
پودمان 2
شایستگی های  فنی
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حداقل ضوابط فنی  و  بهداشتی برای  تأسیس  و  بهره برداری 
کارخانه های تولید و بسته بندی فراورده های غذایی 

ویژگی های محل احداث، محوطه و اطراف واحد تولیدی مواد غذایی

رعايت فاصله مراکز آلوده کننده تا کارخانه های تولید و بسته بندی فرآورده های غذايي 
بايد مطابق با ضوابط و معیارهاي استقرار مراکز پرورش دام و صنايع وابسته به دام جهت 
کارخانجات تولید و بسته بندي فرآورده های خوراکي، آشامیدني، آرايشي و بهداشتي 

باشد.

مسائل زیست محیطي

در مسیر گسل و زلزله قرار نداشته باشد. موقعیت جغرافیایی

  دارای حصار با ارتفاع مناسب برای ممانعت از ورود حیوانات.
  کلیه خیابان ها، پیاده روها و محل هاي عبور و مرور داخل محوطه مفروش شده 

با پوشش مناسب با شیب مناسب برای جلوگیری از تجمع آب.
  محوطه اطراف عاري از مواد زائد، زباله، علف هاي هرز و فرآورده غیر مفید ديگر.
  پسماند از محوطه کارخانه در ظروف يا کانتینرهای دردار به طور مرتب و منظم 

جمع آوری گردند.
  محل پارك اتومبیل ها ترجیحاً در خارج از واحد تولیدي در غیر اين صورت 

با  فاصله مناسب از سالن تولید.
  در نظر گرفتن شیب طبیعی زمین در محل تجهیزات فاضالب. 

  فضاي سبز به نحوی باشد که به طور مستقیم مرتبط با سالن تولید نباشد.

محوطه و اطراف کارخانه
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ویژگی های ساختمان واحد تولیدی مواد غذایی

  بخش هاي تمیز )Clean( و غیرتمیز )Unclean( از هم جدا باشند.
  حفاظت در مقابل ورود و النه گزينی حشرات و جوندگان.

  استحكام کافي در برابر برف و باران و باد شديد، ناودان ها و راه آب هاي کافي وجود داشته باشد.
سالن تولید 
و  بسته بندي

  قابل شست وشو بوده و جنس آنها از مواد مقاوم به رطوبت باشند.
  داراي سطوح صاف و صیقلی باشند.

  برای جلوگیری ازورود جوندگان، ناحیه زيرين درها هم سطح با کف باشد.
  در صورت شیشه اي بودن حتي االمكان از شیشه ای با پايه پلیمري استفاده شود و يا توسط 

چسب ايمن سازي شود.
 در صورت باز و بسته شدن به محیط غیر تمیز )Unclean( پرده باد، پرده نواری يا در دو مرحله ای 
و يا وجود فشار مثبت هوا در نظر گرفته شود و ترجیحاً درها به طور خودکار باز و بسته شوند.

درها

 داراي ارتفاعي متناسب با دستگاه ها و تجهیزات باشند.
 مقاوم، صاف، بدون ترك و خلل و فرج و قابل شست وشو باشند. )حتی االمكان دارای رنگ 

روشن باشند(.
 محل هاي اتصال به ديوار همجوار،کف سالن فرآوری و تولید بدون زاويه باشند.

 غیر قابل نفوذ به رطوبت و حرارت باشند.
 کلید و پريزهاي تعبیه شده روي ديوار قابل تمیز کردن و ضد آب باشند.

 ديوارها به گونه اي ساخته شده باشند که از النه گزينی حشرات و جوندگان ممانعت نمايند.

 جهت جلوگیري از النه گزينی حشرات و جوندگان از ساختن ديوارهاي دو جداره اجتناب شود.
 توصیه می شود درمحل هاي عبور لیفتراك، جهت حفاظت ديوارهاي ساختمان کارخانه درمقابل 
صدمات لیفتراك از حفاظ هاي مناسب استفاده گردد )در اين مورد اصل کلي قابلیت شست وشو و 

نداشتن زاويه بايد رعايت شود(.

دیوارها

 کف بايد کامالً مقاوم، بدون ترك و غیر لغزنده و در صورت نیاز قابل شست وشو و ضدعفونی 
کردن باشد و همچنین دارای شیب کافی به سمت مسیر فاضالب باشد.

 رنگ آن بهتر است از نوع روشن انتخاب شود.
انجام  قلیايي  يا  و  اسیدي   pH با  فرآورده خام  آماده سازي  و  نگهداري  که  در محل هايي   

مي گیرد، درساختار کف از پوشش هاي مناسب و مقاوم به اسید و قلیا استفاده شود.
 پي ريزي کف سالن و انبارها بايد به گونه اي باشد که تحمل فشار ناشي از سنگیني ماشین آالت 

و بار وارده بر آن را داشته باشد.
 توصیه می شود برای سهولت کار مسیر عبور، حريم دستگاه ها، بخش های تمیز و غیر تمیز 

بر روی کف مشخص باشند.

کف ها

 بايد ارتفاع کافي داشته و جهت جلوگیري از ورود اجزای خارجي يا هرگونه آلودگي به فرآورده 
قابلیت تمیز کردن داشته باشد.

 در برابر نفوذ يا النه گزيني حشرات و جوندگان مقاوم بوده و مانع تجمع گرد و خاك، بخارات 
آب و رشد قارچ ها شود.

 در کارخانه هايي که از تانك هاي رو باز براي فرموالسیون و تهیه فرآورده استفاده مي شود کلیه 
تجهیزات و تأسیسات يا ساير اجزاي ساختمان زير سقف کاذب جاسازي شوند و يا آنكه درقسمت 

باالي خط تولید از پوشش قابل شست وشو و تمیز کردن استفاده شود.
 پوشش سقف بايد به نحوي در نظر گرفته شود که در مقابل عوامل جوي پايدار باشد.

 فاصله و فضاي باز بین ديوارها با سقف وجود نداشته باشد.

سقف ها
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 کلیه پنجره ها بايد داراي اندازه مناسب، قابل شست وشو، نظافت و ضدزنگ بوده و به گونه اي 
طراحي شود که از ورود و تجمع آلودگی به داخل سالن تولید ممانعت نمايد.

ارتباط مستقیم دارند در  اولیه در حال فرآوری و بسته بندی  با مواد   در قسمت هايی که 
صورت شیشه اي بودن حتي االمكان از شیشه ای با پايه پلیمري استفاده شود و يا توسط چسب 

ايمن سازي شوند. شیشه پنجره ها مات باشند.
 پنجره ها بايد به موازات ديوارها و دارای شیب مناسب به طرف داخل باشند و فاصله آنها 

از کف حداقل يك متر باشد.
 بهتر است که براي استفاده از نور طبیعي درسالن های تولید و انبارها، پنجره ها به صورت 
زيرسقفي ايجاد شوند وکلیه پنجره هاي داخل سالن هاي تولید و فرآوري به صورت ثابت )غیر 
قابل بازشدن( بوده و پنجره هاي موجود در ساير قسمت ها در صورت باز شو بودن بايد مجهز 

به توري هاي متحرك ريز بافت و قابل شست وشو و مقاوم باشند.

پنجره ها

 کلیه پله ها، سطوح شیب دار، سكوها، نردبان ها و شیب هاي تند بايد به گونه اي طراحي و 
انتشار آلودگي به سالن تولید نشوند و به راحتي قابل  باشند که محل تجمع و  نصب شده 

شست وشو و تمیز کردن باشند.
 کف پله ها عاج دار و داراي حفاظ مناسب باشد.

پله ها

 ظرفیت کانال های فاضالب بايد مطابق با فاضالب در نظر گرفته شده باشند و دربرابر 
آفات به خوبي محافظت شوند.

 داراي شیب مناسبي در حد۱۰ـ ۵ درجه بر خالف جريان کار )از محل تمیز به محل 
آلوده( باشند همچنین حتي المقدور از ساختن آب روهاي عمیق بايد اجتناب کرد. 

بايد داراي عمقي حدود ۲۰ـ  ۱۵ سانتی متر و عرض   قسمت هاي سرپوشیده آب روها 
۳۰ـ  ۱۵ سانتی متر باشند تا آب و مواد زائد به راحتي عبور کرده و تمیز کردن آن نیز 

آسان باشد.
 آب روها بايد داراي ديواره هاي صاف و عمودي بوده و محل اتصال ديواره به کف بدون 

زاويه باشد.
 درمحل هايي که امكان جمع شدن پساب وجود دارد، از کف شوي مناسب استفاده شود. 
 در کارخانه هايي که درحین تولید از مواد اسیدي يا قلیايي استفاده مي شود بايد کف 

آن مقاوم به اسید يا قلیا باشد.
 راه آب ها بايد به سهولت تمیز و گندزدايي شوند. پوشش و محافظ روي آب روها بايد از 

جنس مقاوم، مشبك و به گونه اي باشد تا برداشتن و حمل و نقل آن آسان باشد.
 هیچ نقطه اي ازکف سالن تولید نبايد بیش از ۶ متر از کانال زهكشی فاصله داشته باشد.

 درکلیه مجراهاي خروجي زهكشی، بايد تمهیداتي به منظور جلوگیري از ورود آفات 
به سالن تولید ايجاد نمود.

 براي جلوگیري از انسداد يا تجمع آلودگي بايد در اسرع وقت نسبت به تعمیر و بازسازي 
قسمت هاي صدمه ديده شبكه زهكشی اقدام شود.

 براي شرايط اضطراري تجمع پساب درسطح کارخانه بايد امكانات مناسبي نظیر پمپ 
براي تسهیل خروج پساب از کارخانه و انتقال به لوله هاي فاضالب وجود داشته باشد.

 فاضالب مجهز به سیستم سپتیك مورد تأيید سازمان حفاظت محیط زيست باشد و رعايت 
استانداردهای کشور در مورد فاضالب های خروجی.

 استفاده از اتصاالت مناسب )دريچه هاي يك طرفه( براي جلوگیري از برگشت مجدد آب 
به  سالن هاي تولید الزامي است.

 مسیر ز هكشی نبايد از منطقه آلوده به منطقه پاکیزه جريان داشته باشد.

زهكشي 
کف 

کارخانه، 
کانال هاي 
فاضالب و 
تصفیه آن
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فضاهاي مورد نیاز در سالن تولید واحد تولیدی مواد غذایی

 فضای مناسب برای ماشین آالت 
 پلكان و سكو جهت ماشین هايي که داراي ارتفاع زياد مي باشند.

وقتي وسايل حجیم  تعمیر دستگاه خصوصاً  نیاز جهت  مورد   فضاي 
براي جابه جايي مورد استفاده باشند.

 فضا برای رفت و آمد اپراتور، فاصله از ديوارها حداقل ۱متر 
 راه هاي فرار به هنگام خطر

 پیش بیني فضا براي مواد اولیه، فرآورده و اقالم بسته بندي مورد مصرف 
در جريان تولید.

فضا جهت 
ماشین آالت

 مسیر حرکت وسايل نقلیه برقی يا دستي بهتر است توسط خط کشي 
کامالً مشخص باشد.

 حداقل عرض مسیر جهت لیفتراك ۴ متر و جهت ريچ تراك ۲/۸ متر 

فضا جهت تردد 
وسایل حمل و نقل

۷۰ cm عرض مسیر جهت عبور يك نفر 
۱۲۶ cm عرض مسیر جهت عبور دو نفر 

۱۸۷ cm عرض مسیر جهت عبور سه نفر 
۲۴۸ cm عرض مسیر جهت عبور چهار نفر 

۱۲۰ cm کارخانه هايي که تا ۱۰۰ پرسنل دارند عرض معمولي مسیر 
۱۸۰ cm کارخانه هايي که تا ۲۰۰ پرسنل دارند عرض معمولي مسیر 
۲۴۰ cm کارخانه هايي که تا ۵۰۰ پرسنل دارند عرض معمولي مسیر 

فضا جهت تردد 
پرسنل

اسمي  ظرفیت  از  بیشتر  ابتدا  از  کارخانه  مختلف  بخش هاي  مساحت 
درنظر گرفته مي شود تا درطرح توسعه، ماشین آالت در آن فضاها مستقر 

شوند.

فضا جهت توسعه 
آینده

 ايجاد شرايط ايمني و حفاظتي براي دستگاه ها، تجهیزات، نردبان ها و 
پلكان هاي مرتبط در سالن تولید )نظیر: ارت براي دستگاه ها، کف پوش 
عايق دار براي تابلوهاي برق و پانل ها و حفاظت مناسب براي تجهیزات 

مرتفع(.
 نصب عالئم و تابلوهاي ايمني و بهداشتي در سالن

 قابلیت دسترسی آسان به تجهیزات اطفای حريق و وضعیت سالمت و 
کارايي تجهیزات اطفای حريق 

 استفاده از وسايل ايمني شنوايي براي کارگران در صورت وجود سرو 
صدا در سالن تولید

سایر ویژگی های 
سالن های فرآوری 

و تولید
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شرایط و ویژگي هاي کلی انبارها در واحدهای تولیدی مواد غذایی

 انبارهای مواد اولیه و بسته بندی و فرآورده نهايی تفكیك شده و متناسب 
با ظرفیت تولید درنظر گرفته شوند.

و  آلودگي  جوندگان،  حشرات،  از  عاري  منظم،  خنك،  خشك،  تمیز،   
ضايعات تولید و بسته بندی باشند.

 چیدمان کاال در انبار بايد برروي پالت )فلز سبك ضد زنگ و يا پالستیكي( 
باشد و نحوه چیدن کاال در انبار مرتب بوده و بر روی پالت با ارتفاع حداقل 
۱۰ سانتی متر از سطح زمین، ۲۰ سانتی متر فاصله از ديوارها و ۵۰ سانتی متر 

بین رديف ها چیده شوند.
 هر فرآورده بايد با رمز و کد خاصي نگهداری شود که معموالً معرف زمان 
ورود به انبار يا زمان تولید فرآورده می باشد تا به ترتیب زمان ورود، خارج 

شوند.
و  بهداشتي  مقررات  طبق  و  مدون  برنامه  طی  بايد  انبارها  نظافت   

دستورالعمل هاي مورد تأيید انجام گیرد.
قابل  فرج،  و  خلل  بدون  مقاوم،  جنس  از  بايد  انبار  در  و  ديوار  کف،   
شست وشو و نظافت باشند. پنجره ها بايد داراي شیشه هاي نشكن يا داراي 
متحرك  توري  به  مجهز  شدن  باز  درصورت  و  بوده  ايمن سازي  برچسب 
بايد  انبار  در  شو  باز  پنجره هاي  و  در  باشند.  شست وشو  قابل  و  ريز بافت 
به طور کامل بسته شوند تا از ورود حشرات و جوندگان جلوگیري به عمل 

آيد.
 طعمه گذاری يا تله گذاری مناسب برای جلوگیری از ورود جوندگان انجام شود.

 مجهز به زنگ خطر، کپسول اطفای حريق، سیستم هاي خودکار اطفای 
حريق، دستگاه کالیبره کنترل و ثبت دما و رطوبت باشند.

قابل  مقاوم،  جنس  از  بايد  حمل و نقل  سیستم هاي  و  قفسه ها  کلیه   
شست وشو و نظافت باشند.

 در کلیه انبارهاي مواد اولیه و فرآورده نهايي وجود تهويه مناسب ضروري 
است.

 شرايط نگهداري کلیه مواد اولیه و فرآورده نهايي در انبار بايد مطابق با 
شرايط قید شده از طرف واحد تولیدکننده آن باشد.

ویژگي هاي عمومي

 در ورودي و خروجي بايد به طور کامالً مجزا از يكديگر باشند.
 امكانات توزين نظیر باسكول، ترازو وجود داشته باشد.

 امكانات ارزيابي اولیه و نمونه برداري وجود داشته باشد.
 امكانات تخلیه بار نظیر سطح شیب دار، جرثقیل، نقاله، لیفتراك وجود 

داشته باشد.
 امكانات حمل و نقل درانبار وجود داشته باشد.

ویژگي هاي بخش 
ورودي و خروجی انبار

متناسب با حجم تولید و حداکثر زمان نگهداري کاال در انبار سطح زیر بناي انبارها
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ویژگی های انواع انبار در واحدهای تولیدی مواد غذایی
برحسب تنوع مواد اولیه و شرايط نگهداري آنها ممكن است چند انبار مجزا با شرايط متفاوت 

جهت نگهداري مواد اولیه و مواد افزودني وجود داشته باشد. انبار مواد اولیه

برای نگهداری مواد و وسايل بسته بندي مانند کارتن، پاکت، برچسب به گونه اي که آسیب هاي 
فیزيكي، شیمیايي و بهداشتي به اين ملزومات وارد نشود.

انبار ملزومات 
بسته بندی

 با توجه به نوع فرآورده، دما و رطوبت مناسب داشته باشد.
 از تابش مستقیم آفتاب به دور باشد.

 نبايد کااليي جز فرآورده نهايي در آن، انبار شود.
انبار فرآورده نهایی

اداري، ظروف  وسايل  آشپزخانه،  وسايل  قبیل  از  متفرقه  وسايل  نگهداري  است جهت  محلي 
بايد  به گستردگي کارخانه دارد، ولي  ابعاد آن بستگي  لباس کار و ديگر ملزومات که  خالي، 

حتي االمكان از نگهداري اقالم غیر ضروري درآن جلوگیري شود.
انبار عمومي

و  مانند مواد غیر خوراکی، گند زدا، آفت کش ها  نگهداری کلیه مواد شیمیايي  برای   محلی 
روغن های صنعتی مورد استفاده 

مشخصات  کلیه  قید  با  کامل  پوشش  با  ظروفي  در  و  داشته  قرار  تولید  سالن هاي  از  دور   
برچسب گذاري )شامل نام ماده، کاربرد آن و احتیاط هاي الزم هنگام استفاده از آن( به زبان 

فارسي
 دور از تابش مستقیم نورخورشید باشند و در شرايط مناسب مطابق با برچسب کاال نگهداری 

شوند.

انبار مواد شیمیایي

 مجهز به قفسه بندي فلزي
 نصب لیست کامل لوازم يدکي و قطعات ماشین آالت موجود در آن که با کدهاي مخصوص 

مشخص شده اند در انبار 
 اندازه آن بستگي به تعداد ماشین آالت، تنوع آنها، فرسودگي آنها و نیز کیفیت ماشین آالت 

خريداري شده دارد.
 به خصوصیات فیزيكي کاال مانند ابعاد، وزن، مقدار و خصوصیات محدود کننده نظیر قابلیت 

شكنندگي، قابلیت خمش و قابلیت احتراق توجه داشت. 

انبار قطعات، لوازم 
و تجهیزات مربوط 

به تعمیر و نگهداری 
ماشین آالت

در صورت نیاز، برای انبار کردن ضايعات تا تعیین تكلیف نهايی اين انبار در نظر گرفته می شود. انبار ضایعات
 استقرار به صورت ترتیب زمان ورود و خروج )سیستم ۱FIFO( و )سیستم ۲FEFO( باشد.

 پیش بیني هاي الزم جهت عايق بندي تمام فضاها در نظر گرفته شود. 
 ضخامت عايق در سردخانه هاي باالي صفر براي ديوارها ۱۰ سانتی متر، براي سقف ۱۰ تا 

۱۵سانتی متر است.
 ضخامت عايق درسردخانه هاي زير صفر براي ديوارها ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر، سقف ۱۵ تا ۲۰ 

سانتی متر و کف ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر است.
 تمامي سردخانه ها بايد مجهز به سیستم کنترل و ثبت دما و رطوبت و زنگ خطر باشند.

 درهای سردخانه کامالً درز بندي شده و ترجیحاً کشويي به يك طرف باشند. داراي پرده هوا 
بوده و از داخل قابل باز شدن باشند.

 نحوه قفسه بندي و پالت گذاري در داخل سردخانه به گونه اي باشد که امكان گردش هوا و 
فضاي الزم جهت تحرك و خدمات وجود داشته باشد.

 براي جلوگیري از ايجاد شبنم و فرو ريزي قطرات آب، تهويه مناسب برای سردخانه ها ضروري 
است.

 کف، ديوارها و سقف سردخانه قابل شست وشو و ضد عفوني باشند.
 مواد و فرآورده های نهايي معیوب بايد تفكیك و برچسب زني شده و براي پرهیز از عرضه و 

مصرف ناخواسته در مكان های خاص و مشخص جهت بررسي بیشتر نگهداري شوند.

سردخانه

First Expired First Out ـFirst In First Out                ۲ ـ۱
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بخش هاي سرویس دهنده و تأسیسات

 آب مصرفي عمومي کارخانه و تأسیسات بايد  از نظر سختي مورد تأيید بوده و با توجه 
به نوع کاربرد، ويژگي خاص آن را داشته باشد.

 آب مصرفي جهت آشامیدن و قابل استفاده در سیستم تولید و شست وشو بايد کامالً 
جدا از ساير آب هاي مصرفي در کارخانه باشدو سیستم هاي لوله کشي آن با رنگ متفاوت، 
مشخص شده باشد و به طور مستمر مورد آزمايش قرار گیرد و حداقل ۲ بار در سال توسط 
آزمايشگاه مرجع يا مورد تأيید استان مربوطه از نظر میكروبي و شیمیايي آزمايش و به 

تأيید رسیده باشد.
 ۵۰۰ mg/l در صورت استفاده از آب چاه، چنانچه سختي کل آب از حداکثر میزان مجاز 
باالترباشد منبع ذخیره آب بايد مجهز به سختي گیر و دستگاه ضد عفوني آب )کلريناتور 

يا سیستم ضد عفوني کننده پیوسته( قابل قبول و مورد تأيید مرجع ذيصالح بهداشتي باشد.
 يك منبع آب گرم )با ويژگي هاي آب آشامیدني( بايد در تمامي اوقات و درطي ساعات 
گند زدايي  فرآيند  و  شست وشو  منظور  هردو  جهت  آب  اين  باشد.  دسترس  در  کاري 
به کار مي رود. )برای مقاصد شست وشو درجه حرارت ۶۵ درجه سلسیوس و برای مقاصد 

ضدعفوني آب گرم ۸۰ درجه سلسیوس( 
بايد  کلر  غلظت  تجهیزات،  کردن  گندزدايي  جهت  کلر دار  آب  از  استفاده  درصورت   

ppm ۲۵۰ باشد و زمان تماس با کلر و سطح کلر آزاد بايد به طور مرتب کنترل شود.
 يخ مورد استفاده در فرآيند تولید بايد از آب شرب يا دارای مجوزهای بهداشتی تهیه شده باشد و 

به نحوي تولید، مورد مصرف و ذخیره قرار گیرد که از آلودگي ثانويه آن جلوگیري شود.

آب

 المپ ها بايد به طور مناسبي در برابر شكستگي حفاظت شده باشند و داراي حفاظ و 
قاب مناسب )از جنس نشكن(،  قابل شست وشو و تمیز کردن باشند و میزان روشنايی با 

توجه به نوع عملیات تولید در حد مطلوب تأمین شود.
 در تمام مكان هاي بازرسي و کنترل ۵۴۰ لوکس

 محیط هاي کاري ۲۲۰ لوکس
 ساير نقاط ۱۱۰ لوکس

روشنایي و 
المپ ها در 

سالن هاي تولید 
و انبارها

 لوله ها و کابل هاي داخل محوطه بايد به موازات خیابان هاي کارخانه قرار گرفته و حتی االمكان 
لوله ها روکار کشیده شوند.

  در داخل سالن ها، لوله ها بايد به موازات ديوارها کشیده شوند )در مسیر تانك های روباز 
نباشند(. لوله با زاويه اي غیر از ۹۰ درجه نبايد از ديوار منشعب شود. لوله ها بايد موازي يا 

عمود بر ديوار باشند و حداقل فاصله لوله ها از کف ۲۰ سانتی متر باشد.
 لوله هايي که مايع داغ درونشان جريان دارد، بايد از کابل هاي برق دور باشند.

يا  و  کارخانه  بايد در حريم مسیرهاي خارج  آتش نشاني  و جعبه هاي مخصوص  شیرها   
مسیرهاي عبور و مرور داخل سالن منطبق بر اصول ايمني کار قرار گرفته باشند.

 لوله هاي باد و بخار بايد در يك جهت شیب مختصري )حدود cm/m ۱( داشته باشند. 
انشعاب از لوله هاي اصلي باد و بخار بايد حتماً از باالي لوله گرفته شود تا از نفوذ آب به 

داخل مسیرهاي فرعي جلوگیري شود.
 لوله هاي گرم و سرد و بخار بايد کامالً عايق بندي و روکش گذاري شده باشند.

 توصیه مي شود با رنگ بندي تعريف شده امكان تفكیك لوله ها از يكديگر فراهم شود.

نصب لوله ها و 
کابل ها
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 کلیه سالن ها، انبارها و سرويس هاي بهداشتي و کارگري بايد داراي دستگاه هاي تهويه 
مناسب، وسايل گرمايش و سرمايش متناسب با حجم مكان هاي مذکور و تغییرات درجه 

حرارت با توجه به فصول سال باشند.
از  آلودگی  انتقال  احتمال  فرآورده  علت حساسیت  به  که  فرآوری  از  قسمت هايی  در   

محیط وجود دارد امكاناتی نظیرايجاد فشار مثبت يا نصب هواساز در نظر گرفته شود.
به منظور  ساختمان  فوقاني  قسمت هاي  و  در سقف ها  که  منافذي  و  تمامي شكاف ها   
ورود و خروج هوا تعبیه شده اند، بايد مجهز به بادگیر و توري سیمي باشند و در انتخاب 
توري هاي سیمي بايد دقت شود که منافذ آن خیلي ريز نباشد تا گرد و غبار با  مسدود 

کردن منافذ مانع خروج بخار آب و هوا نشود. 
باران به ساختمان شود و  بايد طوري باشد که مانع ورود   نصب و ساختار هواکش ها 

همچنین جريان هوا از بخش تمیز به غیر تمیز باشد.

تهویه

بايد خارج از سالن تولید و با فاصله مناسب از سالن هاي تولید، انبارها و امكانات کارگري 
و اداري باشد و برابر مقررات سازمان هاي ذيربط باشد.

تأسیسات بخار 
و هواي فشرده

شامل ترانسفورماتور، خازن ها و تابلوهاي برق مادر بايد در مكان مناسبي خارج از سالن 
تولید تعبیه شوند. تأسیسات برق

محل تعمیرگاه در عین حال که نزديك ماشین آالت تولید است، نبايد مستقیماً با سالن هاي 
تولید و فرآوري ارتباط داشته باشد. تعمیرگاه

 درکلیه قسمت ها و در فواصل مناسب کپسول آتش نشاني، شیلنگ آب و غیره، نصب شود. 
در  و  مناسب  محل  در  کارخانه  در  پزشكي  اولیه  کمك هاي  براي  نیاز  مورد  وسايل   

دسترس قرار گیرد.
 بايد قبل از شروع به کار از نظر ايمني جهت آتش سوزي، گواهي مربوطه از سازمان هاي 
ذيربط اخذ شود. و دستورالعمل هاي الزم را درخصوص کنترل و ارزيابي دوره اي به اجرا 

گذاشته شود.

لوازم ایمني و 
کمك هاي اولیه

از وسیله حمل )تريلي حمل زباله(  يا  بايد محلي براي خروج زباله داشته و   کارخانه 
استفاده نمايند تا روزانه زباله ها را به خارج از واحد درمحل مورد نظر منتقل نمايند. 

 دفع زباله بايد به طور مؤثر و به طريقي انجام شود که هر گونه خطر آلودگي مستقیم 
يا غیر مستقیم فرآورده و همچنین آلودگي آب آشامیدني وجود نداشته باشد، همچنین 

مانع از بروز آلودگی زيست محیطی شود.
 نظافت، شست وشو و گندزدايي مستمر محل هاي فوق الذکر الزامي است.

 مسئول و برنامه زماني جمع آوري زباله، شست وشو و گند زدايي ظروف نگهداري زباله 
بايد مشخص باشد.

 ظروف زباله هاي تر و خشك بايد جدا و اختصاصي باشند.

تخلیه زباله و 
ضایعات

 به هنگام حمل و نقل مواد اولیه، فرآورده های حد واسط و نهايي شرايط بايد به گونه اي 
باشد که هیچ گونه آسیب فیزيكي به فرآوردۀ درحال حمل و نقل وارد نشود.

حال  در  ماده  نگهداري  شرايط  با  مطابق  رطوبت(  )دما،  حمل و نقل  محیطي  شرايط   
حمل و نقل باشد.

 تجهیزات حمل و نقل از سطح نظافت قابل قبولي برخوردار باشد و از انتقال آلودگي 
ثانويه فرآورده ها به يكديگر جلوگیري به عمل آيد.

حمل و نقل
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شست وشو، ضدعفوني و گندزدایي

  تخلیه فرآورده غذايي از ماشین آالت و انتقال وسايل و ظروف به بخش شست وشو طبق برنامه 
کنترل شده باشد.

  باز کردن قسمت هاي قابل شست وشوي دستگاه ها، وسايل و تجهیزات از سطوح مختلفي که 
بايد تمیز شوند طبق برنامه کنترل شده باشد.

  فرآورده شیمیايي جهت شست وشو، ضد عفوني و گند زدايي بايد با قوانین ايمني، بهداشت و 
محیط زيست مطابقت داشته و مورد تأيید سازمان ها و مقامات ذي صالح باشد ) درصورتي که نیاز 

به شست وشو باشد(.
  شیلنگ هاي مورد استفاده براي شست وشوي سطوح بايد در شرايط بهداشتي نگهداري شوند 
و از حلقه هاي شیلنگ جمع کني براي جمع کردن و نگهداري آنها روي ديوار استفاده شود. 
در طول مدت نگهداري شیلنگ ها نبايد با کف کارخانه در ارتباط باشند )درصورتي که نیاز به 

شست وشو باشد(.
  وجود امكانات آب گرم و سرد، بخار تحت فشار، مكش و باد )درصورت نیاز( برای شست وشو 

و نظافت سالن ها.
  هر فردي که با فرآورده خام و نیمه فرآوري شده کار مي کند به صورت بالقوه، امكان آلوده 
مورد  اقالم،  ساير  و  البسه  تجهیزات،  لوازم،  کلیه  زماني که  تا  دارد.  را  نهايي  فرآورده  ساختن 
پاك سازي و گندزدايي قرار نگرفته اند، نبايد در تماس با فرآورده نهايي قرار گیرند. دست ها بايد 
قبل و بعد از کار به طور کامل شست وشو و ضد عفوني شوند و سپس با فرآورده نهايي تماس پیدا 

کند. )بر حسب نیاز و نوع فرآورده(.
صحیح  عملكرد  از  اطمینان  جهت  منظم(  صورت  )به  کار  سطوح  از  میكروبی  آزمايشات    

دستورالعمل شست وشو و ضد عفوني انجام شود )بر حسب نیاز و نوع فرآورده(.
  با استفاده از يك جدول مستقل، شست وشو و گندزدايي براي هر دستگاه مشخص مي شود 

که به عنوان مثال مراحل آن عبارت اند از :
)Brushing( جرم زدايي با استفاده از برس

شست وشو با آب                             شست وشو با مواد شوينده )دترجنت(
شست وشوی مجدد با آب                  ضد عفوني در صورت نیاز

آبكشي
 براي شست وشو و گندزدايي کردن مي توان از ترکیبات زير استفاده نمود:

بي کربنات سديم                           کربنات سديم بدون آب
تري فسفات سديم                          آب گرم با دماي ۸۰ الي ۸۵ درجه سانتي گراد

سود کاستیك                                ترکیبات کلر
اسید نیتريك

  براي ضد عفوني کردن تجهیزات و سطوح دستگاه ها ترجیحاً از ترکیبات چهارتايي آمونیوم استفاده 
نشود، زيرا باقیمانده اين ترکیبات به سختي برطرف شده و همچنین کلیه میكروارگانیسم هاي 

بیماري زا را از بین نمي برند.
  مرحله آبكشي براي زدودن باقیمانده شیمیايي بايد با دقت و توجه کافي صورت گیرد، زيرا 
باقیمانده برخي از ترکیبات مانند کلر موجب خورندگي در سطح دستگاه ها و لوازم خواهند شد.

نكات کلی برای 
ضد عفونی و 
شست وشو
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کنترل pest )حشرات، جوندگان، پرندگان و آفات(

 برنامه مؤثر و مداوم براي کنترل ورود pest در محل 
واحد تولیدي بايد تنظیم و به طور منظم به مورد اجرا 

گذارده شود.
 جهت جلوگیري از النه گزينی pest مي توان از مواد 
شیمیايي که به اين منظور در مصالح ساختماني واحد 

تولیدي استفاده مي شود کمك گرفت.
از  مداوم  به طور  بايد  اطراف  محیط  و  کارخانه   
افراد  توسط   pest ورود  از  ناشي  آلودگي  وجود  نظر 
با  آموزش ديده يا توسط شرکت های مجاز بازرسی و 

برنامه ريزي مناسب مورد بازبیني قرار گیرند.
بايد  ريشه کني  اقدامات  وجودآلودگي،  درصورت    
استفاده  قبیل  از  پذيرد. هر گونه عملیات کنترل  انجام 
با  بايد  بیولوژي  و  فیزيكي  شیمیايي،  روش هاي  از 
تحت  فقط  و  شده  زمان بندي  و  مشخص  برنامه ريزي 
نظارت افرادي که اطالعات کافي از مخاطرات ناشي از 
استفاده از آن فرآورده براي سالمتي انسان دارند انجام 
باقیمانده مواد  اين مخاطرات ممكن است دراثر  گیرد. 

شیمیايي درفرآورده ها به وجود آيد.
ورود  علیه  مبارزه  و  عفوني  ضد  عملیات  هر گونه    
تولید  عملیات  که  گیرد  انجام  مواقعي  در  بايد   pest

خاتمه يافته است.
ساير  که  هنگامي  فقط  بايد  سموم  از  استفاده    
گردد.  استفاده  نباشد  اجرا  قابل  احتیاطي  روش هاي 
پیش از استفاده از سموم بايد مراقبت هاي الزم جهت 
محافظت کلیه فرآورده ها انجام شود و هرنوع ماده اولیه 
و در صورت امكان آن دسته از وسايلي که امكان انتقال 
آنها فراهم است، از انبارها و سالن ها خارج شوند و پس 
از کاربرد سموم و پیش از استفاده مجدد از آنها کامالً 

شست وشو و گند زدايي گردند.
کنترل  مسئول  و  شده  مستند  بايد  کنترل  روش    
مصرفي  فرآورده های  تمامي  و  باشد  مشخص  آن 
شده  تأيید  ذي صالح  مراجع  توسط  )آفت کش ها( 

باشند.
مكان های  در  و  تهیه  تله گذاری  به  مربوط  نقشه    

مختلف در معرض ديد باشد.

اقدامات کلی برای مبارزه 
با حشرات، جوندگان، 

پرندگان و آفات
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اصول فني ـ بهداشتي تولید، تجهیزات و ماشین آالت فرآوري

 بخش هاي مختلف تمام ماشین آالت و تجهیزات خط تولید بايد طوري طراحي شده باشند که به سرعت 
و به راحتي از يكديگر جدا شده و تنها با بازکردن و برداشتن چند مهره و يا پیچ بتوان با دست، دستگاه 

را پیاده کرد.
 بهتر است بخش هاي مختلف تجهیزات از وزن کمي برخوردار باشند تا به آساني جهت تمیز کردن و 

تعمیر با دست حمل شوند.
 تمام سطوحي که در تماس با فراورده غذايي هستند بايد خنثي، بي تأثیر بر روي فراورده، صاف، بدون 
خلل و فرج و بدون قابلیت جذب باشند. همچنین در برابر مواد شیمیايي پاك کننده و ضد عفوني کننده و 

گندزدا مقاوم بوده و به راحتي تمیز شده و باز بیني و بازرسي آنها آسان باشد. 
 جنس تجهیزات به کار رفته که با ماده غذايي در تماس هستند بايد از انواع Food Grade باشند.

 استیل ضد زنگ بهترين جنس فلزي براي ساختار تجهیزات فراوري فراورده غذايي است. قسمت هاي 
داخلي دستگاه ها که در تماس مستقیم با ماده غذايي نیستند، از استیل ضد زنگ شماره ۳۰۲ بوده و 
قسمت هاي در تماس با ماده غذايي از جنس استیل ضد زنگ ۳۰۴ و ۳۱۶ است که شماره ۳۱۶ براي 
برابر خورندگي دارد و براي محصوالت  محصوالت اسیدي و خورنده مي باشد و ۳۰۴ مقاومت کمي در 
کردن،  تمیز  قابلیت  مطلوب،  ظاهري  داراي  استیل،  استنلس  کلي  به طور  نمي باشد.  مناسب  اسیدي 

فرم پذيري آسان، مقاومت به خورندگي، سطحي صاف و صیقلي است.
 تجهیزات به کار رفته بايد کامالً صیقلي و صاف بوده، نبايد زاويه دار باشند و تا حد امكان بايد از ايجاد 

فضاهاي مرده به خصوص در لوله ها و مسیرهاي انتقال جلوگیري شود.
 حداقل فاصله تجهیزات و ماشین آالت از کف کارخانه ۱۵ سانتی متر باشد. پايه هاي زير دستگاه ها و 
ماشین آالت بهتر است سطح مقطع دايره اي شكل داشته و در صورت مربع شكل بودن قابلیت چرخش 

۴۵ درجه اي داشته باشد. 
 نبايد امكان نشت فراورده درحال فراوري در قسمت هاي گیر بكس، موتور و ... و بالعكس وجود داشته 

باشد.
 امكان نشت روغن و گريس از دستگاه به فراورده غذايي وجود نداشته باشد.

 تمام قسمت هاي خطر آفرين بايد پوشیده و قسمت هاي خطرناك بايد عالمت گذاري شوند.
 استفاده از چوب درمحوطه هاي تولید فراورده غذايي ممنوع بوده و درصورتي مجاز است که به طورکامل 

و با اليه هاي مناسب از فراورده مجزا شده باشند.
 استفاده از چوب روي میزهاي تولید ممنوع است.

 درصورت تماس اجتناب ناپذير فراورده روان کننده تجهیزات و نقاله ها با فراورده غذايي بايد آنها را از 
نوع Food Grade انتخاب کرد.

 کلیه دستگاه ها وسیستم برق کارخانه بايد به زمین اتصال )چاه ارت( داشته باشند.

کلیات
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 تسمه ها که معموالً در مرحله سورتینگ به کار مي روند، بايد نرم، محكم و غیر قابل پاره شدن از جنس 
مناسب و بهداشتي تهیه شوند.

روي  تسمه ها  که  قسمت هايي  در  به خصوص  باشد،  نداشته  ترك  تسمه  که  شود  بررسي  مرتباً  بايد   
غلتك ها برمي گردند و در معرض کشش هستند.

 نوار نقاله ها پس از شست وشو )با برس و آب ومحلول شوينده مناسب( بايد کامالً خشك شوند. براي اين 
منظور يا دستگاه خالي کار کند تا کم کم خشك شود يا با استفاده از المنت هاي حرارتي و هواي گرم آن 

راخشك نمود و برنامۀ روش شست وشو بايد درمحل دستگاه نصب شود.

نوار نقاله ای 
تسمه دار

  هلیس )مارپیچ( مورد استفاده داراي روکش متناسب با ماده غذايي باشد که معموالً آن را از فوالد 
ضد زنگ مي سازند و براي فراورده هايی که سايش زياد داشته و مي توانند خورندگي ايجاد کنند از روکش 

مناسبي استفاده شود که از سايش و نهايتاً خورندگي جلوگیري شود.
بايد درفواصل زماني کوتاه )بسته به حساسیت و نوع محصول و بار آلودگي آن( شست وشو شود.

  روکش اين نقاله ها بايد به راحتی قابل باز و بسته شدن باشد تا شست وشو به آسانی انجام شود.

نقاله مارپیچ

 بايد از جنس استیل ضد زنگ، بدون زاويه و گوشه بوده و محل هاي جوش و اتصاالت کامالً صاف و 
صیقلي باشد. سقف آنها به صورت مدور بوده و دريچه هاي آن کامالً بسته شود. محل ورود شافت به همزن 

بايد کامالً درزگیري شده و جهت تمیز کردن به راحتي قابل باز شدن باشد.
ـ مخازن بايد به راحتي شست وشو شوند و ضمناً داراي زهكش بوده تا بعد از پروسه تمیز کردن به راحتي 
محلول تمیز کننده خارج شود و داراي خروجي هوا باشند تا مانع کندانس آب شده و بخار را در صورت 

وجود خارج نمايد.
 داراي مكان هايي جهت نصب ترمومتر و فشارسنج باشند و دريچه شیشه اي جهت رؤيت فرآورده داشته 

و قسمت تخلیه فراورده طوري طراحي شده باشد که کلیه فراورده غذايي تخلیه شود.
 در صورت امكان مجهز به همزن هايی باشد که بدون استفاده از پیچ به شافت مرکزی متصل باشد.

مخازن

 درقسمت هايي که درتماس مستقیم با ماده غذايي است. بايد از جنس Food Grade باشند.
 پمپ ها بايد قابلیت باز شدن و تمیز کردن داشته باشند قسمت هاي متحرك پمپ که جهت اتصال 

بخش هاي ثابت به کار مي رود مي تواند از جنس پالستیك يا استیل باشد.
 فضاي اطراف پمپ به گونه اي باشد که به سهولت بتوان در مواقع ضروري پمپ را باز و تعمیر و نظافت 

نمود.

پمپ ها

 برنامه شست وشو برای پرکن وجود داشته باشد.
 چنانچه در اين مرحله امكان آلودگي ثانويه وجود داشته و فراورده بسته بندي شده نیز میكروب زدايي 
نمي شود الزم است توجه خاص به اين مرحله اعمال شده و به خصوص بخش هاي جرم گیر به طور مرتب 

نظافت شود.

پرکن و 
بسته بندي
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تهیه و نگهداري مواد اولیه و فراورده نهایي

 فهرست تأمین کنندگان مواد اولیه مشخص باشد.
 کلیه مواد اولیه مورد مصرف از منابع تولید داخلي، بايد داراي پروانه ساخت از سازمان غذا و 
ارزيابی فراورده های  اداره کل نظارت و  از  بايد داراي مجوز ورود  اولیه وارداتي  بوده و مواد  دارو 

غذايی،آرايشی و بهداشتی يا معاونت های غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشكي مربوطه باشند.
 مواد اولیه خريداري شده صرفاً پس از آزمايش و تأيید مسئول فني، اجازه نگهداري در انبار و 

مصرف را دارند.
 مواد اولیه بايد داراي قابلیت رديابی بوده و شناسنامه که مشخصات الزم از جمله شكل فیزيكي، 
شماره سري ساخت يا بهر، نام علمي و شیمیايي، دستورالعمل شرايط نگهداري و نمونه برداري، 
دستورالعمل ايمني براي نحوه مصرف، موارد مصرف، تاريخ تولید و انقضا و ... بر روي آن درج شده 

باشند. شناسنامه کلیه مواد اولیه براي هر بهر بايد در مستندات کارخانه نگهداري شود.
 کلیه مواد اولیه جهت مصرف بايد تحت نظارت و کنترل مسئول فني بوده و تصوير پروانه ساخت 

و مجوز ورود آنها در اختیار مسئول فني باشد.
  مواد اولیه بايد داراي فاکتور خريد معتبر باشد.

)سیستم  باشد  انقضا  و  تولید  تاريخ  و  ورود  تاريخ  بر اساس  بايد  انبار  در  اولیه  مواد  چرخش   
.)FEFO ( و )سیستمFIFO

 ظروف بسته بندي مواد اولیه در موقع ورود به انبار بايد سالم و بدون نقص باشند.
  مواد اولیه تاريخ مصرف گذشته و يا غیر قابل قبول و رد شده بايد از انبار خارج و در انبار ضايعات 
تا تعیین تكلیف نگهداري شوند. فضاي الزم و امكانات مناسب جهت انجام توزين در نظر گرفته شود.
 توزين فراورده اولیه بايد با توجه به دستورالعمل و فرموالسیون بچ تولیدي توسط فرد مسئول انجام شود.

  مواد اولیه توزين شده در ظروف کامالً در بسته و مناسب نگهداري و برچسب زني شود و موادی 
و  اولیه، مقدار وزن  ماده  )نام  باشد  اطالعات الزم  برچسب  داراي  بايد  نمي شود،  مصرف  فوراً  که 

شماره بهر( و بايد درظروف و يا مخازني که مناسب با نوع ماده مي باشند نگهداري شوند.

تهیه و نگهداري 
مواد اولیه

 فراورده تولیدي قبل از توزيع از نظر قابلیت مصرف به تأيید مسئول فني رسیده باشد و از قابلیت 
رديابی آن اطمینان حاصل شود.

  مستندات انجام آزمايشات فراورده درآزمايشگاه موجود باشد.
 نوع و جنس ظروف بسته بندي فراورده، مورد تأيید مسئول فني با توجه به مندرجات پروانه 

ساخت و از درجه غذايي )Food Grade( باشد.
  بسته بندي فراورده بدون عیب و نقص بوده و تحت شرايط بهداشتي و بدون تأخیر انجام گیرد.

برروي  کننده  گمراه  اطالعات  ازدرج  بايد  همچنین  و  شود  انجام  درستی  به  برچسب گذاري   
برچسب فراورده اجتناب شود.

  میزان ماندگاري، نحوه مصرف، شرايط نگهداري فراورده و هشدارها برروي برچسب بسته بندي 
يا برگه راهنماي مصرف قید شود.

  کد گذاري فراورده بايد به نحوي باشد که براي هر فراورده کامالً انحصاري بوده و از دريافت مواد 
اولیه تا فراورده نهايي وضعیت فراوري قابل رديابي باشد و درصورت بروز هرگونه مخاطره بررسي 

شرايط تولید و برقراري اقدامات اصالحي میسر شود.
  پس از عرضه فراورده به منظور بررسي فراوري درصورت نیاز کارخانه بتواند فراخوان فراورده 

را داشته باشد.
  ظروف بسته بندي بايد قبل از پرشدن مورد کنترل بهداشتي قرار گرفته و درصورت لزوم نسبت 
به نصب سیستم چشم الكترونیك در مسیر پر کردن ظروف و يا گماردن افرادي جهت نظارت به 

موضوع فوق اقدام نمايند.

نگهداري فراورده 
نهایي
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مراحل اداری احداث و بهره برداری یک واحد تولید مواد غذایی 

1  اخذ جواز تأسیس واحد تولیدی، طراحی و مونتاژ

استان  تجارت  و  معدن  به سازمان صنعت،  انتخاب طرح،  و  مطالعاتی  مراحل  از طی  الف( پس 
مراجعه و فرم جواز تأسیس، دريافت شود. 

ب( با آگاهی از مقررات »صنعتی، زيست محیطی، کار و امور اجتماعی و در صورت لزوم وابسته 
به موضوع فعالیت طرح، نظارت بر مواد غذايی، دارويی و بهداشتی، شبكه دامپزشكی«، فرم جواز 
تأسیس تكمیل شده و همراه با تصوير شناسنامه و يا مدارك ثبت شرکت به سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان ارائه می شود.
ج( اخذ جواز تأسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت 

2  مراحل صدور پروانه بهره برداری

الف(پرسشنامه پروانه بهره برداری توسط متقاضی از سازمان صنعت، معدن و تجارت ذيربط اخذ و پس از 
تكمیل به آن سازمان ارائه می شود تا مورد بررسی و از نظر تكمیل بودن اطالعات مورد تائید قرار گیرد.
توسط  منصوبه  آالت  ماشین  بر اساس  تولید  ظرفیت  حداکثر  تعیین  برای  سنجی  ظرفیت  ب( 
کارشناس ذيربط برای سه شیفت کاری يعنی چهار هزار و پانصد ساعت مفید با راندمان ۱۰۰ درصد 
به  نیاز  به ماهیت صنعت  با توجه  برای کلیه صنايع در سال محاسبه می گردد. در مواردی که 
محاسبه تمام اوقات سال به عنوان روزهای کاری می باشد. )نظیر کارخانه سیمان يا شیشه( اين 

میزان به شش هزار و پانصد ساعت مفید با راندمان ۱۰۰ درصد افزايش می يابد. 
ج( درمورد واحدهايی که دارای چند خط تولید جداگانه هستند در صورتی که تنها يك يا چند خط 
از کل خطوط تولید آماده بهره برداری باشد صدور پروانه بهره برداری برای آن خطوط بالمانع است. 
د( صدور پروانه بهره برداری الزاماً با توجه به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۷۴/۲/۳ 
منوط به موافقت سازمان حفاظت محیط زيست است و برای صنايع غذايی و بهداشتی ودارويی با 
توجه به قانون مواد خوردنی آشامیدنی و آرايشی و بهداشتی مصوب ۴۶/۴/۲۸ منوط به استعالم و 
اخذ موافقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و برای صنايع دارويی و غذايی دام و طیور 

با هماهنگی سازمان دامپزشكی کشور يا واحدهای استانی آنها نیز خواهد بود. 
ه( هزينه صدور پروانه بهره برداری به حساب خزانه کشور واريز می شود. 

به  رنگی مخصوص  برگه  در  نیاز  مورد  اطالعات جمع آوری شده  بر اساس  بهره برداری  پروانه  و( 
همراه نامه ارسال پروانه بهره برداری تهیه و به متقاضی ارائه می گردد. 

3  پروانه مسئول فنی و پروانه بهره برداری اداره نظارت 

در اين مرحله واحد تولیدی بايد يك نفر مسئول فنی با مدرك دانشگاهی مرتبط با مواد غذايی به 
اداره نظارت بر مواد غذايی و دارويی معرفی نموده و هم زمان نیز درخواست صدور پروانه بهره برداری 
از اداره نظارت کند. کارشناسان اداره نظارت با بررسی مواردی مانند مساحت و شرايط ساختمان و 

انبارها، سالن تولید و آزمايشگاه و نحوه تولید نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام می کند.

تمامی اقدامات ذکر شده از طريق درگاه اطالعات و خدمات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به نام سامانه بهین ياب به آدرس www.behinyab.ir انجام 

می شود.

نکته
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4  پروانه ساخت 

واحد صنعتی اقدام به تولید آزمايشی محصول يا محصوالت بر اساس فرموالسیون تأيید شده از  طرف 
آزمايشات  و  کرده  نمونه برداری  شده  تولید  نمونه  از  نظارت  اداره  بازرسان  می کند.  نظارت  اداره 
اختصاصی شیمیايی، فیزيكی و میكروبی را انجام داده و در صورت مطابقت، پروانه ساخت را برای هر 

محصول به طور جداگانه صادر می کند. اين پروانه مجوز رسمی تولید و توزيع کاال است.

5  مهر استاندارد 

برای بعضی محصوالت غذايی که مشمول استاندارد اجباری هستند و يا صاحب صنعت تمايل به 
ايران  باشد، کارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  گرفتن استاندارد اجباری داشته 
با مراجعه به کارخانه مراحل تولید را بررسی نموده و پس از چندين بار نمونه برداری تصادفی از 

محصوالت و انجام آزمايشات مربوطه در صورت تأيید، مهر استاندارد اعطا می شود.

در آزمایشگاه چه نكات مهمی را باید رعایت کنیم؟
1 هرگز بدون روپوش، دستكش، ماسك، عینك و ساير وسايل ايمنی مناسب آزمايش نكنیم؛ 

2 از شیلنگ های آب و گاز هرگز بدون بست استفاده نكنیم؛
3 هرگز از وسايل معیوب و شكسته استفاده نكنیم؛ 

4 هرگز آزمايش در حال اجرا را بدون مراقبت رها نكنیم؛ 
5 هرگز از ظروف حاوی مواد و محلول ها بدون درپوش محكم نگه داری نكنیم؛

6 مواد مورد استفاده را فقط به میزان مصرف بر روی میزها نگه داری و بقیه را در محل مناسب 
انبار نمايیم؛

7 خطرات موجود در آزمايشگاه را شناسايی نمايیم و روش های مناسب مقابله با آنها را بیاموزيم؛
8 محل کپسول های آتش نشانی را شناسايی و روش استفاده از آنها را بیاموزيم؛

9 قبل از کار با مواد شیمیايی، ابتدا با خواص آنها آشنا شده، خطرات آنها را شناسايی نموده و 
روش مقابله با اين خطرات را فراگیريم؛

10 با عاليم و هشدارهای ايمنی آشنا شويم؛

11 مسیرهای تردد در آزمايشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه داريم؛

12 روی میزها از تجهیزات و مواد غیر الزم خالی باشد؛

13 وسايل روی میزها را به طور مناسب و بی خطر قرار دهیم؛

14 حتماً به هرگونه ظرف حاوی مواد و محلول ها برچسب مناسب الصاق نمايیم؛

15 از هرگونه خوردن و آشامیدن در محیط آزمايشگاه پرهیز کنید، محیط آزمايشگاه آلوده به 

مواد سمی و خطرناك است؛
16 هنگام شست وشوی ظروف و وسايل شیشه ای، ابتدا شیر آب را باز نموده و منتظر يكنواخت 

مسیر  در  را  قابل شست وشو  وسايل  می شويم، سپس  آن  فشار  ثابت شدن  و  آب  شدن جريان 
جريان آب قرار می دهیم تا از رها شدن وسايل از دست )در اثر فشار ناگهانی آب( و شكستن آنها 

جلوگیری شود؛
17 حتی االمكان در ساعات خلوت روز آزمايش نكنیم تا بتوانیم در صورت نیاز از کمك ساير افراد 

استفاده نمايیم؛
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18 اگر انجام آزمايش نیازمند زمان طوالنی است، به جای انجام آن در ساعت های انتهايی روز، بهتر 

است آزمايش ها را زودتر شروع نمايیم؛
19 مواد و محلول های خطرناك و آاليندۀ محیط زيست را در فاضالب يا سطل زباله خالی نكنیم؛ 

اين مواد و محلول ها بايد جمع آوری و به صورت صحیح دفع گردند؛
20 برای هر بار استفاده حتماً تاريخ استفاده از دستگاه و فاکتور اندازه گیری شده را در دفترچۀ 

مخصوص يادداشت نمايیم؛
21 پیش از توزين يا برداشتن هر ماده برچسب ايمنی آن را مطالعه نمايیم؛

22 هرگز مواد شیمیايی را به وسیله پیپت با دهان نكشیم؛

23 برای استفاده از هر دستگاه و به منظور جلوگیری از اختالل در آن دستگاه الزم است در شروع 

با مسئول آن هماهنگی کامل به عمل آيد؛
24 ترازوهای موجود در آزمايشگاه بايد هر روز پس از اتمام کار تمیز شود؛

25 هرگز کیف و وسايل شخصی خود را در محیط آزمايشگاه قرار ندهیم؛

26 خانم ها بايد مقنعۀ خود را در روپوش قرار دهند.

خطرات آزمایشگاهی  

انواع خطرات ردیف
پایشمثالاحتمالی

شیمیايی۱
فلزی  ترکیبات  آلی،  و  معدنی  اسیدهای 
و معدنی، حالل های آلی و  واکنشگرهای 

آلی

اندازه گیری مستقیم غلظت مواد در منطقه 
تنفسی اشخاص

بیولوژيكی۲
تماس دست به دهان، عملیات رقت سازی 

با پی پت و دهان و....
از استخدام،  آزمون های فیزيكی پیش 
آزمون های سرولوژيكی، راديوگرافی از 

واکسیناسیون سینه، 

راديوشیمیايی۳
تولیدکننده  ماشین های  راديواکتیو،  مواد 

فرابنفش پرتو  پرتو، 
قابل  بازرسی  دستگاه های  آغشته کردن 
از هوای آزمايشگاه،  حمل و نمونه گیری 
اندازه گیری مواد راديو اکتیو در بدن افراد

سیم های برق، تجهیزات معیوب و...فیزيكی۴

سانتر يفیوژ، مخلوط کنمكانیكی۵

خطرات گازهای ۶
سیلندرهای گازتحت فشار
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تجهیزات ایمنی آزمایشگاهی  

کاربردنامردیف

خاموش کننده های ۱
حريق

آبی: برای اطفای حريق های حاصل از چوب و کاغذ

پودر خشك شیمیايی: کاربرد در اطفای انواع حريق و به طور اختصاصی برای 
مايعات آتش گیر و فلزات و حريق های الكتريكی

دی اکسیدکربن: برای کنترل حريق های کوچك مانند مايعات آتش گیر و به طور 
محدود در اطراف ابزار و تجهیزات الكترونیكی 

پتوهای حريق: کنترل حريق

در هنگام پاشیدن اسید و سود غلیظ روی بدن و لباس، هنگام آتش گرفتن لباس هادوش های ايمنی۲

وقتی مواد سمی و خطرناك با چشم تماس يابدشوينده های چشمی۳

برای جلوگیری از پاشیدن مواد مضر، انتقال مواد شیمیايی به ويژه اسید و سود غلیظجعبه های ايمنی۴

تجهیزات حفاظت ۵
فردی

لباس کار

دستكش

کفش ايمنی

عینك ايمنی

برگه های اطالعات ایمنی مواد  

هنگام کار با مواد شیمیايی مختلف، امكان بروز حوادث مختلف نظیر تماس پوستی، بلع، استشمام، 
ريخته شدن مواد در محیط و غیره وجود دارد. بنابراين بسیار مهم است که بدانیم در مقابله با 
اين حوادث چگونه بايد عمل نمود. اطالعات الزم برای اين منظور در برگه هايی به نام برگه های 
اطالعات ايمنی مواد )Material Safety Data Sheet( يا همان MSDS جمع آوری می شود 

که در موارد اضطراری می توان از آنها استفاده نمود.
تولیدکنندگان مواد  از  البته  ايمنی مواد در سايت های مختلف موجود است  برگه های اطالعات 

شیمیايی نیز می توان اين برگه ها را تهیه کرد.
از آنجايی که اين گونه اطالعات به صورت اضطراری و بدون پیش بینی قبلی مورد نیاز واقع می شوند، 
بايد برگه های اطالعات ايمنی مواد شیمیايی مورد استفاده را پرينت نموده و به ترتیب نام آيوپاك 
آنها در يك زونكن در محل قابل دسترس عموم در آزمايشگاه نگهداری نمود تا در صورت نیاز، 

امكان دسترسی سريع به آنها فراهم باشد.



اطالعاتی که این عالمت عالمت هشداری
مواد شیمیایی دارای موارد هشداری و ایمنیمی دهد

این ویژگی

مواد سمي
Toxic

اگر به هر وسیله ای وارد دهان شود، 
پوست  به وسیله  يا  شود  استنشاق 
ريسك  باعث          افزايش  شود،  جذب 
خطر سالمتی و حتی ممكن است 

به مرگ شود. منجر 

پوشش  شود،  انجام  هود  زير  آزمايشات 
و  برای چشم ها، صورت  محافظتی مناسبی 
دست ها به کار برده شود، در صورت تماس 
شسته  فراوان  آب  با  پوست  و  چشم  با 
يا  مواد،  اين  با  حادثه ای  موارد  در  شود، 
به سرعت  احساس خوب سالمتی  نداشتن 
به اورژانس و خدمات پزشكی مراجعه شود.

کلريد باريم،  کلريد مس، 
اوزون سرب،  ترکیبات 

مواد زيان بخش
Harmful

دهان  وارد  وسیله ای  هر  به  اگر 
به وسیله  يا  شود  استنشاق  شود، 
دارد  احتمال  شود،  جذب  پوست 
باعث ايجاد اختالل در سالمتی شود.

استنشاق  مواد  اين  بخار  و  غبار  و  گرد 
نشود، با پوست تماس نیابد، پس از اتمام 
کار با اين مواد و قبل از خوردن و آشامیدن 
با  دست ها شسته شود، در صورت تماس 
چشم به سرعت با آب فراوان شسته شده 

و چشم ها زير آب نگه داشته شود.

کربنات مس، اکسید مس

مواد التهاب آور
Irritant

با  مداوم  به طور  صورتی که  در 
زمان  باشد،  داشته  تماس  پوست 
تماس آن طوالنی باشد يا استنشاق 
شود ممكن است باعث ايجاد درد، 

گردد. التهاب  و  حساسیت 

گرد و غبار و بخار اين مواد استنشاق نشود، در 
صورت تماس با چشم به سرعت با آب فراوان 
شسته شده و چشم ها زير آب نگه داشته شود.

پاك کننده،  آنزيم های 
اسید  محلول  آمونیاك، 
آهك آب  کلريدريك، 

موادخورنده
Corrosive

در صورت تماس مستقیم با پوست 
و  شديد  سوختگی های  ايجاد  باعث 

می شود. زنده  بافت های  انهدام 

چشم ها،  برای  مناسبی  محافظتی  پوشش 
صورت و دست ها به کار برده شود، به سرعت 
لباس های آلوده به اين مواد از بدن جدا شود، 
در صورت تماس با پوست با آب فراوان شسته 
شود، در صورت تماس با چشم به سرعت با 
آب فراوان به مدت ۱۵ دقیقه شسته شده و 
چشم ها زير آب نگه داشته شود و به سرعت به 

اورژانس و خدمات پزشكی مراجعه شود. 

غلیظ،  اسید کلريدريك 
فلز  سولفوريك،  اسید 
کلسیم اکسید  سديم، 

مواد اکسید کننده
Oxidant

ايجاد  باعث  اکسیژن،  تولیدکننده 
آتش سوزی يا  انفجار 

شود،  عمل  کاربرد  دستورالعمل  با  مطابق 
ظروف حاوی اين مواد در مكان های خنك 
نگهداری شده و مكان نگهداری تهويه شود، 
منابع  از  دور  و  بسته  کاماًل  ظروف  درب 

احتراق و اشتعال و گرما انبار شود.

غلیظ،  نیتريك  اسید 
ن،  ژ و هیدر کسید     ا پر

پتاسیم منگنات 

مواد با قابلیت 
اشتعال زياد
 Highly

Flammable

نقطه  می گیرد،  آتش  آسانی  به 
۲۱ درجه  سلسیوس  زير  احتراق 

است. 

در مكان های فاقد شعله و آتش استفاده شود، 
انبار  گرما  و  اشتعال  و  احتراق  منابع  از  دور 
از  نشود،  استنشاق  آن  بخارات  و  گاز  شود، 
تخلیه الكتريكی بارهای الكتريسیته ساکن 

کنید. جلوگیری 

پتاسیم،  و  سديم  فلز 
بنزين اتانول، 

هشدارها و عالئم ایمنی  
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پیکتوگرام   

پیكتوگرام نوعی نماد بصری است که اطالعات را به صورت تصويری و بدون استفاده از کالم 
خیلی سريع و صريح ارائه می کند. 

اين نمادها بدون استفاده از کلمات و جمالت، اطالع مورد نظر را در اختیارمان می گذارند؛ در 
واقع آنها خود يك زبان بین المللی بصری و بدون کالم هستند که هريك می تواند هشدار دهنده، 

راهنمايی کننده و بازدارنده باشند. 
هر  ايمنی  کمیتۀ  به وسیلۀ  و  نصب  آزمايشگاهی  دستگاه های  و  مواد  روی  بر  بايد  عاليم  اين 
آزمايشگاه بررسی شود. شايان ذکر است که نبودن آنها در حكم امتیاز منفی برای يك آزمايشگاه 

بود. خواهد 

بايد به خاطر داشته باشیم که رعايت نكردن هر کدام از نكات سادۀ ذکر 
شده، می تواند منجر به حوادثی شود که شايد خیلی دور از ذهن باشند؛ اما 

بعد از وقوع ديگر فرصتی برای جبران نخواهد بود.

نکته
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برچسب ظروف مواد و محلول هاي شیمیایي  
برچسب ظروف مواد و محلول هاي شیمیايي، در واقع شناسنامه اي است که مشخصات محتواي 
ظرف را نشان می دهد و هنگام استفاده از اين مواد و محلول ها مي توان تصمیم صحیح را اتخاذ 
تاريخ  آيا محتواي ظرف  است؟  مناسب  نظر  مورد  کار  براي  ماده  اين  مثاًل خلوص  آيا  نمود که 
گذشته نمي باشد؟ ناخالصي هاي اين ماده چیست؟ )با دانستن شماره کاتالوگ( خطرات اين ماده 
و احتیاط هاي الزم کدام اند؟ الصاق برچسب مناسب به ظروف حاوي مواد و محلول هاي شیمیايي 

يكي از مسائلي است که بايد در مورد آن دقت زيادي مبذول کرد.
برچسب ظروف حاوي مواد و محلول هاي شیمیايي بايد مطابق زير باشد: 

نام ماده / اجزا:     ..........................................................................................................................................

درصد خلوص / غلظت:   ............................................................................................................................

تاريخ تهیه / ورود به آزمايشگاه:    ............................................................................................................
زمان انقضا:  ..............................................................................................................................................

فرد / شرکت سازنده:     ...............................................................................................................................

شماره کاتالوگ: ........................................................................................................................................

...................................................................................................    :S۱۳ و R۹ ًهشدارهاي ايمني: مثال

شرايط نگهداری:  ......................................................................................................................................

 در بند شماره ۱ بايد نام ماده يا اجزاي تشكیل دهنده آن درج شود.
 در بند شماره ۲ بايد غلظت يا خلوص ماده درج شود.

  در بند شماره ۳ در مورد مواد تحويلي از انبار بايد تاريخ ورود آنها به آزمايشگاه و در مورد مواد 
و محلول هاي دست ساز بايد تاريخ تهیه آنها را درج کرد.

 در بند ۴ زمان انقضای ماده مورد نظر درج می شود.
  در بند شماره ۵ در مورد مواد اوريجینال بايد نام کارخانه يا شرکت تولیدکننده و در مورد مواد 

و محلول هاي دست ساز نام فرد تهیه کننده درج شود.
  در بند شماره ۶ بايد شماره کاتالوگ شرکت يا کارخانه تولیدکننده مواد درج شود. 

  در بند شماره ۷ بايد هشدارهاي ايمني ماده يا محلول مورد نظر را با استفاده از MSDS آن يا 
از ساير مراجع معتبر يافته و درج نمايیم. 

 در بند شماره  ۸ شرايط نگهداری ماده تهیه شده ذکر می شود.

در يك فرايند صحیح، هنرجويان پیش از کار با يك ماده شیمیايی ابتدا بايد 
آشنايی کافی با آن و خطرات احتمالی ناشی از آن را کسب نمايند و سپس 
به ساير مراحل بپردازند. در چنین سیستمی هیچگاه وقت صرف شده برای 
از دست رفته و تلف شده محسوب  با خواص و خطرات ماده، وقت  آشنايی 

نمی شود.

نکته
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   R PHRASES جدول توصیفی برچسب گذاری مخاطرات مواد شیمیایی

در بسیاری از کشورها، اطالعات مربوط به مواد شیمیايی، حاوی کدهای مشخص کننده خطرات 
مواد شیمیايی است که اين کدها با نام کدهای R و تحت عنوان جدول توصیفی برچسب گذاری 

مخاطرات مواد شیمیايی شناخته می شوند.

R۱در صورت خشك بودن ماده قابل انفجار است.

R۲خطر انفجار ماده بر اثر ضربه، اصطكاك، حريق يا ساير منابع اشتعال و احتراق وجود دارد.

R۳خطر شديد انفجار بر اثر ضربه، اصطكاك، حريق يا ساير منابع اشتعال و احتراق وجود دارد.

R۴خطر تشكیل ترکیبات بسیار حساس انفجاري فلزي ماده وجود دارد.

R۵بر اثر حرارت ديدن ممكن است منفجر شود.

R۶خطر انفجار ماده در تماس يا بدون تماس با هوا وجود دارد.

R۷ممكن است باعث ايجاد حريق شود.

R۸تماس با مواد قابل اشتعال ممكن است باعث ايجاد حريق شود.

R۹امكان انفجار در صورت مخلوط شدن با مواد قابل اشتعال وجود دارد.

R۱۰قابل اشتعال است.

R۱۱بسیار قابل اشتعال است.

R۱۲به شدت قابل اشتعال است.

R۱۴به شدت با آب واکنش مي دهد.

R۱۵تماس با آب باعث آزاد شدن گازهاي بسیار قابل اشتعال مي شود.

R۱۶امكان انفجار ماده در صورت مخلوط شدن با مواد اکسیدکننده وجود دارد.

R۱۷به صورت خود به خود در هوا مشتعل مي شود.

R۱۸در هنگام استفاده امكان تشكیل مخلوط قابل اشتعال، انفجار بخار ماده با هوا وجود دارد.

R۱۹ممكن است تشكیل پر اکسیدهاي قابل انفجار دهد.

R۲۰در صورت استنشاق زيان آور مي باشد.

R۲۱در صورت تماس با پوست زيان آور مي باشد.

R۲۲در صورت خوردن زيان آور مي باشد.

R۲۳در صورت استنشاق سمي مي باشد.

R۲۴در صورت تماس با پوست سمي مي باشد.
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R۲۵در صورت خوردن سمي مي باشد.

R۲۶در صورت استنشاق بسیار سمي مي باشد.

R۲۷در صورت تماس با پوست بسیار سمي است.

R۲۸در صورت خوردن بسیار سمي مي باشد.

R۲۹در اثر تماس با آب گازهاي سمي آزاد مي کند.

R۳۰در هنگام استفاده ممكن است بسیار قابل اشتعال شود.

R۳۱در تماس با اسیدها باعث آزاد شدن گازهاي سمي مي شود.

R۳۲در تماس با اسیدها باعث آزاد شدن گازهاي بسیار سمي مي شود.

R۳۳خطر ايجاد اثرات تجمعي ماده وجود دارد.

R۳۴باعث ايجاد سوختگي مي شود.

R۳۵باعث ايجاد سوختگي شديد مي شود.

R۳۶باعث تحريك چشم ها مي شود.

R۳۷باعث تحريك دستگاه تنفسي مي شود.

R۳۸باعث تحريك پوست مي شود.

R۳۹خطر ايجاد عوارض بسیار شديد برگشت ناپذير وجود دارد.

R۴۰داليل و شواهد محدودي دال بر سرطان زا بودن ماده وجود دارد.

R۴۱خطر آسیب جدي به چشم ها وجود دارد.

R۴۲در صورت استنشاق ممكن است باعث ايجاد حساسیت شود.

R۴۳در صورت تماس پوستي ممكن است باعث ايجاد حساسیت شود.

R۴۴خطر انفجار ماده بر اثر حرارت ديدن در محیط هاي بسته وجود دارد.

R۴۵ممكن است باعث ايجاد سرطان شود.

R۴۶ممكن است باعث ايجاد آسیب هاي ژنتیكي و وراثتي شود.

R۴۸در صورت تماس طوالني امكان خطر آسیب هاي شديد بهداشتي وجود دارد.

R۴۹در صورت استنشاق ممكن است باعث ايجاد سرطان شود.

R۵۰براي آبزيان بسیار سمي است.

R۵۱براي آبزيان سمي است.

R۵۲براي آبزيان زيان آور مي باشد.

R۵۳ممكن است باعث ايجاد عوارض نامطلوب طوالني مدت در محیط هاي آبي شود. 

R۵۴براي گیاهان سمي است.
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R۵۵براي حیوانات سمي است.

R۵۶براي موجودات خاکزي سمي است.

R۵۷براي زنبورها سمي است.

R۵۸ممكن است باعث ايجاد عوارض نامطلوب طوالني مدت در محیط زيست شود.

R۵۹براي اليه ازن خطرناك مي باشد.

R۶۰ممكن است باعث عدم عملكرد و آسیب دستگاه تولید مثل شود.

R۶۱ممكن است براي جنین خطرناك باشد.

R۶۲امكان خطر عدم عملكرد و آسیب دستگاه تولید مثل وجود دارد.

R۶۳امكان خطر آسیب براي جنین وجود دارد.

R۶۴ممكن است براي کودکان شیر خوار زيان آور باشد.

R۶۵زيان آور است: در صورت خوردن ممكن است باعث ايجاد آسیب ريوي شود.

R۶۶تماس بلند مدت با ماده ممكن است باعث خشكي و ترك خوردگي پوست شود. 

R۶۷بخارات ماده ممكن است باعث خواب آلودگي و سرگیجه شود.

R۶۸امكان ايجاد عوارض غیرقابل بازگشت وجود دارد.

جدول توصیفی برچسب گذاری ایمنی مواد 
  S PHRASES شیمیایی

به توصیه های  به مواد شیمیايی، حاوی کدهای مربوط  از کشورها اطالعات مربوط  در بسیاری 
ايمنی در اين مواد است که اين کدها با نام کدهای S و تحت عنوان جدول توصیفی برچسب گذاری 

ايمنی مواد شیمیايی شناخته می شوند.

S۱در محل بسته نگهداري کنید.

S۲دور از دسترس کودکان نگهداري کنید.

S۳در جاي خنك نگهداري کنید.

S۴دور از محل زندگي افراد نگهداري کنید.

S۵محتويات را در زير )مايع مناسب که توسط سازنده مشخص مي گردد( نگهداري کنید.

S۶ماده را زير )گاز خنثي که توسط سازنده مشخص مي شود( نگهداري کنید.
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S۷ظروف را کاماًل در بسته نگهداري کنید.

S۸ظروف را در جاي خشك نگهداري کنید.

S۹ظروف را در محلي داراي تهويه عمومي مناسب، نگهداري کنید.

S۱۲ظروف را به صورت آب بندي شده نگهداري کنید.

S۱۳دور از مواد غذايي، نوشیدني ها و غذاي حیوانات نگهداري کنید.

S۱۴دور از )مواد ناسازگاري که سازنده مشخص مي کند( نگهداري کنید.

S۱۵دور از حرارت نگهداري کنید.

S۱۶دور از منابع اشتعال نگهداري کنید ـ سیگار کشیدن ممنوع.

S۱۷دور از مواد قابل اشتعال )جامد( نگهداري کنید.

S۱۸ظروف را با دقت حمل و باز نمايید.

S۲۰در هنگام کار از خوردن و آشامیدن بپرهیزيد.

S۲۱در هنگام کار از استعمال دخانیات بپرهیزيد.

S۲۲بخارات ماده را استنشاق نكنید.

S۲۳گازها، بخار، فیوم، اسپري ماده را استنشاق نكنید.

S۲۴از تماس ماده با پوست خودداري کنید

S۲۵از تماس ماده با چشم ها خودداري کنید

پزشك  به  سپس  و  بشويید  فراوان  آب  با  را  چشم ها  چشم ها،  با  ماده  تماس  صورت  در 
کنید. S۲۶مراجعه 

S۲۷فوراًً همه لباس هاي آلوده را از تن درآوريد.

بعد از تماس ماده با پوست، فوراًً پوست را با …… فراوان بشويید )توسط سازنده مشخص 
S۲۸مي شود(.

S۲۹از ريختن مواد به داخل فاضالب خودداري کنید.

S۳۰هرگز آب را به اين ماده اضافه نكنید.

S۳۳احتیاط هاي الزم را در برابر الكتريسیته ساکن رعايت کنید.

S۳۵اين ماده و ظروف آن بايد با يك روش ايمن دفع شوند.

S۳۶از لباس هاي مناسب حفاظتي استفاده کنید.

S۳۷از دستكش ايمني مناسب استفاده کنید.

S۳۸در هنگام نبود تهويه کافي از تجهیزات تنفسي مناسب استفاده کنید.
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S۳۹از عینك ايمني يا نقاب حفاظ صورت استفاده کنید.

براي تمیز کردن کف محل و تمام اشیای آلوده به اين ماده از  ........ استفاده کنید )توسط سازنده 
S۴۰مشخص مي شود(.

S۴۱در هنگام حريق يا انفجار از استنشاق فیوم هاي ماده خودداري کنید. 

S۴۲در هنگام ايجاد فیوم يا اسپري ماده از تجهیزات تنفسي مناسب استفاده کنید. 

در هنگام حريق از ....... )نوع اطفا کننده حريق توسط سازنده مشخص مي شود( استفاده 
S۴۳کنید. 

S۴۵در صورت حادثه و يا احساس ناخوش فوراً به پزشك مراجعه کنید.

در صورت خوردن ماده فوراً به پزشك مراجعه کنید و برچسب ماده يا ظرف ماده را نشان 
S۴۶وي دهید.

S۴۷در دماي کمتر از ………… نگهداري کنید )توسط سازنده مشخص مي شود(.

S۴۸ماده را به وسیله ………… مرطوب نمايید )ماده مناسب توسط سازنده مشخص مي شود(. 

S۴۹ماده را تنها در ظروف اصلي آن نگهداري کنید. 

S۵۰ماده را با مواد ديگر مخلوط ……… نكنید )توسط سازنده مشخص مي شود(. 

S۵۱فقط در محلي داراي تهويه عمومي مناسب با ماده کار کنید. 

S۵۲جهت مصرف داخلي بر روي سطوح وسیع توصیه نمي شود.. 

از تماس با ماده بپرهیزيد )دستورالعمل هاي تخصصي را قبل از استفاده تدارك ببینید( براي 
S۵۳استفاده کنندگان حرفه اي محدود مي باشد.

ماده و ظروف آن را در محل هاي مخصوص جمع آوري مواد و زباله هاي خطرناك يا ويژه 
S۵۶دفع کنید. 

S۵۷از ظروف مناسب جهت جلوگیري از آلودگي محیط زيست استفاده کنید. 

يا  سازنده  شرکت  به  ماده  از  دوباره  استفاده  و  بازيافت  مورد  در  الزم  اطالعات  براي 
کنید.  مراجعه  ماده  S۵۹پخش کننده 

S۶۰اين ماده و ظروف آن بايد به عنوان زباله هاي خطرناك دفع شوند. 

برگه  يا  ويژه  دستورالعمل هاي  به  کنید.  خودداري  محیط زيست  در  ماده  رها سازي  از 
کنید.  مراجعه  ماده  ايمني  S۶۱اطالعات 

در صورت خوردن، بیمار را وادار به استفراغ نكنید. فوراً به پزشك مراجعه کرده و ظرف يا 
S۶۲بر چسب ماده را به وي نشان دهید. 

S۶۳در صورت استنشاق ماده، بیمار را به هواي تازه منتقل کرده از او بخواهید استراحت کند. 

S۶۴در صورت خوردن ماده، دهان را با آب بشويید )تنها در صورت هوشیار بودن بیمار(. 
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نگهداری مواد شیمیایی  

طریقه نگهداریمثالنوع ماده شیمیایی

اسیدهای غلیظمواد مايع حساس به نور
کدر،  رنگ  به  شیشه ای  تنگ های  يا  بطری ها  در 
مخازن فلزی پوشش دار و يا بدون پوشش در محل 

نگهداری شود. تهويه خوب  با 

در بطری های پالستیكی کاماًل سربسته و غیرقابل هیدروکسید سديممواد جاذب رطوبت
نفوذ نسبت به آب 

موادی که در حرارت و فشار معمولی 
قادر به تجزيه و يا واکنش انفجاری 

هستند.

اسید پیكريك، 
تری نیترو تولوئن

رسیدن  از  و  شوند  نگهداری  آب  زير  ظروف  در 
ضربات فیزيكی به اين مواد جلوگیری شده و  دور از 

گیرند. قرار  اکسیدکننده  مواد 

موادی که در اثر حرارت قادر به تجزيه 
يا واکنش انفجاری است.

نیترات سلولز، 
فلوئور، هیدرازين

در سیلندرهای استیل مخصوص نگهداری و حمل 
شود، در برابر صدمات فیزيكی محافظت شود، دور 
انبارهای  از  جدا  و  جرقه  و  حرارت  ايجاد  منابع  از 

گیرد. قرار  ديگر 

سديم، لیتیم، مواد ناپايدار در شرايط معمولی
فسفر سفید

از  دور  و  گرفته  قرار  شده  آب بندی  قوطی های  در 
نیتروژن  گاز  تحت  يا  و  محل های خنك  در  و  آب 

شود. نگهداری 

موادی که در حالت عادی پايدار بوده 
ناپايدار  باال  فشار  و  حرارت  در  ولی 

است
فسفر قرمز، روی

در بطری های آب بندی شده قرار گرفته، از آسیب های 
خنك،  خشك،  محل  در  شود،  محافظت  فیزيكی 
دارای تهويه، دور از اسیدها و هیدروکسیدهای قلیايی 

و هیدروکربن های هالوژنه نگهداری شود.

مرگ  باعث  بخاراتشان  که  موادی 
می شود.

هیدروژن سیانید، 
سیانوژن، پاراتیون

در سیلندرهای فلزی فشار قوی نگهداری شوند، از 
آسیب های فیزيكی محافظت شود، در محل خنك و 
قابل تهويه و دور از مواد قابل اشتعال نگهداری شود.
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دفع مواد زائد  
الف( دفع مواد زائد شیمیایی

1  طرح مورد استفاده برای انهدام مواد شیمیايی و بیولوژيكی در آزمايشگاه توسط سرپرست 
آزمايشگاه تهیه شود.

2  سیستم جمع آوری مناسب برای مواد زائد نصب شود.
3  از مخازن برچسب دار استفاده شود.

4  محل نگهداری مواد زائد در مقابل حريق محافظت شود.
5  برای نگهداری مواد بسیار سمی و خطرناك محفظه جداگانه ای در نظر گرفته شود.

6  برای ذخیره سازی حالل های زائد از قوطی های ايمنی فلزی استفاده شود.
7  از مخازن ويژه برای ضايعات بی نهايت خطرناك و سمی و از بسته بندی ويژه برای پیشگیری 

از شكسته شدن يا آسیب به مخزن استفاده شود.
روش های دفع مواد زائد شامل: سوزاندن، خاك کردن، تبخیر کردن، هضم کردن، واکنش شیمیايی، 

عملیات ويژه و استفاده از متخصصین دفع مواد زائد است.

روش دفعنوع ماده شیمیایی زائدردیف

می تواند تقطیر و بازيابی شده و مورد استفاده مجدد حالل های استفاده شده۱
قرار گیرد.

تبخیر شود.حالل های غیرقابل حريق و بدون بخارات سمی۲

در مخزن های فلزی کم عمق يا در زباله سوزها به صورت حالل های آتش گیر و مواد شیمیايی در مقادير کم۳
اسیدی هضم شوند.

بسیاری از مواد قابل حل که ضرری برای سیستم ۴
رقیق شده و به فاضالب ريخته شود.لوله کشی و محیط نداشته باشد

مواد خطرناك۵
به وسیله واکنش های شیمیايی يا ساير فرايندها به 

ترکیبات بی ضرر تبديل شده و دفع شود.

توسط متخصصان دفع شود.

توسط افراد آموزش ديده انجام شود.سیلندرهای گازی غیر قابل برگشت۶

ب( دفع مواد زائد بیولوژیكی
1  تمامی مواد سّمی يا عفونی و تمامی تجهیزات آلوده يا وسايل قبل از شستن، انبار کردن يا 

از  بین بردن بايستی ضدعفونی شوند.
2  تجهیزات درون کیسه های پالستیكی قرار گرفته و در اتوکالو با دمای ۱۲۱ درجه سلسیوس 
و تحت فشار ۱/۵ اتمسفر به مدت ۱۵ دقیقه استريل می شود. پس از استريلیزاسیون، زباله ها 

به صورت ايمن به وسیلۀ سیستم دفع زباله از بین می رود.
3  زباله های قابل احتراق و آلوده به بقايای حیوانی را بايستی در ظروف مخصوص، جهت سوزاندن 

جمع آوری کرد.


