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ــواد  مـــــ
  نامه ن مواد آيينمت  نامه  آيين

۱        

و نگهداري و فروش و وسـايط نقليـه حامـل مـواد     كليه متصديان و كارگران و اشخاصي كه در مراكز تهيه، توليد و توزيع    ۱ماده 
مؤظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را بترتيبي كـه  . خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و اماكن عمومي اشتغال دارند

  . نمايد گذرانده و گواهينامه معتبر آن را دريافت دارند ، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعالم ميمعاونت بهداشت

۲        

نامه  مديريت و يا تصدي و اشتغال بكار در هريك از كارگاهها و كارخانجات و مراكز و اماكن و وسايط نقليه موضوع اين آيين   ۱تبصره 
  .ممنوع است ۱ه بدون داشتن گواهينامه معتبر موضوع ماد

۳        

نامه در هريك از كارگاهها و كارخانجات و  اين آيين ۱استخدام يا بكارگيري اشخاص فاقد گواهينامه معتبر مندرج در ماده    ۲تبصره 
  . اماكن و مراكز و وسايط نقليه مذكور ممنوع است

۴        

نامه شاغل بوده ليكن با مـواد   آنها كه در اماكن موضوع اين آييناشخاصي مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظاير    ۳تبصره 
  . باشند آن مستثني مي ۲و  ۱هاي  فوق و تبصره ۱غذايي، آرايشي و بهداشتي ارتباط مستقيم ندارند از شمول ماده 

۵        

ؤظفند كارت معاينه پزشكي معتبر باشند م نامه مي اين آيين ۱كليه متصديان، مديران، كارگران و اشخاصي كه مشمول ماده    ۲ماده 
  . در محل كار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت ارائه نمايند

۶        
و كارت معاينـه پزشـكي آنـان را مالحظـه و ضـمن       ۱كارفرمايان مؤظفند هنگام استخدام اشخاص گواهينامه معتبر ماده    ۱تبصره 

  . ينداطمينان از اعتبار آن در محل كسب نگهداري نما

۷        

كارت معاينه پزشكي منحصراً از طرف مراكز بهداشت شهرستان يا مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي وابسـته بـه      ۲تبصره 
مدت اعتبار كارت فوق براي پزندگان، اغذيه، ساندويچ، بستني و . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر خواهد شد

 ۶و مشاغل مشابه و نيز كارگران كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذايي و بهداشتي فاسدشـدني  فروشان و قنادان  آبميوه
  باشد  نامه حداكثر يكسال مي ماه و براي ساير مشاغل موضوع اين آيين

۸        

ظفنـد رعايـت كامـل    نامه مؤ متصديان و كارگران اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آيين   ۳ماده 
شـود عمـل    بهداشت فردي و نظافت عمومي محل كار خود را نموده و به دستوراتي كه از طرف بازرسين بهداشت داده مي

  . نمايند

۹        

كنند بايد ملبس به لباس كـار و روپـوش    نامه كار مي كليه اشخاصي كه در اماكن و مراكز و وسايط نقليه موضوع اين آيين   ۴ماده 
  . به رنگ روشن باشندتميز و 

۱۰        

كنندگان مواد غذايي نظير آشپزان، نانوايان و مشاغل مشابه و نيز كارگران كارگاههـا و كارخانجـات توليـد مـواد      كليه تهيه   ۱تبصره 
غذايي و بهداشتي كه با اين مواد ارتباط مستقيم دارند ملزم بـه پوشـيدن روپـوش و كـاله و اشخاصـي ماننـد شـاغلين و        

گان اغذيه و ساندويچ، آبميوه، بستني، شيرينيجات، كله و پاچه و جگركي و مشابه آنها عالوه بر روپوش، كاله ملزم فروشند
  . باشد به استفاده از دستكش در حين كار مي

۱۱        

به پوشيدن روپوش  هاي سنتي افرادي كه در امر پذيرايي شركت داشته و با غذا سروكار دارند ملزم در رستورانها و چايخانه   ۲تبصره 
  .توانند از لباسهاي محلي استفاده كنند و كاله سفيد بوده و ساير افراد مي

 –كافه قنادي  –تاالر پذيرايي  –سلف سروريس  –چلوكبابي  -رستوراننامه مقررات بهداشتي  فرم آئين
 امثال آنها 
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ــواد  مـــــ
  نامه ن مواد آيينمت  نامه  آيين

۱۲        

نامه مؤظفند براي هريك از شاغلين خود جايگاه محفوظ  متصديان اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آيين   ۵ماده 
  . ل تهيه نمايندو مناسبي به منظور حفظ لباس و ساير وسايل در مح

۱۳        

نامه مؤظفند به تناسب تعـداد كـارگران    متصديان مراكز و اماكن و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آيين   ۶ماده
  . متر مربع اطاق استراحت مطابق با موازين بهداشتي تهيه نمايند ۵/۲خود بازاء هر كارگر حداقل 

۱۴        

نامه مؤظفند به تناسب تعـداد كـارگران    و اماكن و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آيينمتصديان مراكز   ۷ماده 
  .متر مربع اطاق استراحت مطابق با موازين بهداشتي تهيه نمايند ۵/۲خود بازاء هر كارگر حداقل 

  . متر باشد ۸/۲رتفاع سقف آن نبايد كمتر از متر مربع و ا ۵/۷در هر حال مساحت اطاق استراحت نبايد كمتر از   تبصره         ۱۵

۱۶        

نامه مؤظفند در صورت لزوم آشپزخانه، انبار مواد  متصديان كارگاهها و كارخانجات مواد غذايي و بهداشتي موضوع اين آيين   ۸ماده 
بهداشتي مطـابق ضـوابط   غذايي اوليه و سالن غذاخوري با فضاي كافي به تناسب تعداد كارگران و شاغلين با شرايط كامالً 

  . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در محل كارگاه يا كارخانه ايجاد نمايند
  . باشد هركارگر موظف به داشتن كليه وسايل نظافت، شستشو و استحمام اختصاصي مي   ۹ماده         ۱۷

۱۸        

يي سروكار دارند، در حين كار شخصاً حـق دريافـت بهـاي    اشخاصي كه به نحوي از انحاء با طبخ و تهيه و توزيع مواد غذا   ۱۰ماده 
  . كاالي فروخته شده ار از مشتري نخواهند داشت

  . جعبه كمكهاي اوليه با مواد و وسايل مورد نياز در محل مناسب نصب گردد   ۱۱ماده         ۱۹

۲۰        

ذايي و سرو كار دارند هم چنين كارگران كشتارگاهها كارگران كارگاهها و كارخانجات و اماكني كه با پخت و فرآوري مواد غ   ۱۲ماده 
  .و محلهايي مانند آنها مؤظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه كار استحمام نمايند

  . نامه در حين كار ممنوع است استعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران مشمول اين آيين   ۱۳ماده         ۲۱
  . نامه ممنوع است سيگار در كارگاهها و كارخانجات و اماكن و مراكز و محلهاي موضوع اين آيينفروش و عرضه    ۱۴ماده         ۲۲
  . نامه ممنوع است سال در اماكن و مراكز موضوع اين آيين ۱۸فروش سيگار به افراد كمتر از    ۲تبصره         ۲۳

۲۴        

هها، كارخانجات و اماكن و مراكز و محلهاي موضوع ايـن  هاي عمومي كارگا مصرف هرگونه محصوالت دخانياتي در محوطه   ۱۵ماده 
  . نامه ممنوع است آيين

۲۵        

بوده و مؤظفند ضمن نصب  ۱۵نامه مسئول اجراي مفاد ماده  متصديان، مسئولين و يا كارفرمايان محلهاي موضوع اين آيين   ۱تبصره 
  . خانيات جلوگيري كنندتابلوهاي هشداردهنده در نقاط مناسب و در معرض ديد از نظر مصرف د

۲۶        

توانند محل مشخصي را كه كامالً از محلهاي معمـولي و عمـومي    مي ۱متصديان، مسئولين و يا كارفرمايان موضوع تبصره    ۲تبصره 
  .خواهند دخانيات مصرف كنند در نظر بگيرند جدا باشد جهت افرادي كه مي

۲۷        

  : باشد كف ساختمان بايد داراي شرايط زير   ۱۶ماده 
  . از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شكاف و قابل شستشو باشد) الف
  داراي كف شور به تعداد مورد نياز، مجهز به شتر گلو بوده و نصب توريز ريز روي آن الزاميست ) ب
  . شور فاضالب روباشد داراي شيب مناسب بطرف كف) ت

  .مقاوم بوده و طوري باشد كه از ورود حشرات و جوندگان جلوگيري بعمل آورد ساختمان ديوار از كف تا سقف از مصالح   ۱۷ماده         ۲۸
  . سطح ديوارها بايد صاف، بدون درز و شكاف و برنگ روشن باشد   ۱تبصره         ۲۹
  يل باشد هاي ذ پوشش ديوارها بايد متناسب با احتياجات و لوازم مربوط به نوع كار و برحسب مشاغل مختلف بشرح تبصره  ۱۸ماده         ۳۰

۳۱        

فروشي، حمام، مستراح،  پوشش بدنه ديوار كارگاههاي تهيه موادغذايي، آشپزخانه، آبدارخانه، انبار مواد غذايي، ميوه و سبزي   ۱تبصره 
دستشوئي، رختشويخانه بايد از كف تا زير سقف و در مورد كارگاهها و كارخانجات توليدي مواد غذايي تـا ارتفـاع حـداقل    

  .تواند از سيمان صاف و صيقلي به رنگ روشن باشد ي يا سراميك و ديوار كارخانجات از ارتفاع چهارمتر بباال ميچهارمتركاش

۳۲        

سانتيمتر از كف با سنگهاي صيقلي يا سراميك و يا كاشي و از ارتفـاع   ۱۲۰سطح ديوار سالنهاي پذيرايي تا ارتفاع حداقل    ۳تبصره 
  . نگ روشن قابل شستشو پوشيده شودسانتيمتري تا زير سقف با ر ۱۲۰

۳۳        

هاي سنتي بايد ضمن طرح و حالت سنتي از كف تا زير سقف  پوشش سطح ديوار سالنهاي پذيرايي در رستورانها و چايخانه  ۹تبصره 
  . از مصالح مقاوم، صاف، بدون فرورفتگي و شكاف و قابل شستشو باشد

  . مسطح، بدون ترك خوردگي و درز و شكاف و هميشه تميز باشداالمكان  سقف بايد صاف، حتي   ۱۹ماده         ۳۴

۳۵        

ها و هرنوع محل طبخ و همچنين گرمخانه و دوش حمام بايد از جنس قابـل شستشـو و بـه رنـگ      پوشش سقف آشپزخانه  تبصره 
  . روشن باشد



يف
رد

وم  
 س

ديد
باز

دوم  
يد 

زد
با

ول  
د ا

زدي
با

  

ــواد  مـــــ
  نامه ن مواد آيينمت  نامه  آيين

۳۶        

  : ها بايد داراي شرايط زير باشد وضع درها و پنجره   ۲۰ماده 
زدگي و قابل شستشو بوده و هميشه  ها از جنس مقاوم، سالم و بدون ترك خوردگي و شكستگي و زنگ جرهدرها و پن) الف

  . تميز باشد
  . پنجره بازشو بايد مجهز به توري سالم و مناسب باشد به نحوي كه از ورود حشرات بداخل اماكن جلوگيري نمايد) ب
مناسب و همچنين فنـردار باشـد بطوريكـه از ورود حشـرات و      درهاي مشرف به فضاي باز بايد مجهز به توري سالم و) ج

  . جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد
  . آب مصرفي بايد مورد تائيد مقامات بهداشتي باشد   ۲۱ماده         ۳۷

۳۸        

و در مـورد هتلهـا و   ( آوري نامه بايـد داراي سيسـتم جمـع    كليه اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات مشمول اين آيين  ۲۲ماده 
  . و دفع بهداشتي فاضالب مورد تائيد مقامات بهداشتي باشند) كارگاهها و كارخانجات سيست تصفيه

۳۹        

نامـه بـه    هدايت و تخليه هرگونه فاضالب و پساب تصفيه نشده اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات مشمول اين آيـين   تبصره 
  . باشد يداً ممنوع ميمعابر و جوي و انهار عمومي اك

  . وضع و تعداد دستشويي بهداشتي و متناسب باشد   ۲۳ماده         ۴۰
  . وضع و تعداد توالت و دستشويي بهداشتي و متناسب باشد   ۲۴ماده         ۴۱

۴۲        

دان در كنـار   و خشك كن مناسب و بهداشتي بوده و وجـود زبالـه  ) ترجيحاً صابون مايع(ها بايد مجهز به صابون  دستشوئي  تبصره 
  . دستشوئيي الزامي است

۴۳        

براي كارگران بايد دستشويي و توالت مجزا و مجهز به شيرآب گرم و سرد و با شرايط الزم بهداشتي در محل مناسب و به    ۲۵ماده 
  . تعداد مورد نياز بشرح ذيل وجود داشته باشد

  دستشويي  ۱توالت و  ۱نفر كارگر  ۱ – ۵ - ۱
 ) دستگاه ۳نفر از هركدام  ۲۵(دستشوئي  ۱توالت و  ۱نفر  ۱۰هر نفر، بازاء  ۶ – ۲۵ - ۲
 ) دستگاه ۷نفر از هركدام  ۱۰۰(دستشوئي  ۱توالت و  ۱نفر  ۱۵نفر، بازاء هر  ۵۵-۲۶ - ۳
 ) دستگاه ۱۳نفر از هركدام  ۲۵۰(دستشوئي  ۱توالت و  ۱نفر  ۲۵نفر، بازاء هر  ۵۶ -۱۱۵ - ۴
  دستشوئي  ۱توالت و  ۱ نفر اضافي ۳۰نفر به باال بازاء هر  ۲۶۶از  - ۵

۴۴        

آن براي كارگران مرد و كارگران زن بصورت كامالً جدا و  ۶تا  ۱و بندهاي  ۲۵وجود توالت و دستشوئي به شرح مفاد ماده   تبصره 
  مستقل از هم اجباريست 

۴۵        

نامـه بـوده و    اين آيـين  ۳۸و  ۳۷، ۳۱، ۲۲،۲۷و  ۲۰لغايت  ۱۵بايد داراي شرايط مندرج در مواد  ۱۲حمام مذكور در ماده   ۲۶ماده 
تعداد آن نيز متناسب با تعداد كارگران بشرح جدول ذيل بوده و بايد مشابه توالت و دستشويي براي كارگران مرد و كارگران 

  . هاي مناسب وجود داشته باشد ت كامالً جدا و مستقل از هم در محلزن بطور جداگانه محاسبه و اعمال و بصور
  دستگاه  ۱كارگر   ۵-۱ - ۱
 ) دستگاه ۴نفر  ۲۰(دستگاه  ۱نفر  ۵نفر، بازاء هر  ۲۰-۶ - ۲
 ) دستگاه ۷نفر  ۵۰(دستگاه  ۱نفر  ۱۰نفر، بازاء هر  ۵۰-۲۱ - ۳
 ) دستگاه ۱۰نفر  ۱۰۰(دستگاه  ۱نفر  ۲۰نفر، بازاء هر  ۵۱ -۱۰۰ - ۴
  نفر اضافي يك دستگاه  ۲۰نفر كارگر بباال بازاء هر  ۱۰۰از  - ۵

  .دستگاه سوخت و نوع مواد سوختني بايد از نوعي باشد كه احتراق بصورت كامل انجام گيرد   ۲۷ماده         ۴۶
  . تنصب هود با ابعاد متناسب، از جنس مناسب و مجهز به هواكش با قدرت مكش كافي باالي دستگاه پخت الزاميس  تبصره         ۴۷
  . محل شستشو و نگهداري ظروف بايد در مجاور محل پخت و مجزا و مستقل از آن باشد   ۲۸ماده         ۴۸
  . يا توسط دستگاههاي اتوماتيك شسته شود) آبكشي –شستشو (اي  ظروف بايد در ظرفشويي حداقل دو مرحله   ۲۹ماده         ۴۹
  . با تعداد ظروف باشد تعداد و ظرفيت هر ظرفشويي بايد متناسب   ۱تبصره         ۵۰
  . هرلگن يا هر واحد ظرفشويي بايد مجهز به آب گرم و سرد باشد   ۲تبصره         ۵۱

۵۲        

و بدون استفاده از ) قفسه مجهز به آب چكان(در صورت نداشتن ماشين ظرفشويي، ظروف پس از شستشو در محل مناسب    ۳تبصره 
  . مخصوص ظروف نگهداري شود پارچه و حوله و امثال آنها خشك و سپس در قفسه

۵۳        

ها بايد قابل نظافت بوده و مجهز به در و شيشه سالم و هميشه تميز و فاصله كف آنها از زمين حدود  قفسه، ويترين و گنجه   ۳۰ماده 
  . سانتيمتر باشد ۲۰

  . پيشخوان و ميزكار بايد سالم و سطح آن از جنس قابل شستشو باشد   ۳۱ماده         ۵۴
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ــواد  مـــــ
  نامه ن مواد آيينمت  نامه  آيين

۵۵        

رود بايد فاقد هرگونه كشو و يا قفسه بوده و فضـاي زيـر آن نيـز مـورد      ميزكاري كه صرفاً جهت تهيه مواد غذايي بكار مي  تبصره 
  . استفاده قرار نگيرد

۵۶        

شود  سبزيجات و صيفي جاتي كه در اماكن عمومي و مراكز عرضه مواد غذايي بصورت خام در اختيار مشتريان گذارده مي   ۳۲ماده 
  . بايد در محل مخصوص، تميز و با آب سالم و مايع ظرفشوي شستشو شده و پس از گندزدايي آبكشي و مصرف گردد

۵۷        

 ۴۰لغايت  ۳۸و  ۲۰لغايت  ۱۶انبار مواد غذايي بايد قابل تميزكردن بوده و وضع داخلي آن مطابق با شرايط مندرج در مواد    ۳۳ماده 
  . ناسب با نياز و احتياجات مؤسسه باشدنامه و حجم و فضاي آن م اين آيين

  . انبار مواد غذايي بايد بنحو مطلوب تهويه و ميزان حرارت و رطوبت آن همواره مورد تائيد مقامات بهداشتي باشد   ۱تبصره         ۵۸
  . انبار آرد و شكر بايد مطابق نقشه مصوب باالترين مقام بهداشتي محل شود   ۲تبصره         ۵۹
  . گذاري در انبار به نحو مطلوب و مناسب انجام شود بندي و پالت قفسه   ۳تبصره         ۶۰

۶۱        

كليه مواد غذايي فاسدشدني بايد در يخچال و يا سردخانه مناسب نگهداري شود و مدت آن بيش از زماني نباشد كه ايجاد    ۳۴ماده 
  . فساد يا تغيير كيفيت نمايد

  . ز به دماسنج سالم باشديخچال و سردخانه بايد مجه  تبصره         ۶۲

۶۳        

قراردادن مواد غذايي پخته و خام و شسته و نشسته در كنار هم در يخچال ممنوع بوده و يخچال و سردخانه همواره بايـد     ۳۵ماده 
  . تميز و عاري از هرگونه بوي نامطبوع باشد

۶۴        

باب، آش، غذاهاي پخته، غذاهاي فاسدشدني، شـربت آالت و  عرضه و فروش مواد غذايي آماده مصرف از قبيل ساندويچ، ك   ۳۶ماده 
جات، انواع تنقالت و خشكبار و آجيـل فلـه و امثـال آنهـا بصـورت       نوشيدنيهاي فله، ترشيجات و شور و خيارشور، شيريني

  . گردي ممنوع است دوره
  . تازه، كافي و عاري از بو باشد تهويه مناسب ياد بنحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل اماكن سالم،   ۳۷ماده         ۶۵
  . درجه سانتيگراد باشد ۳۰در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد بيشتر از    ۳۸ماده         ۶۶

۶۷        

تـا   ۱۰۰لـوكس، نـانوايي    ۵۰۰تا  ۲۰۰لوكس، آرايشگاه  ۲۰۰تا  ۱۰۰شدت روشنايي نور طبيعي يا مصنوعي در آشپزخانه    ۳۹ماده 
و در محوطه عمومي و انبار مراكز ) بسته به نوع كار(لوكس  ۲۰۰تا  ۱۵۰بندي  محلهاي فرآوري و توليد و بسته لوكس، ۳۰۰

لـوكس و در راهـر ، سراسـرا، رخـتكن، توالـت،       ۱۰۰نامـه بايـد حـداقل     و اماكن كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آيين
  . لوكس باشد ۱۵۰تا  ۵۰دستشوئي و حمامها بايد بين 

۶۸        

هاي الزم با توجه به حجـم كـار و نـوع فعاليـت و      بيني براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي بايد پيش   ۴۰ماده 
  . تعداد كارگران بعمل آيد

  . دار، زنگ نزن، قابل شستشو، قابل حمل و با حجم مناسب و تعداد كافي موجود باشد دان درپوش زباله   ۴۲ماده         ۶۹
  . دان بايد مجهز به كيسه زباله و در محل مناسبي قرار گرفته و اطراف آن همواره تميز باشد زباله  تبصره         ۷۰

۷۱        
مگس، پشه،  و ساير حشرات، سگ، گربه و موش و ساير حيوانات بهيچ وجه نبايد در داخل اماكن و كارگاهها و كارخانجات    ۴۳ماده 

  . ديده شوند

۷۲        

گ نگهبان در كارخانجات و محلهاي مشابه، مشروط براينكه به هيچ وجه با محلهاي تهيه، توليد، نگهداري و توزيع وجود س  تبصره 
  مواد غذايي و افراد شاغل در اين قسمتها در ارتباط و تماس نباشد بالمانع است 

۷۳        

نامه به منظور انطباق بـا مـوازين    موضوع اين آييننقشه كليه ساختمانهاي اماكن عمومي و مراكز و كارگاهها و كارخانجات    ۴۴ماده 
  . بهداشتي قبل از اجرا بايد به تصويب مقامات مسئول برسد

۷۴        

ايـن   ۵۸مگر در استخرهاي شـنا مطـابق مفـاد مـاده     . باشد وجود هرگونه حوض يا حوضچه پاشوي و امثال آن ممنوع مي  ۴۶ماده 
  نامه  آيين

۷۵        

هاي آب نما طوري طراحي گردند كه همـواره در آنهـا آب در گـردش بـوده و      هاي سنتي، حوضچه ايخانهدر رستورانها و چ  تبصره 
  . امكان دسترسي به آب براي مشتريان و اطفال آنها فراهم نگردد

  . است نگهداري هرگونه وسايل اضافي و مستهلك و مستعمل و موادغذايي غيرقابل مصرف و ضايعات در محل كار ممنوع  ۴۷ماده         ۷۶

۷۷        

  : ظروف مورد استفاده بايد داراي شرايط زير باشد  ۶۶ماده 
  . ظروف شكستني بايد تميز، بدون ترك خوردگي و لب پريدگي باشد - ۱
رونـد بايـد سـالم، صـاف و بـدون       وسايل و ظروف فلزي كه براي تهيه و نگهداري و مصرف مواد غذايي بكار مي - ۲

 . زدگي باشند زنگ
يد پس از هربار مصرف شسته، تميز و برحسب ضرورت ضدعفوني گرديده و در ويترين يا وسايل و ظروف غذا با - ۳

  . گنجه مخصوص كه محفوظ باشد نگهداري شود
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ــواد  مـــــ
  نامه ن مواد آيينمت  نامه  آيين

۷۸        

  : باشد استفاده از ظروف و وسايل مشروحه زير ممنوع مي   ۶۷ماده 
  . ديگ و ظروف مسي اعم از اينكه سفيدكاري شده يا نشده باشد - ۱
 . ي و سربيگوشت كوب و قاشق چوب - ۲
 . قندان بدون درپوش مناسب - ۳
 . ظروف فاقد درب ثابت و مخصوص براي عرضه موادي از قبيل نمك، فلفل، سماق، شكر و امثال آنها - ۴
  . شود هرنوع ظروف و ابزاري كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي غيرمجاز شناخته و آگهي مي - ۵

۷۹        

و دستگاههايي كه براي مراحل مختلف توليد و بسته بندي مواد خـوردني، آشـاميدني،    جنس و مشخصات ظروف، وسايل   ۶۸ماده 
روند بايد مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش  آرايشي و بهداشتي در كارگاهها و كارخانجات توليد اين مواد بكار مي

  . پزشكي باشد

۸۰        

بنـدي يكبـار مصـرف مـورد تائيـد وزارت       بنيات و امثال آنها بايد در ظروف بسـته مواد غذايي مانند بستني، آبميوه، انواع ل   ۶۹ماده 
پـذير  و   االمكـان تجزيـه   و مرغوب و حتي) غير بازيافتي(بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساخته شده از مواد اوليه نو 

  . گردد همواره سالم، تميز و بهداشتي عرضه مي

۸۱        

هاي معتبـر بهداشـتي تهيـه و     مذكور در ماه فوق كه توسط واحدهاي توليدي مجاز و داراي پروانه آن دسته از مواد غذايي  تبصره 
  . باشند شوند از شمول ماده مذكور مستثني مي بطرق مجاز ديگر بسته بندي و عرضه مي

  . گ روشن باشدسطح ميزها بايد صاف، تميز، سالم، بدون درز و روكش آنها از جنس قابل شستشو و به رن  ۷۰ماده         ۸۲
  . صندليها و نيمكتها بايد سالم و تميز باشد   ۷۱ماده         ۸۳

۸۴        

هـاي   استفاده از مواد غيراستاندارد از جمله كاغذهاي بازيافتي و كاغذهايي كه تميـز نباشـد و روزنامـه و همچنـين كيسـه        ۷۵ماده 
  بندي مواد غذايي ممنوع است  پالستيكي جهت پيچيدن و بسته

۸۵        

شوند بايد از جـنس سـالم و اسـتاندارد و     بندي مواد غذايي استفاده مي هاي مقوايي و پاكتهاي كاغذي كه براي بسته جعبه   ۷۶ماده 
  . كامالً تميز بوده و از نوع بازيافتي نباشند

  . زم استظروف خميرنگيري بايد صاف و تميز و بدون درز باشد نصب شير آب باالي ظرف خميرگيري ال   ۷۷ماده         ۸۶
  . كوشش شود از دستگاههاي خودكار براي تهيه خمير و ساير مواد مخلوط كردني استفاده گردد  تبصره         ۸۷

۸۸        

هـاي   براي حمل و نقل و جابجايي مواد غذايي فاسدشدني مانند انواع گوشت دام و طيور و آبزيان، مواد پروتئيني، فرآورده  ۷۸ماده 
ور و آبزيان، كله و پاچه و آاليش خوراكي دام، شير و محصوالت لبني و امثال آنها بايد منحصراً خام و پخته غذايي دام و طي

  . از وسائط نقليه مخصوص و مجهز به سردخانه سالم مناسب استفاده شود

۸۹        

نـواع نـان،   رسـد ا  براي حمل و نقل و جابجايي هرنوع ماده غذايي كه بدون شستشو و پخت و پـز مجـدد بـه مصـرف مـي       ۷۹ماده 
شيرينجات و خشكبار و امثال آنها بايد از وسايط نقليه مخصوص و مجهز به اطاقك محفوظ و مناسب ، تميـز و بهداشـتي   

  . استفاده شود

۹۰        

جات  براي حمل و نقل مواد اوليه مصرفي و محصوالت نهايي كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذايي حبوبات، غالت، ميوه  ۸۰ماده 
زيجات بايد صرفاً از وسايط نقليه مخصوص حمل و نقل اين مواد كه مورد تائيـد وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش     و سب

  . پزشكي باشد استفاده شود

۹۱        

 ۲الذكر با جابجايي مواد غذايي سروكار دارند مشمول ماده  فوق ۸۰لغايت  ۷۸كليه افرادي كه در وسائط نقليه موضوع مواد    ۸۱ماده 
  . باشند هاي ذيل آن مي نامه درخصوص اخذ كارت معاينه پزشكي و تبصره ييناين آ

۹۲        

برداري از آنها مجوز حمل و نقل مواد غذايي توسط وسيله  نامه مؤظفند قبل از بهره صاحبان وسايط نقليه موضوع اين آيين   ۸۲ماده 
  . نقليه مربوطه را از وزارت بهداشت اخذ نمايند

۹۳        

و نقل هرنوع كاالي غير از مواد غذايي توسط وسايط نقليه مجاز حمل اين مواد ممنوع و عاله بر اخذ جريمه موجـب   حمل  تبصره 
  . توقف و سيله نقليه متخلف به مدت حداقل يكماه خواهد شد

۹۴        

ه غيرمجاز ممنوع و عالوه بر نامه توسط وسايط نقلي اين آيين ۸۰لغايت  ۷۸حمل و نقل مواد غذايي و بهداشتي موضوع مواد    ۸۳ماده 
  . اخذ جريمه، موجب توقف وسيله نقليه متخلف بمدت حداقل يكماه خواهد شد

۹۵        

جات، خرما، خيارشور، قطعـات پنيـر،    هاي شيريني استفاده از انبرك مخصوص از جنس استنلس استيل براي برداشتن دانه   ۸۴ماده 
  . حلوا و امثال آنها الزاميست
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