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مكلفيت ها و رشايط كاری در كشتار گاه ها 
هدف: تطبیق رشایط کاری سامل به منظور مراعات منودن صحت محیطی و محیط زیستی 

متام كار كنان كشتارگاه معاينات صحي خويش را تكميل و كارت صحی اخذ منوده و بعد از شش ماه آن را تجديد منایند.

كاركنان کشتارگاه ها باید ملبس به لباس كار )موزه، كاله، ماسک، دستكش، پيشبند پالستيکی( باشد.

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

از استخدام افراد زیر سن )اطفال( به کار جداً خوداری منایند.

معاينات مواشی قبل از ذبح توسط داكرت وترنر صورت گريد.

تهيه آب كاىف و دوامدار براى كشتارگاه حتمى و رضورى است.

كشتارگاه مجهز با سيستم رسدخانه باشد.

كشتارگاه بدون مجوز رسمی از شاروالی كابل فعاليت كرده مني تواند.

موجودیت تشناب عرصی با چاه سپتیک و آب دوامدار برای کارگران در محوطه حتمی می باشد.

در صحن كشتارگاه بايد ساحه سبز مطابق نقشه ويزه شده موجود باشد.

موجوديت طويله مجهز در جنب کشتارگاه الزامی  است.

صحن كشتارگاه كانكريت و ديوارهاى آن كاىش كارى و قابل شستشو باشد. 

خون و فاضالب كشتارگاه در داخل چاه سپتيک رفته و چاه در وقت مشخص توسط تانكر تخليه شود.
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جمع آورى و انتقال مواد فاضله مواىش همه روزه از ساحه كشتارگاه صورت گريد.

متام دروازه هاى دخوىل و خروجی و كلكني هاى كشتارگاه از جنس pvc و مجهز با جاىل باشد تا از ورود حرشات و جونده گان 
جلوگريى صورت گريد.

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

استفاده از سگرت و سایر دخانیات در محیط های بسته و داخل کشتارگاه ها به هیچ عنوانی مجاز نیست.

كشتارگاه مجهز به سيستم تهويه هوا و دارای نور كاىف باشد. 

موقعيت كشتارگاه ها باید دورتر از ساحات رهايىش، مكتب، شفاخانه، آثار تاريخى و باستاىن، مسجد، ميدان هوایى، بازار و 
ماركيت باشد. 

متام سامان آالت و وسايل كشتارگاه مانند چنگک، كارد، ترب و غريه از نوع نكل )ضد زنگ( باشد.

زباله داىن های رسپوش دار به تعداد كاىف در كشتارگاه موجود باشد و بعد از هر بار تخليه به خريطه مخصوص آن مجهز گردد. 

اتاق مخصوص براى تبديىل لباس، حامم و تشناب عرصى جزء حتمى تأسيسات در كشتارگاه مي باشد.

كشتارگاه داراى لوحه مشخص و واضح باشد. 

انتقال گوشت ذريعه وسايط نقليه فريزردار صورت گريد و گوشت همراى پوست نگهدارى و انتقال نگردد. 

مالكني مكلف به نصب اجازه فعاليت هستند از این رو اليحه  مذکور باید در محلی مناسب و قابل ديد نصب گردیده  و در صورت 
تخلف از مواد اين اليحه برخورد جدى صورت گريد.

2

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

.23

.24

.25



مكلفيت ها و رشايط كارى در قصاىب ها 
مراعات  منظور  به  سامل  کاری  رشایط  تطبیق  هدف: 

منودن صحت محیطی و محیط زیستی

متام كاركنان قصاىب ها معاينات صحى خويش را تكميل و 
كارت صحى اخذ منوده و بعد از شش ماه آن را تجديد منايند. 

 قصاب بايد ملبس با لباس كار )چپن و كاله آبی( باشد. 

حفظ الصحه شخىص و محيطى مراعات گردد. 

موجودیت تشناب عرصی با چاه سپتیک و آب دوامدار برای 
کارگران حتمی می باشد.

بوده، سقف  بايد كاىش كارى قابل شستشو  دكان قصاىب 
آن مسطح، صاف بدون شكستگی و ريختگی باشد. 

ورود  از  تا  گردد  اعامر  طورى  ای  شيشه  ويرتين  و  دروازه 
حرشات و جونده گان جلوگريى گردد.

دكان قصاىب داراى تهويه طبيعى و مصنوعى باشد. 

گوشت، سامان آالت و وسايل قصاىب بايد داخل دكان باشد. 

سامان آالت و وسايل قصاىب مانند چنگک، كارد، ترب و غريه 
از فلزات ضد زنگ تهيه گردد. 

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

دوكان  داخل  در  گوشت  نگهدارى  براى  فريزر  موجوديت 
قصاىب حتمى است. 
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كشتار در مسلخ ها بعد از معاينه و تأييد داكرت وترنر انجام گردد. 

كنده  قصاىب بعد از ختم كار منك پاىش گردد. 

ماشني گوشت بايد در داخل دكان بوده و بعد از ختم كار همه روزه 
با آب جوش شستشو گردد. 

به همراه  نگهدارى گوشت   از  و  ذبح پوست شده  از  بعد  حيوان 
پوست جداً خوددارى شود. 

در صورت موجوديت جرحه و امراض جلدى در ساحات مكشوفه 
)دست، پا، روى گردن( قصاب نبايد فعاليت منايد.

كثافت داىن رسپوش دار قابل انتقال به تعداد كاىف موجود باشد 
و بعد از هر بار تخليه به خريطه مخصوص آن مجهز گردد. 

از تجمع كثافات و فاضالب در داخل و خارج دكان خويش جلوگريى 
منايند.

كشتار در داخل و پيش روى دكان ممنوع می باشد.

از استخدام افراد زیر سن )اطفال( به کار جداً خوداری منایند.

استفاده از سگرت و سایر دخانیات در محیط های بسته و داخل 
قصابی ها به هیچ عنوانی مجاز نیست.

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

مالكني مكلف به نصب اجازه فعاليت خویش هستند از این رو 
اليحه  مذکور باید در محلی مناسب و قابل ديد نصب گردیده  و 

در صورت تخلف از مواد اين اليحه برخورد جدى صورت گريد.
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مكلفيت ها و رشايط كارى در خبازى ها 
هدف: تطبیق رشایط کاری سامل به منظور مراعات منودن صحت محیطی و محیط زیستی

متام كاركنان خبازى ها و فابريكات نان پزى بايد معاينات صحى خويش را تكميل و كارت صحی خود را اخذ منوده و بعد از شش 
ماه آن را تجديد منايند. 

متام كاركنان مكلف اند كه حفظ الصحه شخىص و محيطى را مد نظر گرفته ملبس با لباس كار )چپن سفيد، پيش گريک و 
كاله( باشند.

داشنت بکس کمک های اولیه در داخل خبازی ها  و فابریکات نان پزی در یک محل مناسب حتمی می باشد. 

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

از آب مرصفی صحى و دوام دار استفاده گردد. 

از آرد هاى تاريخ گذشته و ىب كيفيت جداً جلوگريى به عمل آيد. 

استفاده از منک بدون آيودين، پودرپىل )سوديم، باى كاربنات( و خمريمايه تاريخ گذشته در خمري ممنوع است. 

خبازى بايد داراى ويرتين شيشه اى بوده و از گذاشنت نان در خارج از ويرتين خوددارى گردد. 

خبازى بايد داراى ماشني خمیركن برقى باشد و محل مناسب براى نگهدارى ذغاله هاى خمري در نظر گرفته شود. 

جهت جلوگريى از آلوده گى هوا مواد سوختى خبازى بايد با سيستم گازى آماده گرديده و فعاليت منايد. 

از  بايد كاىش كارى، سطح آن قابل شستشو و سقف آن صاف و مسطح شده و عارى  متام ديوارهاى داخىل خبازى ها 
شكستگی و ريختگی باشد و )ضد ورود جونده گان، خزنده گان و حرشات( عيار گردد. 

از استخدام افراد زیر سن )اطفال( به کار جداً خوداری منایند.
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مكلفيت ها و رشايط كارى در هوتل ها
هدف: تطبیق رشایط کاری سامل به منظور مراعات منودن صحت محیطی و محیط زیستی

متام كارگران هوتل ها يا مهامن خانه ها مكلف اند تا معاينات صحى خويش را تكميل و كارت صحى اخذ منوده بعد از شش ماه تجديد 
منايند.  

كاله  )چپن،  مخصوص  لباس  با  ملبس  گرفته  نظر  مد  را  محيطى  و  شخىص  الصحه  حفظ  كنند  مي  كار  آشپزخانه  در  كه  اشخايص 
ماسكويراد، دستكش( باشند. 

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

از آب صحى دوامدار در دستشوی و پاک كارى مواد استفاده گردد. 

از مواد غذايى خام سامل، تازه و با كيفيت براى پخت و پز استفاده گرديده و مواد متذكره در محالت مناسب تهيه و نگهدارى گردد. 

بدون  و  مسطح  آن  سقف  و  باشد  مناسب  آبروى  داراى  و  شستشوى  قابل  كارى،  مرت كاىش   ١.٥ ارتفاع  به  آشپزخانه  ديوار  و  سطح 
شكستگی و ريختگی باشد.

نظافت آشپزخانه جداً در نظر گرفته شود و از داخل شدن حرشات جلوگريى گردد و تهويه اطاق با در نظر داشت درجه حرارت مناسب 
عيار گردد.

از داخل شدن اشخاص غري مسئول در داخل آشپزخانه جلوگريى گردد.

تشناب ها به طور منظم با مواد ضد عفوىن پاک كارى گردد و در باالى دستشوی صابون و تشناب كاغذ موجود باشد. 

براى توزيع آب آشاميدىن و مواد غذايى از جک هاى پالستيىك و ظروف پالسكو، با كيفيت پايني استفاده نگردد. 

محلی كه مواد غذايى تهيه و نگهدارى می شود بايد داراى سيستم تهويه، نور طبيعى و يا مصنوعى مناسب باشد. 
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تشناب عرصی با چاه سپتیک و آب دوامدار برای کارگران در محوطه حتمی می باشد.

از گذاشنت مواد اضاىف در داخل خمري خانه جلوگريى منوده سامان و لوازم داخل اطاق، عند املوقع شستشو و پاک كارى گردد. 

كارگراىن كه به نحوى با طبخ و تهيه رس و كار دارند در حني كار حق فروش نان به مشرتی را ندارند.

60m بوده كه شامل )محل مناسب براى نگهدارى و فروش نان، تنور، محل نگهدارى ذهابه هاى  مساحت داخىل خبازى بايد  
خمري، اطاق خمري منودن، محل ذخريه آرد و بالون هاى گاز، محل مناسب براى خواب و تشناب عرصى( بوده و سيستم تهويه 

و نور كاىف در نظر گرفته شود.

زماىن به خبازى ها اجازه فعاليت داده مي شود كه فاصله بین یک خبازی تا خبازی دیگر در رسک هاى عمومى ١٠٠ مرت و در رسک 
هاى فرعى ١٥٠ مرت باشد. 

براى نگهدارى آرد محل مناسب در نظر گرفته شود تا از رطوبت محفوظ باشد.

از توزيع نان به داخل پالستيک جداً جلوگريى به عمل آيد. 

از ريخنت آب بروى نان تازه پخته شده خوددارى گردد.

خبازى هایى كه اجازه فعالیت برای آنان داده شده است مکلف هستند در صورت تغییر مکان موارد الیحه را تطبیق منایند. در 
صورت تغيیر مكان بدون در نظر داشت ماده سوم، شش ماه بعد از متديد جواز برايش وقت داده مي شود تا خود را مطابق 

اليحه عيار منايند در غري آن جواز شان متديد مني گردد.

استفاده از سگرت و سایر دخانیات در محیط های بسته و خبازی ها به هیچ عنوان مجاز نیست.

مالكني مكلف به نصب اجازه فعاليت خویش هستند از این رو اليحه  مذکور باید در محلی مناسب و قابل ديد نصب گردیده  و در 
صورت تخلف از مواد اين اليحه برخورد جدى صورت گريد.
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دستامل هاى يكبار مرصف براى مراجعني بايد در نظر گرفته شود. 

در سيستم تهويه تسخني بايد تعادل در نظر گرفته شود. 

به  از استعامل دخانيات و مواد نشه آور )قلیون و چلم( در مكان هاى بسته جداً جلوگريى 
عمل آيد. 

از پخش موسيقى بلند و مخرش كه سبب اذيت مردم می گردد جلوگريى به عمل آيد. 

از استخدام افراد زیر سن )اطفال( به کار جداً خوداری منایند.

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

موجودیت تشناب عرصی با چاه سپتیک و آب دوامدار برای کارگران حتمی می باشد.

به هیچ عنوانی  از سگرت و سایر دخانیات در محیط های بسته و داخل هوتل ها  استفاده 
مجاز نیست.

كثافت داىن رسپوش دار به تعداد كاىف در محالت مناسب در نظر گرفته شود و هر بار بعد از 
تخليه و شستشو با خريطه مخصوص آن مجهز گردد. 

جمع آورى و دفع كثافات به صورت منظم صورت گرفته و به محالت مناسب و تعيني شده 
آن انتقال داده شود و از تجمع كثافات و فاضالب در داخل و اطراف هوتل جلوگريى گردد.

باید در محلی  این رو اليحه  مذکور  از  اجازه فعاليت خویش هستند  به نصب  مالكني مكلف 
مناسب و قابل ديد نصب گردیده  و در صورت تخلف از مواد اين اليحه برخورد جدى صورت 

گريد.
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مكلفيت ها و مسئوليت هاى كارى در شفاخانه ها و 
كلنيک ها در مورد تنظيم زباله طبى

هدف: تطبیق رشایط کاری سامل به منظور مراعات منودن صحت 
محیطی و محیط زیستی

كارمندان و كارگران بايد كارت صحى داشته و در هر شش ماه آن را 
با خود داشته  را  تجدید منايند و همچنان كارت تطبيق واكسني ها 

باشند.

متام كارمندان و كارگران بايد ملبس با يونيفورم مخصوص نظر به 
نوع فعاليت شان باشند.

حفظ الصحه شخىص و محيطى بايد جداً مراعات گردد.

جهت حفاظت از محيط زيست ساحه سبز مطابق نقشه ويزه شده 
از طرف شارواىل در تعمري شفاخانه در نظر گرفته شود. 

اسناد  و  انسنرييتور، موجوديت شواهد  در صورت عدم موجوديت 
كه ارایه كننده انتقال زباله هاى طبى توسط رشكت ها است الزامی 

است.

داخل  و  بسته  های  محیط  در  دخانیات  سایر  و  سگرت  از  استفاده 
شفاخانه ها و کلینیک ها به هیچ عنوانی مجاز نیست.

موجودیت تشناب عرصی با چاه سپتیک و آب دوامدار برای کارگران 
حتمی می باشد.

به تعداد کافی نظر به وسعت ساحه کاری موجود و  آله ضد حریق 
قابل دسرتس بوده و مواظبت  دوامدار صورت گیرد.
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پالستيىك  خريطه  با  همراه  دار  رسپوش  هاى  داىن  زباله 
نظر به رضورت در محل موجود باشد.

زباله هاى توليد شده طبى به صورت جداگانه جمع آورى و 
انتقال آن مصئون صورت گريد.

اشياء نوک تيز به صورت مصئون جمع آورى و انتقال داده 
شود.

عفوىن  ضد  به  که  ها  زباله  قسمت  در  مسئول  اشخاص 
رعایت  راستای  در  کافی  معلومات  دارد  رضورت  كردن 

بهداشت داشته باشند.

موجود  شفاخانه  در  طبى  های  زباله  براى  ذخريه  محل 
باشد.

به  شهرى  داىن  كثافت  در  كلينيىك  هاى  زباله  انداخنت 
هيچ عنوان اجازه نبوده و در صورت مشاهده این موضوع 

برخورد قانوىن با این افراد صورت خواهد گرفت.

چاه  موجوديت  شده  توليد  هاى  فاضالب  ذخريه  جهت 
سپتيک حتمى بوده و شواهد رسمى انتقال فاضالب نظر 

به مقدار توليد شده آن موجود باشد.

هاى  جوى  و  روها  پياده  نگهداشنت  پاک  در  مسئولني 
اطراف تعمري توجه جدى داشته باشند. 

از  هستند  خویش  فعاليت  اجازه  نصب  به  مكلف  مالكني 
این رو اليحه مذکور باید در محلی مناسب و قابل ديد نصب 
گردیده  و در صورت تخلف از مواد اين اليحه برخورد جدى 

صورت گريد.
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مكلفيت ها و رشايط كارى در آرايشگاه ها

هدف: تطبیق رشایط کاری سامل به منظور مراعات منودن صحت محیطی و محیط زیستی

متام كاركنان آرايشگاه ها بايد معاينات صحى خويش را تكميل و كارت صحى را اخذ و بعد از هر 
شش ماه آن را تجديد منايند. 

 متام آرایشگران بايد حفظ الصحه شخىص و محيطى را در نظر گرفته و در وقت كار ملبس با 
چپن، كاله، ماسک و دستكش هاى يک بار مرصف می باشند. 

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

آرايشگاه ها بايد داراى آب صحى دوامدار، تشناب، دستشوى و محل مناسب براى  لباس باشد.

قابل  و  كارى  ١.٥ مرت كاىش  ارتفاع  به  ديوارها  و  بوده  داراى سقف مسطح   بايد  ها  آرايشگاه 
شستشو باشد.

روى پاک ها بعد از هر بار استفاده با مواد ضد عفوىن شستشو جهت خشک شدن در شعاع 
آفتاب قرار گیرد . همچنین موجودیت اضافه تر از 2٠ روی پاک در آرایشگاه الزامی است.

اسرتاليزر به منظور ضد عفونی کردن سامان آالت بايد موجود باشد.

از مواد آرايشی تاريخ گذشته، مخرش، تقلبى و ىب كيفيت، اشیاء مصنوعی بخصوص لنزهای 
داخل چشم  كه مطابق با استندردهاى جهاىن نیست استفاده به عمل نیاید.

دروازه ها و كلكني ها بايد بر ضد حرشات، خزنده گان و پرندگان جاىل سيمى گرفته شود.
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اطاق ها بايد سيستم تهويه و نور كاىف )طبيعى و مصنوعى( مجهز با سيستم گرم و رسد كننده باشد.

از استخدام افراد زیر سن )اطفال( به کار جداً خوداری منایند.

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

استفاده از سگرت و سایر دخانیات در محیط های بسته  به هیچ عنوانی مجاز نیست.

كثافت داىن رسپوش دار در محالت مناسب در نظر گرفته شده و بعد از تخليه به صورت محفوظ و مطمین در محل 
مناسب و تعيین شده شستشو و دوباره با خريطه مخصوص آن مجهز گردد. 

مالكني مكلف به نصب اجازه فعاليت خویش هستند از این رو اليحه  مذکور باید در محلی مناسب و قابل ديد نصب گردیده  
و در صورت تخلف از مواد اين اليحه برخورد جدى صورت گريد.
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مكلفيت ها و رشايط كارى در سلامنی ها 
هدف: تطبیق رشایط کاری سامل به منظور مراعات منودن صحت محیطی و محیط زیستی

متام كاركنان سلامىن ها بايد معاينات صحى خويش را تكميل و كارت صحى را اخذ منوده و بعد از هر شش ماه 
آن را تجديد منايند.

حفظ الصحه شخىص و محيطى را مد نظر گرفته ملبس با چپن سفيد، كاله و ماسک باشند. 

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

سلامىن ها بايد داراى دست شوی، دست پاک، روى پاک و پيشگريک منظم باشد.

متام وسايل مورد استفاده از قبيل پيش بند، شانه، برش، قيچى و امثال آن ها بعد از پاک كردن ضد عفوىن گردد. 

از آب صحى دوامدار در دستشوی جهت پاک كارى مواد استفاده گردد. 

براى ضد عفوىن منودن وسايل از محلول ديتول و يا الكول استفاده گردد. 

مرصف  يكبار  هاى  تيغ  از  سياه  زردى  و  ایدز  نظیر  انتقال  قابل  و  جلدى  امراض  انتشار  از  جلوگريى  منظور  به 
استفاده شود.

از مواد آرايشی تاريخ گذشته، تقلبى، ىب كيفيت و مخرش استفاده صورت نگیرد.

سلامىن ها بايد داراى سيستم تهويه و نور مناسب باشد. 

سطح دكان سلامىن بايد موزاییک و سقف آن  نیز مسطح، قابل شستشو و بدون شكستگی و ريختگی باشد.
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به منظور دور ساخنت موها از رس و روى مشرتيان بايد از دستامل هاى يكبار مرصف استفاده شود. 

از استخدام افراد زیر سن )اطفال( به کار جداً خوداری منایند.

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

استفاده از سگرت و سایر دخانیات در محیط های بسته و داخل سلامنی ها به هیچ عنوانی مجاز نیست.

براى ضد عفوىن منودن ساحات تراشيده شده از پارچه هاى معقم همراه با محلول ديتول يا الكول استفاده 
گردد.

با  بار تخليه دوباره  از هر  بعد  باشد كه  به تعداد كاىف موجود  انتقال  دار قابل  كثافت داىن هاى رسپوش 
خريطه مخصوص مجهز گردد.

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

مالكني مكلف به نصب اجازه فعاليت خویش هستند از این رو اليحه  مذکور باید در محلی مناسب و قابل 
ديد نصب گردیده  و در صورت تخلف از مواد اين اليحه برخورد جدى صورت گريد. 
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مكلفيت ها و رشايط كارى در حوض هاى آب بازى و سونا ها 

هدف: تطبیق رشایط کاری سامل به منظور مراعات منودن صحت محیطی و محیط زیستی

متام كارمندان حوض ها بايد معاينات صحى خويش را تكميل و كارت صحى اخذ منايند و بعد از هر شش ماه آن را 
تجديد منايند.

متام كارمندان حفظ الصحه فردى و محيطى را مراعات منوده و با لباس منظم آىب همراه با كاله سفيد ملبس باشند. 

بکس کمک  های اولیه در حوض های آب بازی و سوناها  باید در محلی مناسب نصب گردد. 

سطح حوض بايد هميشه بعد از تخليه توسط مواد ضد عفوىن شستشو گردد.

كاىش هاى اطراف حوض نبايد چسپناک و لغزنده باشد. 

آب حوض به طور دوامدار تصفيه و ضد عفوىن گردد. 

هيچ بوى ناخوشايندی نبايد در حوض حس شود. هر چند بعد از استفاده کلوریشن آب کمی بو می دهد اما این امر 
طبیعی است. در صورت احساس هر گونه بوی شدید مواد کیمیاوی حتام مشکلی در ترکیبات آب موجود است. 

از پذيرش مراجعني بيش از حد ظرفيت حوض جلوگريى به عمل آيد. 

هر فرد آب باز بايد از نيكر، كاله آب بازى، رسپايى مخصوص به خود استفاده كند و از استفاده وسايل مزبور بطور 
مشرتک با فرد ديگرى پرهيز كند. 

اطراف حوض، رخت کن و اطاق هاى شاور مرتب، پاک و ضد عفوىن باشد. 
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حوضچه هاى كوچک براى ضد عفوىن منودن پاها قبل از داخل شدن به حوض بخاطر مجادله با امراض انگشتان پاى 
ايجاد گردد و حد اقل براى يک دقيقه پاهاى افراد در آن قرار گريد. 

قبل از داخل شدن به حوض هر فرد بايد از نظر رسما خوردگى، امراض جلدى، التهاب چشم و حساسیت های ديگر از 
نظر ظاهرى معاينه و در صورت داشنت هر يک از موارد فوق از داخل شدن  آنان به حوض جلوگريى گردد.

شاور آب گرم براى آب بازان قبل از داخل شدن به حوض و بعد از خارج شدن موجود باشد. 

به منظور جلوگريى از آلوده گى هوا براى گرم كردن سيستم گازى عيار شود.

از مواد سوختى غري مجاز )چوب هاى روغنى، پالستيک و رابر( براى گرم كردن سونا كه باعث مشكالت محيط زيستى 
و محيطى مي گردد جلوگريى به عمل آيد. 

كثافات و فاضالب در داخل و خارج و از محوطه حوض همه روزه پاک كارى گردد. 

فاضالب بعد از تصفيه بشكل استندرد و تخنيىك آن در كانال هاى عمومى توسط پايپ ها انتقال گردد. 

تشناب عرصی با چاه سپتیک و آب دوامدار برای مشرتیان و کارگران در داخل موجود باشد.

استفاده از سگرت و سایر دخانیات در محیط بسته حوض و سونا به هیچ عنوانی مجاز نیست.

از استخدام افراد زیر سن )اطفال( به کار جداً خوداری منایند.

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

مقررات صحى كه مشرتيان در جريان استفاده از حوض باید مراعات منايند به دیوار نصب گردد.

استخدام يک آب باز حرفه ای در حوض الزامی است.

مالكني مكلف به نصب اجازه فعاليت خویش هستند از این رو اليحه  مذکور باید در محلی مناسب و قابل ديد نصب 
گردیده  و در صورت تخلف از مواد اين اليحه برخورد جدى صورت گريد. 
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مكلفيت ها و رشايط كارى در حامم ها و سقابه ها 

هدف: تطبیق رشایط کاری سامل به منظور مراعات منودن صحت محیطی و محیط زیستی

متام كارگران حامم و سقابه ها بايد معاينات صحى خويش را تكميل و کارت صحت اخذ منايند و بعد از هر شش ماه آن را تجديد 
منايند.

کارکنان حامم حفظ الصحه شخصی و محیطی را مراعات منایند.

فضاى داخل حامم بايد به نحوى مطلوب باشد و عارى از بو باشد. 

اطاق ها و محوطه حامم بايد روزانه با مواد آنتى سپتيک ضد عفوىن گردد. 

بکس کمک  های اولیه در داخل حامم حتمی می باشد.

منبع آب حامم و سقابه بايد همیشه پاك كارى گردد. 

حوضچه هاى تصفيه آب زايده بايد عند املوقع پاک كارى و مواد اضاىف آن به محالت مناسب انتقال گردد.

حامم و سقابه قبل از آغاز فعاليت مكلف اند تا اجازه رسمى از اداره مربوطه در مورد حفر چاه عميق جهت استفاده از آب را داشته 
باشد. 

مساحت اطاق ها براى مراجعني در حامم منره و سقابه ها باید۲× ۱.۵ مرت ساختامن گردد.

دروازه ها و كلكني هاى حامم و سقابه ها بايد از جنس pvc ساخته شود. 

حامم و يا سقابه بايد داراى سيستم دفع فاضالب مناسب بوده تا باعث مشكالت محيط زيستى نگردد. 

ديوارهاى داخل اتاق ها و اتاق عمومى بايد كاىش كارى  و عاری از هرگونه شكستگی و ريختگی باشد. همچنان سقف مسطح و 
فضای داخلی آن  داراى روشنایی طبيعى يا مصنوعى باشد.



دوا پاىش داخل اطاق هاى حامم و يا سقابه به نحوى مطلوب صورت گرفته هيچ گونه حرشه اى نبايد در حامم ها ديده شود. 

حامم و سقابه داراى سه حوضچه و تصفيه مناسب با مقدارى آب زاييده توليد شده خويش بوده تا متام آب هاى زاييده بعد 
از ته نشني شدن مواد اضاىف و فلرت شدن  به مسري تعيین شده راهناميى گردد. 

رد آب زاييده توليد شده و اطمینان از جلوگريى آلوده گى محيط زيست و عدم تخريب تأسيسات شارواىل در هامن ساحه از 
طرف ریاست طرح و تطبیق.

تعيین موقعيت حامم و يا سقابه  باید بعد از مطالعه تخنيىك توسط رياست طرح و تطبيق صورت گیرد.

از استخدام افراد زیر سن )اطفال( به کار جداً خوداری منایند.

استفاده از سگرت و سایر دخانیات در محیط های بسته به هیچ عنوانی مجاز نیست.

موجودیت تشناب عرصی با چاه سپتیک و آب دوامدار برای کارگران و مشرتیان  در محوطه حتمی می باشد

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

بخاطر جلوگريى از آلوده گى محيط زيست متام حامم ها و سقابه ها براى گرم منودن از گاز مايع استفاده منايند )براى گرم 
منودن آب استفاده از انرژى آفتاب هم در نظر گرفته شود(. 

حامم ها و سقابه ها بايد متناسب با تعداد مراجعني املارى براى نگهداشت لباس هاى مشرتيان داشته باشند. 

حامم ها و سقابه ها بايد داراى كثافت داىن رسپوش دار، پاک، مناسب و مجهز به خريطه زباله باشد.

به منظور جلوگريى از رسايت امراض مختلف جلدى و سارى توزيع لنگ، روى پاک، جان پاک، نيکر و غريه وسايل در حامم 
و سقابه ممنوع مي باشد. 

مالكني مكلف به نصب اجازه فعاليت خویش هستند از این رو اليحه  مذکور باید در محلی مناسب و قابل ديد نصب گردیده  و 
در صورت تخلف از مواد اين اليحه برخورد جدى صورت گريد.
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