
بهداشت محیط کار در مکان های تهیه 

اد وفروش مواد غذایی وپیشگیری از فساد مو

غذایی وتقلب در مواد غذایی

علیرضا سعیدی 

مرکز بهداشت استان

MSPH,MPH



:مکانهای عمومی

به محل هایی گفته می شود که ورود به آنها برای همه آزاد باشد 

های مانند اماکن متبرکه ،مسجد ها ،هتلها،متلها،پانسیونها، استخر

یر نکات بهداشتی ز.....شنا،حمامها،مراکز تفریحی ، آرایشگاهها و

:باید رعایت شود

داشتن آب لوله کشی-

وجود سطل زباله درب دار -

جلوگیری از ورود حشرات وجوندگان-

تامین حرارت ،تهویه ونور-

کاشی کاری تازیر سقف در حمام ودستشویی-

درصورت داشتن آشپزخانه کاشی کاری تا زیر سقف



:بهداشت واحدهای تهیه وفروش مواد غذایی

، كه در مراكز تهیهیكلیه متصدیان و كارگران و اشخاص-

واد و فروش وسایط نقلیه حامل میتولید، توزیع، نگهدار

یو اماكن عمومیو بهداشتی، آرایشی، آشامیدنیخوردن

را به یاشتغال دارند، موظفند دوره ویژه بهداشت عموم

كه معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و یترتیب

نامه تعیین و اعالم مینماید گذرانده و گواهییآموزش پزشك

.  معتبر آنرا دریافت نمایند

كليه متصديان، مديران، كارگران و اشخاص اين آئين نامه -
ود ميباشند موظفند كارت معاينه پزشكي معتبر در محل كار خ

.داشته و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت ارائه نمايند



اغل كليه تهيه كنندگان مواد غذايي نظير آشپزان، نانوايان و مش-
ي و مشابه و نيز كارگران كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذاي
شيدن بهداشتي كه با اين مواد ارتباط مستقيم دارند ملزم به پو 

لباس سفيد، كاله و اشخاص ي مانند شاغلين و فروشندگان 
ه، اغذيه و ساندويچ، آبميوه، بستني، شيرينيجات، كله و پاچ

اده از مشابه آنها عالوه بر روپوش و كاله ملزم به استفجگركي و
.دستكش در حين كار مي باشند

. آب مصرفي بايد مورد تاييد مقامات بهداشتي باشد-

ا زباله دان درپوش دار، زنگ نزن، قابل شستشو، قابل حمل و ب-

.حجم مناسب و تعداد كافي موجود باشد



.ي باشدظروف شكستني بايد تميز، بدون ترك خوردگي ولب پريدگ-

یرااستفاده از انبرك مخصوص از جنس استنلس استیل ب-

جات، خرما ، خیار شور ، یشیرینیبرداشتن دانه ها

.است یآنها الزامقطعات پنیر ، حلوا و امثال











اشرايط كلي براي رشد ميكروارگانيسم ه

ا ميكروارگانيسم ها اگر در غذ•

وارد شوند، با وجود مواد 

غذايي مناسب و در حضور 

.  شرايط زير رشد مي كنند



همه در طول روز •

كاري به توالت مي

م رويم اما نمي بيني

انگشتان ما با 

ي ميكروارگانيسم ها

ده مدفوعي پوشيده ش

. اند







:بهداشت محیط کار

ت منظور از بهداشت محیط کار ،حفظ سالمتی وتامین بهداش

کارگران است که از طریق کنترل عوامل زیان آور در 

محیط کار وهمچنین مناسب بودن کار با وضعیت جسمی

وروحی کارگران برای پیشگیری از حوادث وبیماریهای

شغلی وغیر شغلی بدست می آید نکات مهمی که باید 

:دریک کارگاه رعایت شودعبارتند از

ند دیوارهای کارگاه باید صاف ،تمیز وقابل شستشو باش-

.وزائده های مانند طاقچه وغیره نداشته باشد

ه سقف کارگاه باید به رنگ روشن واز جنس محکمی ساخت-

.شده باشد



بايدساختمانكف-

.باشدشستشو قابلو شكافدرز،بدون صاف،مقاوم،جنساز 
و بودهگلو شتر بهمجهز نياز،موردتعدادبهشور كفداراي
طرفبهمناسبشيبداراي.استالزاميآنريزروي تورينصب

.باشدفاضالبرو شور كف
بهباشدمناسبو سالمتوريبهمجهز بايدباز،هايپنجره-

هتهوي.نمايدجلوگيري اماكنداخلبهحشراتوروداز كهنحوي 
ناماكداخلهوايهميشهكهگيردصورتنحوي بهبايدمناسب
.باشدبو از عاري و كافيتازه،سالم،

ودوجکارکنانتعدادبامتناسببایدوتوالتدستشویی،حمام-
.باشدداشته

ساقایمنی،چکمهکفشمانندفردیحفاظتیوسایلاز -
.شوداستفادهتنفس یوماسکبلند،دستکش



ند برخی از نکات مهمی که در کار کشاورزی باید رعایت شو

:شامل موارد زیر است

انی کسانی که با جابه جا کردن مدفوع حیوانات ،خاک وباغب-

ر سروکار دارند باید واکسن کزاز خود را براساس دستو

.عمل کشوری تزریق کرده باشند

یاه قصاب ها،دام پروران وچوپانان با خطر ابتال به بیماری س-

زخم مواجه هستند وباید هنگام کار از دست کش کار 

بینی استفاده کنند،به ویژه اگر دستشان زخم باشد وجلوی

.خود را دستمال ببندند

هنگام کار با سم های دفع آفات احتیاط های الزم را رعایت-

.کنند



:فسادمواد غذایی

ه خوردن فساد ماده غذایی به کلیه تغییر هایی گفته می شود ک

.ماده غذایی را برای بدن انسان زیان آور می کند

یموادغذایی زود فاسد شونده مانند مواد لبنی وموادگوشت-1

موادغذایی نیمه فساد پذیرمانند سبزی ها ومیوه ها-2

مواد غذایی دیر فساد مانند حبوبات-3













ر با تشک•
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بهداشت فردی



یهمه در طول روز كار•

رویم اما یبه توالت م

با بینیم انگشتان ماینم

یمیكروارگانیسم ها

. دپوشیده شده انیمدفوع



!صابون جامدشستشوي دست ها با صابون مایع

ر تاكید بر استفاده از صابون مایع مگ
.اینكه صابون جامــد اختصاصی باشد







پاناری

استافیلوكوك طالیي



معاینه و درمان پاناري،به ویژه در آشپزها



پزیتاكید بر استفاده از وسایل حفاظتی در آش





بردن دست در بیني

استافیلوكوك



تقلب در مواد غذایی

عرضه یا فروش ماده غذایی به جای ماده غذایی دیگر -

مانند فروش محلول جوهر سرکه به جای سرکه طبیعی)

....(،روغن سویا بجای روغن زیتون و

مانند اضافه )مخلوط کردن مواد خارجی به یک ماده غذایی -

کردن زاج به آرد برای سفید نشان دادن نان ویا اضافه

لوط کردن کدوی پخته وله شده به رب گوجه فرنگی ویا مخ

ه شیر کردن روغن نباتی با کره ویا افزودن جوش شیرین ب

فاسد شده 

فروش وعرضه مواد غذایی فاسد ویا مواد غذایی که موعد -

.مصرف آن گذشته باشد



به کاربردن رنگ ها ،موادمعطر وسایر افزودنیهای غیر -

مجاز

ن مانند گرفت)کم وزیاد کردن ترکیب های یک ماده غذایی -

(چربی شیر واضافه کردن آب به آن



نتیجه اینکه به مردم یاد بدهیم که مواد غذایی خود را از 

:مکان های بشرح زیر تهیه نمایند

.ساختمان محیط کار بهداشتی باشد-1

.نظافت وسایل وابزار کار رعایت شده باشد-2

.بهداشت فردی رعایت شده باشد-3

مواد غذایی فاسد شدنی در داخل یخچال نگهداری شده -4

.باشد





از توجه شما متشکرم


