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مكلفيت ها و رشايط كارى در قنادى ها 

هدف : تطبیق رشايط كاری سامل به منظور تأمني صحت محيطى
 و محيط زيست 

را . 1 خويش  صحی  معاينات  بايد  ها  قنادى  كاركنان  متام 
تكميل و كارت صحى اخذ منوده بعد از هر شش ماه آنرا 

تجديد و در محل مناسب و قابل دید نصب منایند. 

متام كاركنان بايد حفظ الصحه شخىص و محيطى را مد . 2
كار   مخصوص  لباس  با  ملبس  كار  وقت  در  گرفته  نظر 

)چپن آىب و كاله ( باشند. 

داشنت بکس های کمک های اولیه در داخل دکان ها در . 3
یک محل مناسب حتمی می باشد.

آله ضد حریق به تعداد کافی نظر به وسعت ساحه کاری . 4
موجود و قابل دسرتس بوده و مواظبت دوامدار از آنان 

صورت گیرد.

قنادی ها بايد داراى حامم و تشناب مناسب و محفوظ . 5
باشد موجوديت صابون و مايع دستشويى الزامی است. 

سقف قنادی مسطح و ديوار و كف آن بايد صاف و روشن . 6
بوده و بدون شكستگی و ريختگی و قابل شستشو باشد.

 به دروازه ها و كلكني ها بايد جالی سيمى نصب گردد 	. 
تا از داخل شدن حرشات، جونده گان، گرد و خاک به 

داخل كارخانه جلوگريى گردد.

متام ماشني آالت و وسايل مورد استفاده در كارخانه . 8
نگهداری  از  و  بوده  تخنيىك  بدون عوارض  و  پاک  بايد 

وسايل اضاىف در كارخانه جلوگريى گردد. 

 آب صحى و مطمنئ به صورت دوامدار مورد استفاده 	. 
قرار گريد. 

روغنى، . 10 هاى  )چوب  مجاز  غري  سوختى  مواد  از 
و  زيستى  محيط  مشكالت  باعث  كه  رابر(  و  پالستيک 

صحت محيطى مى گردد جلوگريى به عمل آيد. 

ها . 11 شريينى  توليد  در  مجاز  غري  رنگهای  و  سكرين  از 
استفاده نگردد.

گاز . 12 از  بايد  هوا  گى  آلوده  از  جلوگريى  منظور  به 
استفاده شود. 

رسپوش . 13 داىن  كثافت  كثافات،  آورى  جمع  منظور  به 
دار موجود باشد. 

از تجمع كثافات و آب هاى فاضله در صحن حويىل و . 14
اطراف كارخانه جداً خوددارى گردد.

مالکین مکلف هستند تا اجازه نامه فعالیت  را در محل . 15
مناسب و قابل دید نصب منایند، در صورت تخلف از 
مواد این الیحه برخورد جدی با آنان صورت می گیرد.
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مكلفيت ها و رشايط كارى در ماهى و جلبى پزى ها
هدف : تطبیق رشايط كاری سامل به منظور تأمني صحت محيطى

 و محيط زيست

متام كاركنان ماهى پزى و جلبى پزى ها باید معاينات . 1
و  منوده  اخذ  صحى  كارت  و  تكميل  را  خويش  صحى 
بعد از هر شش ماه آنرا تجديد و در محل مناسب و 

قابل دید نصب منايند. 

گريگ . 2 پيش  با  آىب  )چپن  كار  لباس  با  ملبس  كارگران 
سفيد( باشند. 

دوكان . 3 در  حريق  ضد  آالت  و  اوليه  هاى  كمک  بكس 
رضوری است.

ساحه . 4 وسعت  به  نظر  کافی  تعداد  به  حریق  ضد  آله 
کاری موجود و قابل دسرتس بوده و مواظبت دوامدار 

از آنان صورت گیرد.

دكان بايد داراى ويرتين شيشه اى براى نگهدارى جلبى . 5
باشد. 

سطح دكان و ديوارهاى آن باید تا سقف كاىش كارى و . 6
قابل شستشو بوده و داراى شيب و آبرو مناسب باشد.

از آب صحى و دوامدار جهت پاک كارى و دستشويى . 	
موجوديت  و  گردد  استفاده  دكان  در  كارگران  براى 

صابون و مايع دستشويى الزامی است. 
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جهت حفاظت از مواد خام، فريزر در دكان موجود . 8
باشد. 

از فروش و نگهدارى مواد فاسد خوددارى گردد. . 	

مواد در داخل دكان تهيه، طبخ و توزيع گردد. . 10

مناسب . 11 و  محفوظ  محالت  در  پخته  و  خام  مواد 
نگهدارى و محافظت گردد. 

هاى . 12 روزنامه  و  اخبار  از  شده  طبخ  مواد  توزيع  براى 
ناپاک استفاده نگردد. 

براى طبخ مواد، سيستم گازى عيار گردد.. 13

از استفاده مواد مرض و رسطان زا )سكرين و رنگ هاى . 14
غري مجازى( جداً خوددارى به عمل آيد. 

دكان . 15 بريون  و  داخل  در  فاضالب  و  كثافات  تجمع  از 
جلوگريى شده و فاضالب به صورت محفوظ و مطمین 

دفع گردد.

كثافات بعد از جمع آورى به محالت مناسب و تعيني . 16
شده انتقال داده شوند.

مالکین مکلف هستند تا اجازه نامه فعالیت  را در محل . 	1
مناسب و قابل دید نصب منایند، در صورت تخلف از 
مواد این الیحه برخورد جدی با آنان صورت می گیرد.
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مكلفيت ها و رشايط كارى در لبنيات فروىش ها 
هدف : تطبيق رشايط كاری سامل به منظور تأمني  صحت محيطى و محيط زيست

متام كاركنان لبنيات فروىش معاينات صحى خويش را تكميل و كارت صحى را اخذ منوده و بعد از هر شش ماه آن را تجديد . 1
و در محل مناسب و قابل دید نصب منايند. 

حفظ الصحه شخىص و محيطى بايد مراعات گرديده و كارگران ملبس با )چپن، پيش بند، كاله سفيد و دستكش( باشند. . 2

موجوديت بكس كمک هاى اوليه و آالت ضد حريق در دكان رضوری است.. 3

آله ضد حریق به تعداد کافی نظر به وسعت ساحه کاری موجود و قابل دسرتس بوده و مواظبت دوامدار از آنان صورت گیرد.. 4

سطح و ديوارهاى دكان تا سقف، كاىش كارى قابل شستشو و رنگ آميزى باشد، سقف آن نیز مسطح باشد.. 5

براى شستشوی دست ها آب دوامدار صحى و صابون در دكان موجود باشد. . 6

جاىل . 	 گان،  خزنده  و  حرشات  ورود  از  جلوگريى  منظور  به  ها  كلكني  و  دكان داراى ویرتين شيشه اى بوده و دروازه ها 
گیرد.  و خاك جلوگريى صورت  ، گرد  گان  از داخل شدن حرشات، خزنده  تا  يا طورى ساخته شود  و  سيمى نصب 

 براى نگهدارى مواد بايد يخچال و يا فريزر موجود باشد. 8. 

 تهيه و توزيع مواد در داخل دكان صورت گريد. 	. 

براى توزيع، نگهدارى شري و غريه مواد لبنى از ظروف پالستيکی ىب كيفيت استفاده نگردد.. 10

 براى جمع آورى كثافات، كثافت داىن هاى رسپوش دار به حد كاىف تهيه و كثافات بعد از جمع آورى به محالت تعيین شده 11. 
آن انتقال و كثافت داىن بعد از شستشو دوباره به خريطه مخصوص آن مجهز گردد. 

از تجمع كثافات و فاضالب در داخل و خارج دكان جلوگريى گردد.. 12

مالکین مکلف هستند تا اجازه نامه فعالیت  را در محل مناسب و قابل دید نصب منایند، در صورت تخلف از مواد این الیحه . 13
برخورد جدی با آنان صورت می گیرد.
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مکلفيت ها و رشايط كارى در ميوه فروىش ها و تركارى فروىش ها
هدف : تطبيق رشايط كاری سامل به منظور صحت محيطى و محيط زيست

متام كاركنان ميوه فروىش ها و تركارى فروش ها مكلف اند تا معاينات صحى خويش را تكميل و كارت . 1
صحى اخذ منوده بعد از هر شش ماه تجديد و در محل مناسب و قابل دید نصب منايند.

كارگران حفظ الصحه شخىص را مراعات منوده و در جريان كار ملبس با لباس كار )چپن سبز( باشند.. 2

موجوديت بكس كمک هاى اوليه در دكان رضوری است.. 3

آله ضد حریق به تعداد کافی نظر به وسعت ساحه کاری موجود و قابل دسرتس بوده و مواظبت . 4
دوامدار از آنان صورت گیرد.

 براى حفظ الصحه و نگهداشت میوه و ترکاری، محل مناسب در نظر گرفته شود. 5. 

از آب صحى دوامدار براى شستشو مواد و نظافت شخىص كارمندان استفاده گردد.. 6

 سقف مسطح و ديوار و کف آن بايد كاىش كارى و رنگ روشن، بدون درز و شكستگی و ريختگی باشد.	. 

سیستم تهویه دكان طورى باشد كه هواى دكان سامل و بدون بو باشد. . 8

از فروش مواد فاسد و گنديده خوددارى گردد. . 	

از استفاده مواد كيمياوي و روغنى باالى ميوه جات و سبزيجات جداً جلوگريى گردد. . 10

کثافت داىن هاى رسپوش دار و قابل انتقال به تعداد كاىف موجود بوده و بعد از تخليه، شسته شده و . 11
با خريطه مخصوص مجهز گردد.

از تجمع كثافات و فاضالب در داخل و بريون دكان جلوگريى صورت گريد.. 12

مالکین مکلف هستند تا اجازه نامه فعالیت  خویش را در محل مناسب و قابل دید نصب منایند، در . 13
صورت تخلف از مواد این الیحه برخورد جدی با آنان صورت می گیرد.
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  مكلفيت ها و رشايط كارى در 
  رستورانت ها، كباىب ها و كله پزى ها

  هدف: تطبيق رشايط كاری سامل به منظور 
  تأمني صحت محيطى و محيط زيست

  
بايد معاينات . 1 متام كاركنان رستوانت 

صحى خويش را تكميل و كارت صحى 
اخذ منوده بعد از هر شش ماه آن را 
تجديد و در محل مناسب و قابل دید 

نصب منایید.

الصحه 2.  حفظ  بايد  كاركنان  متام   
شخىص و محيطى را در نظر گرفته و 
با لباس مخصوص كار )كاله،  ملبس 

چپن ، ماسك ( باشند. 

در . 3 اولیه  بكس كمک هاى  موجوديت 
مناسب  محل  یک  در  ها  دکان  داخل 

حتمی می باشد.

آله ضد حریق به تعداد کافی نظر به . 4
قابل  و  موجود  کاری  ساحه  وسعت 
دوامدار  مواظبت  و  بوده  دسرتس 

صورت گیرد. 

براى . 5 حامم  داراى  بايد  رستورانت 
كارمندان و تشناب مناسب و محفوظ 
براى مشرتيان و كارمندان خود باشد. 
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  مكلفيت ها و رشايط كارى در 
  رستورانت ها، كباىب ها و كله پزى ها

  هدف: تطبيق رشايط كاری سامل به منظور 
  تأمني صحت محيطى و محيط زيست

  
بايد معاينات . 1 متام كاركنان رستوانت 

صحى خويش را تكميل و كارت صحى 
اخذ منوده بعد از هر شش ماه آن را 
تجديد و در محل مناسب و قابل دید 

نصب منایید.

الصحه 2.  حفظ  بايد  كاركنان  متام   
شخىص و محيطى را در نظر گرفته و 
با لباس مخصوص كار )كاله،  ملبس 

چپن ، ماسك ( باشند. 

در . 3 اولیه  بكس كمک هاى  موجوديت 
مناسب  محل  یک  در  ها  دکان  داخل 

حتمی می باشد.

آله ضد حریق به تعداد کافی نظر به . 4
قابل  و  موجود  کاری  ساحه  وسعت 
دوامدار  مواظبت  و  بوده  دسرتس 

صورت گیرد. 

براى . 5 حامم  داراى  بايد  رستورانت 
كارمندان و تشناب مناسب و محفوظ 
براى مشرتيان و كارمندان خود باشد. 

استفاده از سگرت در محيط  بسته و داخل رستورانت ممنوع . 6
میباشد.

 از مواد خام سامل و تازه براى پخت و پز استفاده گرديده و 	. 
تهيه و نگهدارى آن در محالت مناسب انجام شود.

شدن . 8 داخل  از  تا  شود  ساخته  طورى  ويرتين  و  ها  دروازه 
جلوگريى  خاك  و  گرد  و  گان  جونده  گان،  خزنده  حرشات، 

صورت گردد. 

ارتفاع . 	 به  بايد  آن  ديوارهاى  و  رستورانت  سطح  آشپزخانه، 
1.5 مرت باید كاىش كارى باشد و سقف آن نیز مسطح و بدون 

شكستگی و ریختگی باشد. 

از آب صحى مطمنئ و دوامدار استفاده گردد.. 10

از ظروف شيشه اى در توزيع مواد طبخ شده استفاده گردد. . 11

رستورانت . 12 خارج  و  داخل  در  فاضالب  و  كثافات  تجمع  از 
جلوگريى گردد.

قابل . 13 باید  پاک  ظروف  نگهدارى  محل  و  شويي  ظرف  اطاق 
شستشو بوده و سيستم ظرف شويي در سه مرحله )آب، مايع 
یا آب رسد( صورت گريد و بدون صاىف  پاک كننده، آب گرم 

منودن در محالت مناسب نگهدارى شود. 

از . 14 و  شود  استفاده  فريزر  از  لبنيات  و  گوشت  نگهدارى  براى 
توزيع مواد باىس جداً خوددارى گردد.

پاک كارى سبزيجات تازه و مواد خام در محل مناسب صورت . 15
گريد و در شستشوی آن از مواد ضد عفوىن استفاده گردد.

كثافت داىن هاى رسپوش دار، قابل انتقال . 16
به تعداد كاىف موجود باشد و بعد از تخليه، 
شسته شده و با خريطه مخصوص آن مجهز 

گردد. 

مناسب . 	1 صورت  به  اضاىف  مواد  و  كثافات 
انتقال  تعيني شده  به محالت  و  آورى  جمع 

داده شود.

تحت . 18 سپتيک  چاه  بايد  فاضالب  دفع  براى 
نظر هيئت فنى اعامر گردد.

سبب . 	1 كه  مخرش  و  بلند  موسيقى  پخش  از 
اذيت مردم مي شود جلوگريى به عمل آيد. 

در سيستم تهويه و تسخني هم در آشپزخانه . 20
و هم در صالون هاى پذيرايى بايد تعادل در 

نظر گرفته شود. 

دست پاک هاى يک بار مرصف براى مراجعني . 21
بايد تهيه شود.

تا اجازه نامه فعالیت  . 22 مالکین مکلف هستند 
را در محل مناسب و قابل دید نصب منایند، 
در صورت تخلف از مواد این الیحه برخورد 

جدی با آنان صورت می گیرد.
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مكلفيت ها ورشايط كارى در برگر و آب ميوه فروىش ها 
هدف : تطبيق رشايت كاری سامل به منظور تأمني صحت محيطى و 

محيط زيست

متام كاركنان برگر فروىش ها و آب ميوه فروىش ها بايد . 1
و  اخذ  صحى  كارت  تكميل،  را  خويش  صحى  معاينات 
از هر شش ماه آن را تجديد و در محل مناسب و  بعد 

قابل دید نصب منایند. 

كارگران بايد با لباس مخصوص كار )چپن سفيد،پيش گريگ( . 2
ملبس باشند. 

 كارگران بايد حفظ الصحه شخىص و محيطى را مراعات 3. 
منايند. 

دكان برگر و آب ميوه فروىش بايد داراى ويرتين شيشه اى . 4
باشد. 

موجوديت بكس كمک هاى اولیه در داخل دکان ها در . 5
یک محل مناسب حتمی می باشد.

ساحه . 6 وسعت  به  نظر  کافی  تعداد  به  حریق  ضد  آله 
کاری موجود و قابل دسرتس بوده و مواظبت دوامدار 

از آنان صورت گیرد.

از كشيدن سگرت در داخل دكان خوددارى به عمل آيد. . 	

آب صحى دوامدار در دكان بايد موجود باشد.. 8

ويرتين دكان بايد طورى ساخته شود تا از داخل . 	
و  گرد  حرشات،  گان،  خزنده  گان،  جونده  شدن 

خاک جلوگريى شود. 

دكان بايد داراى هوا كش مناسب باشد.. 10

سقف ديوار و كف دكان صاف و دارای رنگ روشن . 11
و بدون درز، شكستگی و ريختگی باشد. 

در . 12 بايد  مشرتيان  براى  مناسب  جاى  و  ها  چوىك 
نظر گرفته شود. 

دسرتس . 13 از  دور  دكان  داخل  بايد  خوراکه  مواد 
حرشات و گرد و خاک نگهدارى شود. 

از مواد تازه صحى و با كيفيت استفاده شود. . 14

و . 15 پاک  تهيه  محفوظ  و  مناسب  محل  در  مواد 
نگهدارى گردد. 

دكان . 16 در  مواد  نگهدارى  براى  يخچال  و  فريزر 
موجود باشد. 

كثافت داىن هاى رسپوش دار در محالت مناسب . 	1
دكان گذاشته شود. 

كثافات و فضوالت بعد از جمع آورى به محالت . 18
تعيني شده انتقال گردد. 
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از تجمع كثافات و فضالت در مقابل دكان جلوگريى گردد. . 	1

مالکین مکلف هستند تا اجازه نامه فعالیت  را در محل مناسب و قابل دید نصب . 20
منایند، در صورت تخلف از مواد این الیحه برخورد جدی با آنان صورت می گیرد.
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مكلفيت ها و رشايط كارى در آيسكريم فروىش ها 
هدف : تطبيق رشايط كاری سامل به منظور تأمني صحت محيطى

 و محيط زيست

معاينات . 1 بايد  ها  فروىش  آيسكريم  كاركنان  متام 
صحى خويش را تكميل كارت صحى اخذ و بعد از هر 
شش ماه آن را تجديد، در محل مناسب و قابل دید 

نصب منایند.

متام كاركنان بايد حفظ الصحه شخىص و محيطى را . 2
با لباس مخصوص كار)چپن  در نظر گرفته و ملبس 

سفيد( باشند. 

موجوديت بكس كمک هاى اولیه در داخل دکان ها . 3
در یک محل مناسب حتمی می باشد.

آله ضد حریق به تعداد کافی نظر به وسعت ساحه . 4
کاری موجود و قابل دسرتس بوده و مواظبت دوامدار 

از آنان صورت گیرد.

 از كشيدن سگرت در داخل دوكان خوددارى به عمل 5. 
آيد. 

و . 6 روشن  رنگ  به  صاف  دكان  كف  و  ديوارها  سقف، 
بدون درز، شكستگی و ريختگی باشد. 

بخاطر جلوگريى از داخل شدن گرد و خاک و حرشات . 	
بايد دكان با )ويرتين شيشه اى( عيار گردد.

جريان آب داميى صحى بايد در دكان . 8
و  صابون  موجوديت  باشد  موجود 

مايع دستشويى حتمى است. 

بايد در داخل دكان . 	 آيسكريم  ماشني 
باشد. 

صورت . 10 توجه  ظروف  شستشوى  در 
املارى  در  ظروف  نگهدارى  و  گرفته 
نشود  داخل  آن  در  حرشات  كه  هاى 

صورت گريد.

و 11.  مرض  مجاز  غري  مواد  و  ها  رنگ  از   
رسطان زا استفاده نگردد.

دار . 12 رسپوش  داىن  كثافت  موجوديت 
در آيسكريم فروىش رضوری است.

درست . 13 صورت  به  بايد  فاضالب  دفع 
در  كثافات  تجمع  از  و  شده  انجام 

مقابل دكان جلوگريى صورت گريد.

نامه . 14 اجازه  تا  هستند  مکلف  مالکین 
قابل  و  مناسب  محل  در  را  فعالیت  
دید نصب منایند، در صورت تخلف از 
آنان  با  جدی  برخورد  الیحه  این  مواد 

صورت می گیرد.
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مكلفيت ها و رشايط كارى در خوراكه فروىش ها 
هدف : تطبيق رشايط كار سامل به منظور تأمني صحت محيطى و 

محيط زيست

متام كاركنان خوراكه فروىش ها بايد معاينات . 1
را اخذ  و كارت صحى  تكميل  را  صحى خويش 
منوده و بعد از هر شش ماه آن را تجدید و در 

محل مناسب و قابل دید نصب منایند.

برای . 2 ها  دروازه  و  كلكني   ، ديوارها  ساختامن 
گان،  خزنده  گان،  جونده  ورود  از  شدن  مانع 

حرشات و گرد و خاك عيار گردد. 

درز، . 3 بدون  و  صاف  دكان  كف  و  ديوار  سقف، 
شكستگی و ريختگی باشد. 

داخل . 4 در  اولیه  هاى  كمک  بكس  موجوديت 
دکان ها در یک محل مناسب حتمی می باشد.

به وسعت . 5 نظر  کافی  تعداد  به  آله ضد حریق 
و  بوده  دسرتس  قابل  و  موجود  کاری  ساحه 

مواظبت دوامدار صورت گیرد.

از كشيدن سگرت در داخل دكان خوددارى به . 6
زیر  افراد  برای  سگرت  فروش  از  و  آمده  عمل 

سن 18 سال جلوگیری به عمل آید. 

زمین 	.  كف  از  مرت  سانتى   20 باید  غذايى  مواد   
فاصله داشته باشد. 

از فروش مواد تاريخ گذشته، تقلبى، ىب كيفيت . 8
و مشكوک جداً خوددارى به عمل آيد. 

ذخريه و نگهدارى مواد غذايى، نوشابه ها و . 	
لبنيات بايد درمحالت رسد، خشک و دور از 

شعاع آفتاب صورت گريد. 

و . 10 گوشت  شدن  فاسد  از  جلوگريى  بخاطر 
لبنيات بايد يخچال در نظر گرفته شود. 

و . 11 خوراىك  مواد  فریزر  و  نگهداری   زمان  در 
مواد كيمياوي بايد فاصله كاىف بین آنان در 

نظر گرفته شود.

محالت . 12 در  دار  رسپوش  هاى  داىن  كثافت 
مناسب در نظر گرفته شود. 

از تجمع كثافات و فاضالب در داخل و خارج . 13
دكان جلوگريى گردد. 

نامه فعالیت  . 14 تا اجازه  مالکین مکلف هستند 
نصب  دید  قابل  و  مناسب  محالت  در  را 
این الیحه  از مواد  منایند، در صورت تخلف 

برخورد جدی با آنان صورت می گیرد.
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مكلفيت ها و رشايط كارى در كلچه پزى ها
هدف :  تطبیق رشايط كاری سامل به منظور تأمني صحت 

محيطى و محيط زيست

متام كاركنان كلچه پزى ها بايد معاينات صحى خويش . 1
را تكميل كارت صحى اخذ و بعد از هر شش ماه آن را 

تجديد و در محل مناسب و قابل دید نصب منایند.

ها . 2 بخش  متام  در  محيطى  و  فردى  الصحه  حفظ 
بخصوص در بخش توليدى در نظر گرفته شده و متام 
كارمندان ملبس به لباس كار)چپن سفيد، پيش بند، 

كاله و دستكش( باشد. 

موجوديت بكس كمک هاى اولیه در داخل دکان ها در . 3
یک محل مناسب حتمی می باشد.

به وسعت ساحه . 4 به تعداد کافی نظر  آله ضد حریق 
کاری موجود و قابل دسرتس بوده و مواظبت دوامدار 

از آنان صورت گیرد.

 سقف كلچه پزی مسطح، كف و ديوار اطاق ها بايد تا 5. 
سقف كاىش كارى، قابل شستشو، داراى آبرو مناسب 

باشد. 

داخل . 6 مانع  كه  شود  ساخته  طورى  ويرتين  و  دروازه 
شدن جونده گان، حرشات، خزنده گان، گرد و خاك 

گردد.

كلچه پزى بايد داراى تشناب، دست شوى، صابون و . 	
دست پاک باشد. 
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مكلفيت ها و رشايط كارى در كلچه پزى ها
هدف :  تطبیق رشايط كاری سامل به منظور تأمني صحت 

محيطى و محيط زيست

متام كاركنان كلچه پزى ها بايد معاينات صحى خويش . 1
را تكميل كارت صحى اخذ و بعد از هر شش ماه آن را 

تجديد و در محل مناسب و قابل دید نصب منایند.

ها . 2 بخش  متام  در  محيطى  و  فردى  الصحه  حفظ 
بخصوص در بخش توليدى در نظر گرفته شده و متام 
كارمندان ملبس به لباس كار)چپن سفيد، پيش بند، 

كاله و دستكش( باشد. 

موجوديت بكس كمک هاى اولیه در داخل دکان ها در . 3
یک محل مناسب حتمی می باشد.

به وسعت ساحه . 4 به تعداد کافی نظر  آله ضد حریق 
کاری موجود و قابل دسرتس بوده و مواظبت دوامدار 

از آنان صورت گیرد.

 سقف كلچه پزی مسطح، كف و ديوار اطاق ها بايد تا 5. 
سقف كاىش كارى، قابل شستشو، داراى آبرو مناسب 

باشد. 

داخل . 6 مانع  كه  شود  ساخته  طورى  ويرتين  و  دروازه 
شدن جونده گان، حرشات، خزنده گان، گرد و خاك 

گردد.

كلچه پزى بايد داراى تشناب، دست شوى، صابون و . 	
دست پاک باشد. 

داشت . 8 نظر  در  با  ها  هواكش  بايد  توليد  محالت  در 
مساحت ساحه مورد نظر نصب گردد. 

منظور . 	 به  و  نشود  استفاده  دودزا  سوختى  مواد  از 
فیلرت  آلوده گى هوا در قسمت دودروها  از  جلوگريى 

نصب گردد.

شستشوى . 10 و  مواد  تهيه  براى  دوامدار  صحى  آب  از 
سامان و لوازم استفاده صورت گريد. 

مد . 11 جداگانه  محالت  پخته  و  خام  مواد  نگهدارى  براى 
فورم  مواد  منودن  ذخريه  صورت  در  شود  گرفته  نظر 
رشايط نگهدارى مواد در گدام ها قابل تطبيق مي باشد.

از روغن، آرد، بوره، پودر كيک و غريه مواد ىب كيفيت . 12
و تاريخ گذشته استفاده صورت نگريد. 

حد . 13 به  انتقال  قابل  و  دار  رسپوش  هاى  داىن  كثافت 
به صورت  كثافات  تا  به جا  نقاط مختلف جا  در  كاىف 
و  انتقال  شده  تعيني  محالت  به  و  آورى  جمع  منظم 
بعد از هر بار تخليه كثافت داىن شستشو و دوباره با 

خريطه مخصوص مجهز گردد. 

از تجمع كثافات و فاضالب در داخل و اطراف كارخانه . 14
جلوگريى گردد. 

مالکین مکلف هستند تا اجازه نامه فعالیت  را در محل . 15
مناسب و قابل دید نصب منایند،  در صورت تخلف از 

مواد این الیحه برخورد جدی با آنان صورت می گیرد.
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