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 باسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

 گروه سالمت محیط  معاونت بهداشتی

راهنمای نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی و اماکن عمومی توسط اعضای 

در گام سفیران سالمت و ...( ،هالل احمر ،)نیروهای داوطلب بسیج تیم نظارتی

 طرح شهید حاج قاسم سلیمانی  -چهارم مدیریت بیماری کرونا
 

 مقدمه 
 راههاي .دارد آن کنترل در مهمی نقش بیماري ایجادکننده عامل انتقال راههاي شناسایی

 ویروسهاي کلی اصل یک عنوان به ولی است نشده مشخص دقیق طور هنوزبه ویروس این انتقال
 منتقل آلوده اشیاء لمس یا و عطسه یا سرفه طریق یااز قطرات ریز طریق از عمده طور به تنفسی

ت وکنترل بر مراکز تولید، توزیع نظار،یکی از مهمترین راههاي قطع زنجیره انتقال  .میگردند

  .می باشدواماکن عمومی   یغذایی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتعرضه مواد نگهداري وفروش و
 اصطالحات و تعاریف  

 .ارتحت نظر داشتن ک مراقبت ،  نظارت :

شخصی است که در یک مرکز مواد غذایی و یا امکنه عمومی حضور  : یامتصدي مسئول شخص

 دارد و مسئولیت بهره برداري از آن مرکز یا امکنه را به عهده دارد.

فعالیت دارند اعم از ه در یک مرکز مواد غذایی و یا امکنه عمومی کلیه افرادي ک اغلین  :ش

 مسئول فروش و ... ،کارگر،کارمند ، شاگرد
نظور م واماکن بهبازدید و بررسی وضعیت بهداشتی مراکز :كرونامدیریت در بهداشتي كنترل

 .درجهت کنترل بیماري کرونااجرا شده در محل الزامات سالمت محیط وکارضوابط بررسی تطابق 
هر واحد اقتصادي که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد  صنفي: واحد

 یا افراد صنفی دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته  میشود. 

کلیه مراکز و اماکن اعم از اداري وخدماتی که به صورت مشترک مورد استفاده :عمومي اماكن 

 و... ،مراکز عرضه سوختهتلها،پارکها مسافر بري ،عموم قرار می گیرد مانند ادارات ،پایانه هاي 
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 محیطي بهداشت كنترلي اقدامات

 .اشیاء و سطوح هوا، در عفونت عامل غلظت کاهش :هدف

 گندزدایی ، افراد از متر دو فاصله رعایت یا فضا جداسازي مطلوب، و مناسب تهویه :راهکارها

 اشیاء و سطوح

  فردي بهداشتنظارت بر 

  یکدیگر با کردن بوسی رو و دادن دست ازکنترل جلوگیري.  
  کاري کشیک هاي زمان تمام در دستکش و ماسک فردي حفاظت وسایل از استفادهالزام 

  .و مشتریان  شاغلین تمام براي
  و ها دست دائمی شستشوي و کوتاه زمانی تواتر در دستکش و ماسک تعویضکنترل 

 .الکل پایه برول هاي محل با ها دست ضدعفونی

  خدمت ارائه هنگام در  همکاران و مراجعین و مشتریان با فاصله رعایتکنترل.  
  سرماخوردگی عالیم بروز صورت درکنترل عدم حضور شاغلین در محل.  
  دستکش و چکمه ماسک، حفاظتی، لباس به منظور استفاده از خدماتی نیروهايکنترل 

 . نظافت هنگام در
  مستعد و بدن ایمنی سیستم تضعیف بر آن تاثیر دلیل به دخانیاتکنترل عدم استعمال 

  .ویروس به ابتال در افراد نمودن
  مواد سرو و طبخ تهیه، در که افراديدر خصوصاکنترل عدم دریافت وجه نقد از مشتري 

 صورت به وجه دریافتو (آن نظایر و ها فروشی اغذیه ها، نانواییدارند) دخالت غذایی
 مشتري کارتگرفتن  از ). مشتریان خود توسط و پوز دستگاه از استفاده با الکترونیکی

 .(دشو  داري خود

  یا )از دستمال کاغذي هاي خرید سبد و دستی چرخ با دست مستقیم ارتباطکنترل عدم

 .و یا گندزدائی دست بالفاصله پس از خرید  (دستکش استفاده شود

 :غذایي مواد بهداشتنظارت بر 

 مناسب ظروف در و داشته بهداشتی پوشش باید حتما بندي بسته فاقد غذایی مواد 
 .ندگرد نگهداري
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 موارد و تخمه و آجیل جمله از مناسب پوشش بدون و روباز صورت به غذایی مواد عرضه 
 .میباشد ممنوع فعال مراکز تمامی در مصرف به آماده مشابه

 باشد می ممنوع مانند پیاده رو کسب محل از خارج در غذایی مواد عرضه و نگهداري.  

 شود استفاده یکنفره شده بندي بسته موارد از آن نظایر و شکر و قند مصرف جهت. 
 یا و ویترین و قفسه داخل در بایستی ها فروشی شیرینی و ها قنادي در ها شیرینی کلیه 

 قنادي محصوالت نگهداري از و شود نگهداري مشتري رؤیت در اي شیشه هاي یخچال
 .شود داري خود پوشش بدون باز فضاي در

 داري خود بایستی دار مجوز بندي بسته بدون محلی و سنتی هاي نان عرضه و نگهداري از 
 .است  ممنوع دارو و غذا سازمان از قانونی مجوز فاقد سنتی هاي نان عرضه .گردد

  ممنوع است. (برگشت و رفت مسیر درو ) خرید حین در غذا خوردن  

 :تجهیزات و ابزار بهداشتنظارت بر 

 مشتري دسترس در که کاري شیفت هر پایان از بعد مستمر بطور کار میز و ها قفسه کلیه 
 .گردند زدایی گند و شستشو گیرند می قرار شاغلین و

 استفاده عدم زمان در شاغلین غذاي سرو محل یا و آبدارخانه در تجهیزات و ظروف کلیه 
 .شود نگهداري دار پوشش  هاي قفسه داخل در

 شاغلین غذاي نگهداري و سرو محل یا و آشپزخانه و سرویس سلف بودن فعال صورت در 
 .گردد گندزدایی مستمر بطور پرسنل و

 بسته از نیاز صورت در .ممنوع است ثانوي اطالع تا آن نظایر و نمکدان و قندان از استفاده 

 استفاده شود .مشتری ویا پرسنل و شاغلین براي یکنفره بندي
 بار هر از پس باید میشود استفاده غذاخوري میز براي مصرف یکبار پوشش از چنانچه 

  .گردد تعویض استفاده

 باشد می ضروري استفاده بار هر از بعد آن نظایر و رومیزي گندزدایی و شستشو.  

 شود گندزدایی استفاده بار هر از پس نظافت وسایل.  

 است ضروري شخصی بهداشتی وسایل از استفاده حمام، و رختکن وجود صورت در.  
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 جاهاي در مناسب تعداد به نگهدارنده پایه با دستها کننده ضدعفونی مواد حاوي ظروف 
 .گردد تعبیه و گرفته قرار شاغلین و مشتریان دسترس در مختلف

 زدایی گند و تمیز مرتب طور به مشتریان دسترسی قابل سطوح و ویترین و قفسه کلیه 
  .شوند

 :ساختمان بهداشت نظارت بر 

 تهویه از برداري بهره جهت سالنها پنجرههاي و درها گذاشتن باز همچنینو هواکش از 
  .شود استفاده مطلوب

 سرویسهاي و نمازخانه آشپزخانه، غذا، سرو سالن ویژه به صنفی مراکز هاي قسمت کلیه 
 تهویه از تعطیلی ساعات در حتی روز شبانه طول در و مستمر بطور بایستی بهداشتی
 .باشد برخوردار مناسبی

 گردد مستمرگندزدایی و مجزا صورت به (توالت و حمام) بهداشتی سرویسهاي.  

 صندلی، و میز درها، دستگیره دربها، کف، و دیوار :شامل مشترک تماس داراي سطوح 

 و کارتخوان دستگاههاي تلفن، گوشی کابینت، کمد، تخت، ها، پله نرده شیرآالت،
 و تمیز دستمال با آن نظایر و عمومی وسایل پریزها، و کلید پوشها، کف خودپردازها،

 .گردد گندزدایی سپس و شده خشک

 تعبیه بهداشتی سرویسهاي و توالتها در کاغذي دستمال و مایع صابون کشی لوله سیستم 
 .گردد

 کلیه و پذیرد صورت پدالی دردار سطلهاي در بهداشتی شیوه به باید پسماندها دفع 
 بهداشتی مالحظات تمامی رعایت پسماند دفع و آوري جمع درخصوص خدماتی نیروهاي

 آخر در نشت و درز بدون محکم پالستیکی هاي کیسه در پسماند آورياز جمله جمع 
 .دهند قرار کار دستور دررا  ،شیفت هر

 شود پیشبینی نماز وعده هر اقامه فواصل در گندزدایی ،نمازخانه نظیر تجمع محلهاي در.  

 شود گندزدایی مرتبا و باشد داشته مناسب تهویه باید آسانسور هواي.  
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 از و حذف ها قسمت تمام در ثانوي اطالع تا موقت صورت به سردکنها آب و آبخوریها 
 .گردد خارج سرویس

 گردد فعال غیر در مناطقی مانند فرودگاه  سیگار اتاقکهاي.  

 بعد یکبار حداقل مستمر بطور بایستی وجود صورت در شاغلین استراحت محل گندزدایی 
 .شود انجام کاري شیفت هر از

 باشد برخوردار بایستی مناسب تهویه از روز شبانه طول در شاغلین استراحت محل داخل.  

 زدایی گند اسپري بصورت کاري شیفت از بعد مستمر بطور بایستی امثالهم و ها پرده کلیه 
 .شوند

 

 :نظارت  فرآیند
 ناظر کنترل کوویدمنطقه براي ونقشه تقریبی حدودابتدا الزم است براي انجام نظارت 

 نظارت مراجعه و فرآیندمحل شخص شود.سپس با به همراه داشتن چک لیست هاي الزم به م91

 شروع کند .با لحاظ نمودن موارد زیر را 

  د که می توانآراستگی ظاهري ناظر و پاکیزگی و نظافت ظاهري از جمله خصایصی است

  .موثر واقع شود يدر تاثیر گذار بودن تذکرات و 

  نظارتاگر مکان براي اولین مرتبه مورد نظارت شروع شده و خوشروئی نظارت باید با 

 ضروري می باشد. شناسائی ، معارفه همراه با ارائه کارت قرار می گیرد  فرد
  نظارت که همان کنترل محیط از نظر رعایت الزامات سالمت باید هدف و قصد انجام ناظر

وافراد به متصدي است را 91محیط و کار و فاصله گذاري اجتماعی در کنترل کووید 

 اعالم کند. شاغل 

 در مورد نواقص مشاهده شده با متصدي واحد محلقبل از ترک  ناظر ضروري است ،

به صورت  روناظباطی سطح باال نیاز دارد به  مهارتهاي ارتگفتگو صنفی گفتگو نماید. این 

 را به متصدي یا مالک اعالم می نماید. محل روشن و قاطع وضعیت 
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  شده و براي اقدامات قانونی بعدي تنظیم  نظارت گزارش در پایان با تکمیل چک لیست

به مسئول تیم نظارت ) بازرس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سالمت (ارائه خواهد 

  . شد 
  مسئولمراتب به الزم است یا ممانعت از انجام بازرسی، ناظر درصورت امتناع از پذیرش 

 گزارش گردد.تیم نظارت ) بازرس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سالمت( 

 : نظارت تجهیزات
 خودکار، کاغذمانندابزار نوشتاري  ،چک لیست 

 درصورت نیازشماره تلفن هاي مهم 
 ماسک ،دستکش و...لوازم حفاظت فردي شامل 

 :ناظر هاودانش مهارت
 91الزامات سالمت محیط  وکار در کنترل کووید آگاهی از  -
 آشنایی به روش ها و فنون مصاحبه -
 مهارت هاي خوب ارتباطی و نوشتاري -

 :نظارتي اخالق 
خدمات بهداشتی از جمله بهداشت محیط درصورتی ثمره واقعی دارد که ارائه آن با رعایت 

اخالقی و به منظور جلب رضاي پروردگار و تامین نیاز مردم انجام شود. تا زمانی که موازین 

ها به تنهایی کاري از پیش نخواهند  ویژگی هاي اخالق در رفتار آدمی به ظهور نرسد ، آگاهی

ت یاف(ع)و احادیث معصومین  (ص)برد. اصول کلی اخالقی را می توان از قرآن کریم، سیره نبوي

 به مقصود رسید. ردن راه به نور هدایت قرآن و سنتیافتن مصداق ها و روشن کو آنگاه با 
مدنظر قرار دهند و به شدت از خطرات  نظارتمسائل اخالقی را در حین ناظران الزم است 

هاي غیرضروري، اتالف  متعددي مانند غرور، ستم بیجا، برخورد تند، تحمیل  دشواریها و  هزینه

 اشندبمناک و نسبت به آنها مراقب دیه و امتیازات مادي و حتی معنوي بیبی مورد کاال و قبول ه

 ه نتیجه عملکرد او آموزشی با برانگیختن انگیزهنظارتی است ک نظارت موثر وموفق ،بر این اساس 

در حد قابل قبول  الزامات سالمت محیط وکارنیز  ناظردر غیاب وهاي درونی صورت می دهد 

 بکلی متفاوت باشد. ناظربا شرایط عدم حضور  نظارت مراعات شود نه اینکه شرایط زمان 


