٌؽبدق بدس
ظَابػ بْداش ي باشد.
هبحث دٍاسدّن:

هَاد سائذ

هادُ  : 45شبالِ ٍ فاظال ،اهاكي ػوَهي كازگاّي بايد ؼبق ظَابػ بْداش ي جوغ آٍزي ٍ دفغ گسدد.
هادُ ً : 46سبت بِ پسابْاي صٌؼ ي ٍ هَاد شائد صٌؼ ي بايد ؼبق اصَل ٍ ظَابػ بْداش ي هَجَد ػوا شَد.
هبحث سيشدّن:

ًواس خاًِ

هادُ  :47دز ّس كازگاُ بايد هحلي هٌاسب با فعاي كافي ٍ شسايػ بْداش ي بساي اداي فسايط ديٌي كازگساى ٍجَد
داش ِ باشد.
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هبحث چْاردّن:

اتاق استزاحت سًاى

هادُ  :48دز كازگاّْائي كِ شًاى هشغَل بِ كاز هي باشٌداتااي بساي اس ساحت شًاى بايد دز ًظس گسف ِ شَد:
تؼداد هبا ًيوك ي يا تو وَا ،كِ بساي كازگس شى الشم است بقساز ذيا است:
تؼداد تو وَا،

تؼداد كازگس شى
 10تا ً100فس

1

100تا ً 250فس

2
2بؼالٍُ 1تو وَا ،باشاء ّسً 250فس كازگسشى اظافي

ً 250فس ٍ بيش س

بساي ّس توت سؽحي بسابس 6ه س هسبغ بايس ي دز ايي اتا دز ًظس گسف ِ شَد.
تبصسُ  :دز صَزتي كِ تؼداد كازگس شى اش دُ ًفس كو س است ٍ اتا هوصَص اسد ساحت شًداى دز كازخاًدِ ٍجدَد
ًدازد ،بايس ي هحلي زا كِ خلَت بَدُ ٍ دز هحا زفت ٍآهد افساد ًباشد بساي اس ساحت شًاى كازگس دز ًظس گسف دِ
ٍ آى زا بساي ايي هٌظَز تجَيص ًوَد.
هبحث پاًشدّن:

شيز خَار گاُ ٍ هْذ كَدك

هادُ  :49دز هَزد كازگاّْائي كِ ؼبق هقسزات جازي هشوَل تا سيس ٍ اس فادُ اش شيس خَازگداُ ٍ هْدد كدَدد
ّس ٌد بايد اش ظَابػ ٍ هقسزات هسبَ ؼِ تبؼيت ًوايٌد.
هبحث شاًش دّن :تاسيسات هزبَط بِ ارائِ خذهات بْذاشتي درهاًي
هادُ  : 50كاز فسها هكلف است جْت ازائِ خدهات بْداش ي ٍ دز هاًي كازگس هحا هٌاسبي هؽدابق بداآئيي ًاهدِ ٍ
دس َز الؼولْاي هسبَؼِ اخ صاص دّد.
ايي آئيي ًاهِ هش وا بس  2فصا ،شاًصدُ هبح

ٍ  50هادُ  ،بِ اس ٌاد بٌد  2هادُ  1اداًَى ٍظدايف ٍ تشدكيالت

ٍشازت بْداشت ،دزهاى ٍآهَشز پصشكي ٍ هدادُ  156اداًَى كداز جوْدَزي اسدالهي ايدساى تْيدِ ٍدز تدازيخ
 1373/12/20بِ تصَيب ًْايي ٍشيس بْداشت ،دز هاى ٍآهَشز پصشكي زسيدُ ٍ هؽابق با هفاد هادُ ٍ 85تبصدسُ
1هادُ  96ااًَى كاز اجساي آى بساي كليِ كازگاّْاي كشَز ٍكليِ كازفسهاياى ،كازگساى ٍ كاز آهَشاى الصاهي است.
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