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 رئیس محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

  7931-7931ابالغ دستورالعمل مدیریت مهندسی بهداشت محیط در سالمت نوروزی موضوع: 

 احترام با سالم و

ز سالمت نوروزی به دلیل افزایش فعالیت اغلب اماکن عمومی و مراکبا عنایت به ضرورت اجرای برنامه         

در ایام ، نظارت بر مراکز و اماکن از حساسیت تشدید مسافرت ها تهیه، عرضه و فروش مواد غذایی و همچنین 

 بیشتری برخوردار می شود. 

به منظور آمادگی در راستای از طرفی اهمیت مدیریت مهندسی بهداشت محیط در این برنامه و همچنین 

یام تعطیالت نوروز و پیشگیری از بروز مشکالت بهداشتی و ارائه خدمات مرتبط با کنترل عوامل محیطی در ا

و کاهش بار بیماریهای غیر واگیر با آب و غذا عوامل مذکور به ویژه منتقله از واگیر دار اپیدمی بیماری های 

با هدف غایی ارتقای سطح سالمت جامعه، دستورعمل اجرایی حاضر به منظور اجرای دقیق کنترل نمک و روغن 

 مندتر برنامه جهت بهره برداری ایفاد می گردد. تر و هدف

اسفند ماه  51از ، و نظارت بر سامانه های آبرسانی بر مراکز و اماکن حساسبرنامه با اولویت نظارت این 
به تجهيزات پرتابل  مجهزحضور فعال بازرسين بهداشت محيط با سال آتی فروردین ماه  51لغایت سالجاری 

) با توجه به موقعیت مکانی و زمانی  شب 8صبح تا  8آب، موادغذایی و سطوح از  سنجش و نمونه برداری از
در ساعات اداری و غیر اداری و روزهای شب متغییر باشد(  51شب لغایت  8ساعت پایان روزانه می تواند از 
ی انجام )درصورت فعالیت دفاتر خدمات سالمت ،برنامه ریزی به صورتگردد.  تعطیل در سراسر کشور اجرا می

های اتخاذ شده، تداوم و با توجه به سیاستتا اختاللی در برنامه های مرتبط با ممیزی بهداشتی ایجاد نشود.( 
های اجرایی و ارائه گزارش تحلیلی می قوت برنامه های اجرایی در سطح وزارت منوط به اجرای مدون برنامه

ی، اهم فعالیت ها در راستای اجرای برنامه مذکور باشد. به همین دلیل ضمن تاکید بر تدوین برنامه عملیات
بصورت کلی در چهار بند جهت قرار گرفتن در دستور کار معاونت محترم بهداشت آن دانشگاه به شرح ذیل ابالغ 

 می گردد: 
 اهم فعالیت ها:

 هماهنگی -

  عمومی رسانی اطالع و آموزش -

  بازرسی و نظارت ، پایش -

 دهی گزارش -

نظر جنابعالی در معاونت محترم بهداشتی آن دانشگاه  ود که برنامه مذکور تحت مسئولیت وانتظار می ر        



 
 
 
 

 

 066/د26202

22/22/2030 

 دارد

 /دانشکده و مراکز بهداشت تابعه برنامه ریزی و عملیاتی گردد. 

لذا خواهشمند است دستور فرمایید برنامه قابل ذکر است که موارد زیر در اجرای برنامه حائز اهمیت می باشد. 

با حداکثر بهره گیری از امکانات و تجهیزات آن دانشگاه/دانشکده بر  51/5/69لغایت  51/51/69مذکور از تاریخ 

  اساس برنامه عملیاتی و دستورالعمل پیوستی اجراء گردد.

 انجام هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی -5

 طرح موضوع در کارگروه  سالمت و امنیت غذایی استان و کارگروه های مشابه شهرستانی -1

 نامه نیا ابالغ از بعد هفته کی برنامه نیتدو ابالغ و هیهت -3

 ای دانشکده/دانشگاه ستاد در 6:39 ساعت ماه اسفند 51 روز در اول مرحله) مرحله دو در مانور یبرگزار -4

 تابعه بهداشت مراکز و بهداشت معاونت طیمح بهداشت یاتیعمل یها میت حضور با بهداشت معاونت ستاد

 مانور با یهمراه دوم مرحله و کشور سراسر در همزمان  یوستیپ برنامه طبق ها بخش ریسا مشارکت و

 (تابعه یها شهرستان و استان ینوروز التیتسه

 ها تیفعال از مستمر یساز مستند نیهمچن و برنامه و مانور یاجرا نیح و قبل یعموم یرسان اطالع -1

 مستمر یده گزارشمع مدیریت بازرسی و توجه ویژه به ثبت فعالیت های اجرایی برنامه در سامانه جا -9

 یوستیپ برنامه طبق

 در یبازرس پرتابل زاتیتجه و کسانی فرمینوی با طیمح بهداشت کارشناسان و بازرسان فعال حضور -9

در قالب تیم های عملیاتی و  ( آتی سال نیفرورد 51 تیلغا ماه اسفند 51)  برنامه یاجرا زمان طول و مانور

شب در تمامی ایام بویژه روزهای  8صبح لغایت  8معاونت و شهرستان ها از  نظارتی  و کشیک ستاد

شب قابل تغییر می  51شب تا  8تعطیل ) با توجه به وضعیت مکانی و زمانی پایان ساعت کاری برنامه به 

 باشد.(

د صبح در ستا 8برقراری برنامه آنکال حداقل یک نفر از پایان ساعت کاری تیم های عملیاتی  لغایت  -8

 معاونت بهداشتی و شهرستان 

و نصب پالکارد ) اجرای  569بهداشت  برچسب نصب با رنگ دیسف سمند ای و پارسپژو  نیماش نیتأم -6

  طیمح بهداشت یاتیعمل و ینظارت یها میت یبرابرنامه سالمت نوروزی ( 

  بهداشتردمی) شکایات م سامانه در شده ثبت برنامه، با مرتبط موضوعات در یمردم اتیشکا به یدگیرس -59

 یاستان ینوروز التیتسه یسو از یاعالم تلفن شماره و یحضور اتیشکا به یدگیرس نیهمچن ( ،  569

نظارت مستمر بر اجرای برنامه در سطح شهرستان های تابعه توسط کارشناسان معاونت بهداشتی آن  -55

 دانشگاه/دانشکده
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لویت استفاده از مواد اولیه سالم و بهداشتی از توجه ویژه به نظارت بر تهیه و توزیع شیرینی سنتی با او -51

تخم  "جمله استفاده از رنگ های طبیعی دارای مجوز قانونی و خامه پاستوریزه، تخم مرغ نشان دار ترجیحا

 مرغ مایع پاستوریزه ، شیر استریلیزه یا پاستوریزه و جعبه های شیرینی بهداشتی 

خصوص شیرینی در قنادی ها با کمک دستگاه های سنجش توجه ویژه به کنترل روغن در تهیه غذا و به  -53

  TPMپرتابل 

توجه ویژه به میزان نمک مصرفی در غذا و استفاده از نمک تصفیه شده تبلور مجدد ید دار و عدم استفاده  -54

 از سنگ نمک در تهیه غذا 

اولویت رعایت توجه ویژه به میزان نمک مصرفی و نوع آن و عدم استفاده از افزودنی های غیر مجاز و  -51

 بهداشت فردی و تجهیزاتی در نانوایی ها

به روز نمودن اطالعات رتبه بندی رستوران ها در سامانه جامع مدیریت بازرسی و توجه ویژه به ایمنی  -59

مواد غذایی ازجمله میزان و نوع نمک ، میزان و نوع روغن و مواد اولیه سالم مورد استفاده در تهیه غذا و 

 یری بارمیکروبی سطوح با توجه به تجهیزات پرتابل در اختیارکنترل و اندازه گ

 توجه ویژه به ساماندهی عرضه محصوالت دخانی وممنوعیت استعمال وتبلیغات دخانیات در اماکن عمومی -59

توجه ویژه به سامانه های آبرسانی و کنترل و نظارت و بازرسی بهداشت محیط مستمر از سامانه های  -58

 مذکور

 "از ظروف یکبار مصرف در بسته بندی غذا از ظروف یکبار مصرف مناسب ترجیحا در صورت استفاده -56

 ظروف یکبار مصرف بر پایه گیاهی و یا آلومینیومی استفاده شود.

اجاره ماشین های   یها نهیهز و برنامه بهتر یاجرا  جهت ازیموردن اعتبارات نیتأمبه منظور پشتیبانی و  -02

نمونه های اخذ شده و   امل محیطی از جمله آب و غذا و انجام آزمایشاتعو  بازرسی، انجام نمونه برداری

 عمل شود.ی مطابق با مفاد آیین نامه مالی و معامالتی آن دانشگاه/دانشکده پرسنل  پرداخت
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