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تاريخ 

  :تهيه

۱۸/۷/۹۵ 

  ۵۴۷۲۵۹۰۲ -۴ :شماره تماس واحد

 تعاليبسمه

ضمن عرض تسليت اين ايام ) ع(با عنايت به فرا رسيدن  ماه محرم و ايام عزاداري حضرت سيد الشهداء  
عدم رعايت موازين بهداشتي در توزيع نذورات در مراسم عزاداري، مساجد، تكايا به اطالع مي رساند كه سوگواري، 
. عفوني روده اي را افزايش دهدژه بيماري هاي   غذا به وياحتمال بروز بيماري هاي مرتبط با مي تواند و هيات ها 

  :لذا موارد ذيل توصيه مي گردد
  .هرگونه پخت وپز بايد در مكان هايي با شرايط بهداشتي صورت پذيرد  .۱
كليه افراد درگير در توزيع آب، چاي و غذا بايد داراي كارت بهداشت معتبر بوده و رعايت بهداشت فردي در  .۲

 .دمت ضروري استهنگام ارائه خ

مواد خام مصرفي بايد سالم و بهداشتي باشد و توصيه مي گردد از مواد غذايي مشمول بسته بندي كه مورد  .۳
 .تاييد وزارت متبوع است استفاده شود 

از فراورده هاي خام دامي با كشتار مجاز و يا بسته بندي شده كه مورد تاييد وزارت متبوع و سازمان  .۴
 .ه شود دامپزشكي است استفاد

از نمكهاي بسته بندي يد دار تصفيه شده داراي مجوز ساخت از سازمان غذا ودارو در تهيه و پخت غذا، برنج  .۵
 .و مصرف روي سفره ها استفاده شود 

 .در تهيه غذا از روغن هاي داراي مجوز ساخت ازسازمان غذا و داروبا ترانس پايين استفاده شود  .۶

 .شود از ظروف مناسب در آشپزي استفاده .۷

 .گردد  خودداريدر هنگام توزيع غذا، از راه رفتن افراد توزيع كننده غذا بر روي سفره ها  .۸

در . خودداري گردد) حداكثر دو ساعت(از نگهداري مواد غذايي پخته شده در دماي محيط به مدت طوالني  .۹
سانتي گراد يا در باالي درجه ۴در زير صورت الزام به نگهداري بيشتر از دو ساعت، بايد مواد غذايي پخته 

 .درجه نرسد۶۳نگهداري تا درجه حرارت ماده غذايي به زير )روي شمعك گاز(درجه سانتي گراد ۶۳

 .از نگهداري مواد غذايي خام و پخته شده در مجاورت هم در داخل يخچال و يا سردخانه خودداري شود  .۱۰

الزامي است و توصيه مي شود از ساالد  در صورت توزيع سبزي و ساالد رعايت مراحل چهارگانه سالم سازي .۱۱
 .و سبزي بسته بندي شده با پروانه ساخت از وزارت بهداشت استفاده شود

در ضمن با نصب تابلوها و يا اطالعيه ممنوعيت استعمال دخانيات و جمع آوري زير سيگاري ها از استعمال  .۱۲
 .گردد خودداريمواد دخاني در محل هاي مسقف 
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 .ازآب آشاميدني سالم استفاده گردد .۱۳

شستشو و گندزدايي مستمر ظروف چندبار مصرف كه براي توزيع آب، چاي و مواد غذايي استفاده مي شود،  .۱۴
 .صورت پذيرد

در صورت استفاده از ظروف يكبار مصرف براي توزيع چاي و مواد غذايي گرم از ظروف يكبارمصرف مناسب  .۱۵
 .استفاده شود سلولزي و آلومينيومي ظروف يكبارمصرف گياهي ٬"ترجيحا

درجه سانتي ۶۵باالي(استفاده از ظروف يكبار مصرف پلي استايريني براي موادغذايي و نوشيدني گرم وداغ  .۱۶
 .مناسب نمي باشد)گراد 

ضمن رعايت نظافت، شستشو و گندزدايي مستمر سرويس هاي بهداشتي نسبت به نصب سيستم لوله كشي  .۱۷
 .جاي مايع محتوي مايع دستشويي اقدام گردد مايع دستشويي و يا نصب

بويژه دركنار هرايستگاه صلواتي .پسماند هاي توليد شده به صورت بهداشتي جمع آوري، انتقال و دفع گردد .۱۸
 .سطل يا كيسه جهت جمع آوري مرتب ظروف وليوان هاي يكبار مصرف استفاده شده نگهداري شود

ي عزاداري و يا در مراسم با ليوان يكبار مصرف صورت گيرد، از توزيع آب، شربت و يا شير در بين دسته ها .۱۹
 .فرو بردن ليوان و پارچ به داخل ظروفي كه آب و شربت داخل آن است، جلوگيري شود

 .احشام مورد استفاده براي ذبح و قرباني از مراكز مجاز مورد تاييد دامپزشكي تهيه گردد .۲۰

كنندگان جهت توزيع موادغذايي و نوشيدني  خصوصاً  نظر به اهميت موضوع و حفظ سالمت مصرفدرضمن 
لذا . موادغذايي و نوشيدني گرم وداغ توصيه مي گردد كه از ظروف يكبار مصرف پالستيكي استفاده نگردد

خواهشمند است دستور فرماييد كليه دست اندر كاران مساجد به منظور حفظ و ارتقاء سالمت عزاداران، از توزيع 
ي و نوشيدني داغ در ظروف يكبار مصرف پالستيكي خودداري نمايند و نسبت به جايگزيني آن هرگونه مواد غذاي

و آلومينيومي جهت توزيع غذا و ) كاغذي(با ظروف يكبار مصرف به ترتيب اولويت با پايه گياهي، سلولزي
 .نوشيدني اقدام نمايند 

  وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي
  معاونت بهداشتي

 يط وكارمركزسالمت مح

  


