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ساختمان و تاسيسات آن در نزديكي منابع آلوده كننده زيست   

 محيطي قرار نگرفته باشد .

راههاي عبوري كامالً كوبيده و هموار شده ، غبار روبي و زهكشي   

 شده اند . 

 محيط اطراف ساختمان به حد كافي زهكشي شده باشد .  

و ساخته شده باشد كه از ورود  خارج از ساختمان بطوري طراحي  

آلوده كننده ها و حيوانات موذي پيشگيري كند . براي مثال ، درب 

هاي بدون محافظ وجود نداشته باشد ، ورودي هاي هوا بطور 

مناسب مكان يابي شده باشد و ديوارها و سقف و فونداسيون 

 ساختمان دربرابر نشت آب مقاوم باشند .

تاسيسات موجود به حدكافي براي حداكثر ميزان توليد وجود داشته   

 باشند .

كف ها ، ديوارها و سقف ها از موادي ساخته شده اند كه عمر   

طوالني دارند  و صاف ، قابل شستشو و متناسب با شرايط توليد در 

 منطقه باشند .

يري درجاي مقتضي ، تالقي ديوارها و كف و سقف ساختمان درزگ  

شده باشد و كنج هاي ديوار براي پيشگيري از آلودگي و سهولت در 

 شستشو ، گوه اي شكل شده اند .

كف ها ، ديوارها و سقف ها از موادي ساخته شده اند كه موجب   

 آلودگي محيط زيست يا مواد غذايي نميشوند .

كف ها ، بطور كافي شيب داشته باشند كه به مايعات اجازه دهند   

 حتي به خروجي هاي آبراه ريخته شوند .برا

سقف ها ، ساختارهاي باالي ساختمان ، پله ها و باالبرها بطوري   

طراحي و ساخت و نگهداري شده اند كه از بروز آلودگيها پيشگيري 

 شده باشد .  

 پنجره ها ايزوله ويا بوسيله توري هاي بدون درز مجهز شده باشند .  

ل بر شكستگي شيشه پنجره ها وجود دارد كه درجائيكه شواهدي دا  

ميتواند باعث آلودگي مواد غذايي گردد ، پنجره ها از مواد جايگزين 

) تلق ، شيشه سكوريت و ... ( ساخته شده باشد و يا بطور كافي 

 محافظت شده باشد .

درب ها داراي سطح صاف و غير قابل جذب باشند و هنگام بسته   

و داراي مكانيزمي باشند كه بصورت  شدن درز نداشته باشند

 خودكار بسته شوند .

درجائيكه امكان آلودگي متقاطع وجود دارد ، جداسازي بطور   
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 فيزيكي يا بكمك ساير اقدامات مؤثر  انجام شده باشد .

ساختمانها و تاسيسات براي سهولت در نظافت و اقدامات بهداشتي   

يك جريان منظم در بطور مناسب طراحي شده باشند تا وجود 

 فرآيند را تا پايان توليد محصول نشان دهند 

درجاي مقتضي ، نقشه ها و يا نمودارهاي جريان فرآيند در دسترس   

 هستند .

روشنايي به ميزان الزم فراهم شده تا فعاليتهاي بازرسي و توليد به   

 نحو مؤثري انجام گيرد .

حلهاي نگهداري مواد غذايي سرباز و المپ ها و قاب هايي كه در م  

مواد بسته بندي قرار دارند ، مي بايست از نوع ايمني باشند ويا 

 ذايي داراي قاب هاي محافظ باشندبراي جلوگيري از آلودگي مواد غ

سيستم تهويه مي بايست تبادل هوا را بطور كافي انجام دهد تا به   

حد بخار ، ميعان آب يا شكلي عمل نمايد كه از تجمع بيش از 

 تجمع گردوخاك كه خطر آلودگي دربر دارد جلوگيري نمايد .

دريچه هاي تهويه هوا با صفحات يا فيلترهايي براي پيشگيري از از   

ورود هواي آلوده مجهز شده باشند . اين فيلترها تميز باشند و 

 درصورت لزوم تعويض گرديده باشند .

روب شناسي اهميت داشته و حساس درمكانهايي كه ازنظر ميك  

 ميباشند ، فشار هواي مثبت درجريان بوده و نگهداري ميشود .

سيستمهاي راه آب و فاضالب ، به تله ها و دريچه هاي مناسب   

 تجهيز شده اند .

ابنيه به شكلي طراحي و ساخته شده باشند كه هيچگونه  ارتباطي   

 دفع زباله وجود نداشته باشد .بين سيستم فاضالب و سيستم 

خطوط راه آب فاضالب نبايد بطور مستقيم ازميان محدوده توليد   

عبور كرده باشد ، مگراينكه براي پيشگيري از بروز آلودگي تحت 

 كنترل باشند .

تاسيسات و امكانات مناسب و كافي در انبار ضايعات و زباله پيش از   

 ا از بروز آلودگي جلوگيري شود .دفع آنها تدارك ديده شده باشد ت

مخازن مورد استفاده براي جمع آوري ضايعات بطور واضح مشخص   

شده باشد و دربرابر نشت كردن مقاوم بوده و در صورت لزوم سطح 

 آنها پوشيده شده باشد .

مواد زايد جمع آوري و دفع شده و مخازن مورد استفاده تميز شده   
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شده باشند تا احتمال بروز آلودگي به و به ميزان الزم ضدعفوني 

 حداقل ممكن برسد  .

در محدوده توليد و فرآوري محصول ، به تعداد كافي دستشويي   

 مجهز به لوله هاي دفع مواد زايد تدارك ديده شده باشد .

 در جايي كه الزم است ، دستشويي ها ي اتوماتيك ) بدون استفاده  

 ازدست ( همراه با جاصابوني دردسترس هستند .

دستشويي ها داراي آب جاري قابل شرب ، جاصابوني ، صابون ،   

دست خشك كن هاي برقي يا لوازم دست خشك كني بهداشتي و 

 سطل زباله قابل شستشو باشند .

دستشويي ها ، اطاقهاي غذاخوري و رختكن ها به آبراه هاي كافي   

اي تهويه مناسب بوده و به طريقي نگهداري شده مجهز شده و دار

 اند كه از بروز آلودگي پيشگيري شده باشد .

تابلوهاي نشان دهنده دستشويي ها درمكانهاي مناسب نصب   

 گرديده اند .

توالت ها از مكانهاي فرآوري مواد غذايي جداسازي شده و مستقيماً    

 به داخل اين مكانها باز نشده باشند .

تجهيزات ، ازمواد مقاوم دربرابر خوردگي ساخته شده باشند و   

براحتي قابل تميزكردن بوده و آب روان با دماي مناسب براي 

 نظافت و شستشو دردسترس باشد .

لوازم شستشو و تاسيسات بهداشتي به اندازه كافي از انبارموادغذايي   

بسته بندي موادغذايي مجزا باشند تا ازبروز ، مكانهاي فرآوري و 

 آلودگي پيشگيري شده باشد .

آب ، برطبق نيازمنديهاي وزارت بهداشت داراي كيفيت آب   

 آشاميدني استاندارد باشد .

آب ، توسط شهرداري يا توليدكننده ديگر آناليز)تجزيه(شده و قابل   

. آب حاصل از منابع ديگر غير از شرب بودن آن تاييد شده باشد 

آب شهري بايد درصورت لزوم تصفيه شده و آزمايش شده باشد كه 

 ازقابل شرب بودن آن اطمينان حاصل شده باشد .

ارتباطات متقاطع بين آب قابل شرب و آب غيرقابل شرب در   

 سيستم آبرساني وجود نداشته ياشد .

يا ساير منابع كه احتمال تمام لوله ها و اتصاالت و شيرآالت و   

آلودگي آنها ميرود ، طوري طراحي شده باشند كه از بازگشت 
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 جريان آب جلوگيري كنند .

درجائيكه الزم است آب ذخيره شود ، تاسيسات ذخيره كردن آب   

بطور مناسب طراحي ، ساخت و نگهداري شده باشند كه از 

 . بروزآلودگي جلوگيري شود . مثالً پوشده شده باشند

حجم ، دما و فشار آب قابل شرب براي انجام كليه خواسته هاي   

 عملياتي و نظافتي  مناسب و كافي باشد .

ايي براي ضدعفوني آب استفاده درجائيكه الزم است مواد شيمي  

شيميايي در ليست منتشر شده توسط مراجع  ، اين موادشود

سازنده ، مواد مواد د مواد قابل قبول شيميايي براي ذيصالح درمور

 بسته بندي و محصوالت شيميايي غيرغذايي وجود داشته باشد .

مواد شيميايي مورد استفاده جهت تصفيه آب ، به شكلي تحت   

كنترل و نظارت باشند كه ميزان حالليت الزم بدست آيد تاازبروز 

 آلودگي جلوگيري شود .

و براي  آب بازيافتي ، تصفيه شده و تحت نظارت و كنترل باشد  

 مصارف مورد نظر بدرستي نگهداري شده باشد . 

آب بازيافتي ، داراي يك سيستم توزيع جداگانه باشد كه بطور   

 واضح مشخص شده باشد .

يخي كه بعنوان يك جزء تركيب  و يا درتماس مستقيم با   

موادغذايي است ، از آب قابل شرب درست شده باشد واز آلودگي 

 شد .آن جلوگيري شده با

موادشيميايي كه در ضدعفوني بويلر )ديگ جوشان( استفاده   

ميشوند ، درليست منتشرشده توسط مراجع ذيصالح وجودداشته 

 باشد .

آب ورودي به بويلر بصورت دوره اي آزمايش شده باشد و   

موادشيميايي جهت تصفيه تحت پايش قرارگرفته شده باشند تااز 

 ري شود .ايجاد آلودگي پيشگي

بخارآب تامين شده ، از آب آشاميدني تهيه شده باشد و براي   

 برآورده كردن نيازمنديهاي عملياتي كافي مي باشد .

توليدكننده داراي سوابق دردسترسي است كه نشان دهنده كفايت   

ازنظر سالمت ميكروبيولوژيكي  و يا  شيميايي  آب و بخارآب مي 

 ر :باشد . به قرار زي

سوابق قابل شرب بودن آب و يخ ) منبع تهيه آب ، مكان نمونه ،   

 نتايج تجزيه ، نام تجزيه كننده و تاريخ ( .

سوابق تصفيه آب  ) متد و روش تصفيه ، مكان نمونه ، نتايج تجزيه   
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 ، نام تجزيه كننده و تاريخ ( .

تايج سوابق تصفيه آب ورودي به بويلر  ) متد و روش تصفيه ، ن  

 تجزيه ، نام تجزيه كننده و تاريخ ( .

توليدكننده تصديق مي نمايد كه وسايل حمل و نقل مواد غذايي   

براي اينكار مناسب هستند . براي مثال : اين وسايل هنگام دريافت 

و قبل از بارگيري بازرسي شده تا اطمينان حاصل شده باشد كه 

دگي بوده و مناسب براي حمل و نقل مواد غذايي مي عاري از آلو

 باشند .

توليدكننده دراين مكان داراي يك برنامه مي باشد كه نشان دهنده   

كفايت اعمال شستشو و بهداشت است . مثالً ، براي وسايل حمل و 

نقل مواد حجيم يك روش اجرايي مكتوب شستشو و بهداشت در 

 دسترس مي باشد .

سايل حمل و نقل يكساني براي بارگيري مواد غذايي و درجائيكه و  

مواد غير غذايي استفاده مي شود ) استفاده دو منظوره ( ، روشهاي 

اجرايي دردسترس هستند كه در آنها نوع بارگيري مواد غذايي و 

غيرغذايي ، نظافت و شستشو درهنگام بارگيري و در هنگام ارسال 

 محموله ها قيد شده باشد .

دكننده داراي يك برنامه مدون ميباشد كه تصديق ميكند كه تولي  

 نظافت و بهداشت دراين بخش به حد كافي رعايت ميشود.

مواد آماده براي حمل به روشي بارگيري ، مرتب و تخليه شده   

باشند كه از هرگونه ضربه و خسارت و ايجاد آلودگي در مواد غذايي 

 . يا مواد بسته بندي  جلوگيري شده باشد

مواد ورودي ) مواد غذايي ، مواد غير غذايي و مواد بسته بندي (  ،   

 در يك محل مجزا از محل فرآوري و توليد دريافت شده باشند .

مخازن اندازه گيري مواد حجيم طوري طراحي و ساخته شده باشند   

كه بطور كامل آبكشي و خشك شوند تا از بروز هرگونه آلودگي 

 . جلوگيري شده باشد

درجائيكه الزم است ، موادي كه در ساخت وسايل حمل و نقل مواد   

 غذايي بكار ميروند مناسب براي تماس با مواد غذايي باشند .

  

درجه  4مواد متشكله كه نيازمند برودت هستند در دماي   

سانتيگراد يا كمتر حمل و نقل شده باشد  و درصورت لزوم لزوم 

ظارت قرار داشته باشد . مواد متشكله كه بصورت يخ زده تحت ن

هستند در درجه حرارتي حمل و نقل شده باشد كه آب نشده باشد 

 . 
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محصول نهايي تحت وضعيتهايي حمل و نقل شده باشد كه از فساد   

 ميكروبي ، فيزيكي و شيميايي آن جلوگيري شود .

درجه سانتيگراد يا كمتر نگهداري شوند ،  4 تركيباتي كه بايد در  

دراين دما نگهداري شده و درصورت لزوم تحت نظارت قرار گرفته 

شده باشند .تركيبات يخ زده در دمايي نگهداري شده كه آب نشده 

 باشند .

مواد متشكله و مواد بسته بندي به شكلي نگهداري و بسته بندي   

از بروز آلودگي جلوگيري شده  شده باشند كه از ايجاد خسارت و يا

 باشد .

كليه مواد فاسد شدني و مواد بسته بندي مي بايست بصورت   

FIFO . تحت كنترل باشند 

تركيبات و مواد بسته بندي حساس به رطوبت براي جلوگيري از   

 فاسد شدن تحت شرايط الزم نگهداري شده باشد . 

مواد شيميايي در يك مكان خشك و خوب تهويه شده تحويل   

 گرفته شده باشد .

موادشيميايي غيرخوراكي  درمكانهايي مشخص شده  كه احتمال   

آلودگي متقاطع غذا يا سطح تماس غذا وجود ندارد ، نگهداري شده 

 باشد 

درجائيكه الزم است، موادشيميايي در مكانهايي كه موادغذايي حمل   

لودگي در  ل ميشوند  بطريقي نگهداري مي شوند كه از بروز آو نق

موادغذايي ، سطح تماس موادغذايي يا مواد بسته بندي جلوگيري 

 شده باشد . 

موادشيميايي درظروف برچسب دار تميز نگهداري و مخلوط شده   

 اند .

مواد شيميايي تنها بوسيله كاركنان مجاز و اموزش ديده حمل و   

 يع شده باشد .نقل و توز

محصول نهايي تحا شرايط مطلوبي نگهداري و جابجا شده باشد تاا   

 زبروز آلودگي جلوگيري شود 

گردش موجود براي جلوگيري از الودگيكه منجر به ايجاد يك خطر   

 بهداشتي ميشود تحت كنترل باشد .

يي و جداسازي كاالهاي برگشتي با معيوب به طور صحيحي شناسا  

 شده باشند تا در موارد الزم تعيين تكليف شود.
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محصول نهايي بطريقي نگهدراي و جابجا شده باشد كه از آسيب و   

خسارت جلوگيري شود. )براي مثال ارتفاع مجاز انبارش و محافظت 

 از تيغه هاي ليفت تراك(

اخت و نصب شده اند كه كليه كليه تجهيزات به شكلي طراحي س  

 نيازمنديهاي فرايند را بر آورده مي سارند

كليه تجهيزات به شكلي طرايح ساخت و نصب شده اند كه كليه   

 اقدامات شتشو و نگهداري و بازرسي بر روي انها قابل اجرا باشد .

براي جلوگيري از تجمع بخار و دود و ميعان در مورد ماشين هايي   

 رند مي بايست به اگزوز مجهز باشند.كه نياز دا

كليه تجهيزات طوري طراحي ساخت و نصب شده اند كه اجازه   

ابكشي  را بدهند و در جايي كه الزم است مستقيما به آبراه ها 

 متصل شده اند.

سطوح درتماس بامواد غذايي وظروف وابزارموجود مي بايست   

صيقلي ، مقاوم در برابرخوردگي، غير قابل جذب ، غير سمي ، بدون 

فرورفتگي و ترك خوردگي و شكاف بوده و بطور مكرر قابل شستشو 

 باشد .

پوشش و لفاف ها ، رنگ ها ، مواد شيميايي ، روان ساز ها ، و ساير   

ح تماس با مواد غذايي مصرف شده اند مي موادي كه در سطو

 بايست در فهرست مواد مجاز باشد )از نوع غذايي(

توليد كننده بايد داراي يك برنامه مكتوب و موثر براي نگهداري   

ماشين ها باشد كه تضمين مي كند تجهيزاتي كه ممكن است بر 

بگذارد برطبق خواسته هاي مورد نظر روي ايمني مواد غذايي تاثير 

 عمل مي نمايند . اين موارد شامل :

 . يك فهرست از تجهيزات الزم تهيه شده باشد 

 . روش اجرايي نگهداري مكتوب شده باشد 

 

 برنامه پيشگيرانه درمورد نگهداري تجهيزات تهيه شده باشد .  

سط روشهاي كاليبراسيون تجهيزات و تناوب انجام آنها ، تو  

توليدكننده ، جهت اعمال نظارت و كنترل برروي تجهيزاتي كه 

 باشد .   ممكن است در ايمني مواد غذايي مؤثرباشند  تهيه شده

تجهيزات بصورتي نگهداري شده اند كه احتمال بروز خطر فيزيكي   

يا شيميايي ) تعميرات غيرضروري ، زنگ زدگي ، پوسته پوسته 
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 ز حد (  وجود نداشته باشد . شدن رنگ و روغن كاري بيش ا

نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات ، توسط افراد و كاركنان آموزش   

 ديده انجام شده باشد .

اطالعات موجود در سوابق نگهداري تجهيزات مي بايست  شامل   

مشخص ساختن نوع اقدام نگهداري ، تاريخ ، شخص مسئول و دليل 

 اقدام  باشد . انجام آن

اطالعات موجود در سوابق كاليبراسيون مي بايست شامل مشخص   

كردن نوع تجهيزات  ، تاريخ ، شخص مسئول و نتايج حاصل از 

 كاليبراسيون باشد .

توليدكننده داراي يك برنامه مكتوب آموزش براي كاركنان مي   

 باشد .

درابتداي استخدام تمامي كاركناني كه موادغذايي را جابه جا   

ميكنند ، آموزشهاي الزم درمورد بهداشت شخصي و بهداشت حمل 

 و نقل مواد غذايي  ديده باشند .  

دوره هاي آموزشي الزم ، به روز شده و همچنين با نيروي انساني   

 مناسب تقويت شده باشند .

 آموزشهاي فني داده شده ، مناسب با فرآيند توليد مي باشند.  

براي مثال : كاركنان براي درك اهميت نقاط كنترل بحراني كه آنها 

مسئول ميباشند ، حدود بحراني ، روشهاي اجرايي براي نظارت بر 

 فعاليتهاي اجراشده و سوابق نگهداري شده ،

 آموزشهاي الزم را ديده باشند .  

ان مسئول نگهداري تجهيزات مؤثر بر ايمني موادغذايي،بطور كاركن  

مناسبي آموزش ديده باشند تا كمبودهايي كه ميتوانند برروي 

ايمني غذا تاثير بگدارند شناسايي شده و اقدام اصالحي الزم انجام 

 گيرد .

كاركنان و سرپرستان مسئول برنامه هاي بهداشتي ، بطور مناسب   

يده باشند تا اصول و روشهاي الزم براي آموزشهاي الزم را د

 بهداشت و پاكيزگي را درك كنند .

آموزشهاي تكميلي ، درصورت نياز داده شده باشد تا از وجود دانش   

فني الزم درمورد تجهيزات و فرآيند توليد اطمينان حاصل شود . 
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براي مثال : آموزشهاي فني ويژه ، برنامه هاي آموزشي براي 

 كارگران .

كليه افراد قبل از ورود به محدوده هاي حمل و نقل مواد غذايي ،   

قبل از شروع به كار ، پس از جابجايي مواد آلوده ، بعداز استراحت 

ها و پس از استفاده از دستشويي  بايد دستهاي خود را شسته 

 باشند .

قل رساندن احتمال درجائيكه الزم است ، كارگران بايد براي به حدا  

ايجاد آلودگيهاي ميكروبي از ضدعفوني كننده هاي دست استفاده 

 كرده باشند .

كاركنان) بسته به نوع كارو فعاليتي كه دارند(  از لباس كار ، كاله ،   

كفش و يا دستكش استفاده كرده باشند و اين وسايل بايد سالم 

 بوده و به روش بهداشتي نگهداري شده باشند .

اي مثال ، كاركناني كه درقسمت توليد مشغول بكارهستند كاله بر

 يا پوشش موي سر مناسبي داشته باشند .

هرگونه رفتاري درمحدوده جابجايي مواد غذايي كه ميتواند موجب   

آلودگي مواد غذايي گردد ازقبيل خوردن ، استفاده از دخانيات ، 

ن انداختن آدامس جويدن ويا كارهاي غيربهداشتي مثل آب دها

 ممنوع مي باشد .

تمامي كاركناني كه به محدوده جابجايي مواد غذايي وارد ميشوند   

است بداخل مواد غذايي بيافتند بايستي اشيايي را كه ممكن 

زقبيل جواهرآالت ( درآورده باشند . جواهراتي مانند حلقه ازدواج )ا

طرز مناسبي و يا ساير اشيايي كه نميتوانند درآورده شوند ، بايد ب

 پوشيده شده باشند .

وسايل شخصي و لباسهاي مورداستفاده كاركنان در خارج از محيط   

كار ، در محدوده جابجايي مواد غذايي نگهداري نشده و درجايي 

 نگهداري شده باشند كه از ايجاد آلودگي پيشگيري شده باشد .

از بروز  محل رفت و آمد كاركنان و بازديدكنندگان براي جلوگيري  

 آلودگي در محصول تحت كنترل باشد . 

توليدكننده مي بايست روشي را اتخاذ كرده باشد كه از تردد افرادي   

كه داراي بيماريهاي مسري هستند در مكانهاي  جابجايي مواد 

 غذايي جلوگيري شده باشد .

زمانيكه به يك بيماري توليدكننده مكلف كرده است كه كاركنان در  

مسري مبتال شده باشند كه احتمال انتقال آلودگي به مواد غذايي 

 ميرود ، وي را آگاه خواهن كرد .
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كاركناني كه داراي يك جراحت يا زخم بازشده هستند ، مواد   

غذايي ويا  سطوح درتماس با مواد غذايي  را جابجا نكرده باشند 

ه يك پانسمان يا پوشش ضدآب مگراينكه جراحت بطوركامل بوسيل

 مانند دستكشهاي پالستيكي پوشيده شده باشد .

توليدكننده مي بايست براي تمامي تجهيزات موجود داراي يك   

 برنامه بهداشت و نظافت باشد . شامل :

نام شخص مسئول ، تناوب و تكرار اقدام بهداشتي ، موادشيميايي 

الزم ، تجهيزات مربوط به دما ، وجود  مورد استفاده و غلظت هاي

 روشهاي اجرايي براي نظافت و بهداشت بشرح ذيل  :

 COP براي پاکيزگي و نظافت تجهيزات درخارج از محل  

  شناسايي وسايل و ظروف و تجهيزات 

 . دستورالعملهاي مونتاژ و دمونتاژ الزم براي بازرسي و نظافت 

 ات نيازمند توجه ويژه شناسايي مكانهايي كه درآنها ، تجهيز

 هستند .

  روش نظافت و بهداشت و شستشو با آب 

 CIPبراي پاکيزگي و نظافت تجهيزات در محل   

  شناسايي راههاي عبور و يا تجهيزات الزم 

  تهيه دستورالعملهايCIP 

  روش نظافت و بهداشت و شستشو با آب 

  دستورالعملهاي مونتاژ و دمونتاژ الزم براي بازرسي و

 ت .نظاف

 توليدكننده داراي يك برنامه بهداشت بصورت مكتوب ميباشد  

كه درمورد محيط كار ) توليد و انبار ( نوشته شده ، كه در آن 

مكانهايي كه بايد نظافت شوند ، شخص يا اشخاص مسئول و تناوب 

 و تكرار انجام اقدامات بهداشتي مشخص شده باشد .

محيط كار در طي مراحل  روشهاي اجرايي الزم براي حفظ بهداشت

 توليد ، در اين مدرك قيد شده باشد .

مثال : جمع آوري پس مانده هاي باقيمانده از فرآيند توليد در 

 هنگام استراحت ها . 

تجهيزات نظافت و بهداشت برطبق نوع كاربرد و نوع نگهداري   

 صحيح آنها ، طراحي شده باشند .

عملهاي توليدكننده استفاده موادشيميايي ، هماهنگ با دستورال  

شده باشند و در فهرست مرجع مواد قابل قبول براي اينكار وجود 

داشته باشند . يا اينكه ، توليدكننده داراي يك تائيديه و گواهي 

 عدم وجود مشاهدات از وزارت بهداشت باشد.

برنامه بهداشت ، برطبق روشي مدون شده باشد كه در هنگام   
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 بوسيله مواد شيميايي ) مثالً اسپري ها ( ،نظافتهاي متوالي 

 احتمال بروز آلودگي وجود نداشته باشد . 

مؤثربودن برنامه بهداشت و نظافت تحت نظارت بوده و تائيد شده   

باشد . مثالً بكمك بازرسيهاي دوره اي لوازم و تجهيزات و يا تست 

 ميكروبي .

اهنگ تنظيم ودرجائيكه الزم است ، برنامه بهداشتي بصورت هم

 شده باشد .

سوابق اقدامات بهداشتي  شامل تاريخ ، شخص مسئول ، يافته ها ،   

اقدام اصالحي بكار گرفته شده و درجائيكه الزم است نتايج 

 آزمايشهاي ميكروبي  ثبت شده باشند .

براي ساختمان و  برنامه مكتوب و مؤثر كنترل جانوران موذي  

 تجهيزات و مكانها وجود دارد . شامل :

  نام شخصي كه از طرف مديريت مسئول كنترل و دفع

 جانوران موذي ميباشد .

  درجائيكه قابل اجرا است ، نام شركتي كه مسئول كنترل

و دفع جانوران موذي ميباشد ، يانام شخصي كه پيمانكار 

 اجراي اين برنامه ميباشد .

  شيميايي مصرف شده ، تركيبات متشكله فهرست مواد

آن ، مكانهايي كه بكار رفته اند ، روش و تناوب و تكرار 

 فعاليت انجام گرفته شده 

  نقشه تله گذاري 

  نوع و تعداد دفعات بازرسي ها براي تائيد مؤثربودن برنامه 

 

آفت كش هاي مورد استفاده براي كنترل و دفع جانوران موذي ،   

مات صالحيتدار ثبت شده هستند و در فهرست تحت نظارت مقا

 مربوطه وجود دارند .

آفت كش هاي مورد استفاده براي كنترل و دفع جانوران موذي ،   

 مطابق با دستورالعملهاي موجود برروي آنها استفاده شده باشند .

ضدعفوني كردن ساختمان ، تجهيزات و لوازم و مواد متشكله براي   

ان موذي بطريقي اجرا شده باشد كه اطمينان كنترل و دفع جانور

حاصل شود حداكثر تاثير را گذاشته باشد ، بدون آنكه از حدود 

 قوانين و مقررات تجاوز شده باشد .

 مثالً ، محدوديت تعداد دفعات ضدعفوني كردن ها 
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 حداقل سوابق كنترل جانوران موذي نگهداري شده باشد .  

 شامل :

  . نتايج برنامه هاي بازرسي و اقدام اصالحي انجام شده

مانند : يافته هايي در تله هاي گذاشته شده ، مكان 

 استقرار پشه كش ها 

  سوابق اقدامات براي كنترل و دفع جانوران موذي براي

مثال : آفت كش هاي مصرف شده ، روش و مكان بكار 

 برده شده ، تاريخ  و ...

 سئول    تاريخ و شخص م 

 روش اجرايي مكتوب وجود داشته باشد . شامل :  

  شخص يا شخص مسئول . مثالً شخص يا اشخاص

 هماهنگ كننده فراخواني 

  سمت و مسئوليتها براي هماهنگ كردن و اجراي

 فراخواني 

  روشهاي شناسايي ، استقرار و كنترل محصول فراخوانده

 شده 

 دي براي تحقيق درمورد ساير محصوالت كه يك نيازمن

ممكن است درخطر باشند و بايد در فراخواني وجود 

 داشته باشد .

  روش اجرايي براي نظارت بر مؤثربودن فراخواني  براي

مثال : بررسي مؤثر بودن بايد به ميزان و نوع سيستم 

 توزيع متناسب باشد.

هر ماده غذايي پيش بسته بندي شده داراي شماره كد هاي دايمي   

 و كاال با شماره بهر بر روي بسته ها باشد .

 شماره كد ، روز ، ماه ، سال توليد ماده غذايي را مشخص كرده باشد   

شماره و نشانه هاي كد بكار برده شده و مفهوم دقيق كد ها در   

 دسترس باشند.

ه كاربرد داشته باشد ، كد موجود بر روي ظروف و كارتن در جايي ك  

 ها خوانا بوده و نشا نگر محتويات درونش باشد .
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توليد كننده بايد قادر باشد اطالعات دقيق در يك برنامه زماني را   

در اختيار قرار دهد تا تاييد نمايد كه تمامي عواملي  هايي كه بر 

يگذارند مي توانند به سرعت مشخص شوند .و روي محصول تاثير م

 آن به بازار جلوگيري گردد. از ورود 

 اين امر مي تواند بوسيله توليد كننده بصورت زير انجام گيرد :  

  سوابق نامهاي مشتريان ، ادرس و شماره تلفن انها براي

 شماره بهر هاي ازمون شده 

 ره بهر سوباق توليد ، صورت موجودي و توزيع بوسيله شما

 هايي كه در دسترس هستند .

  آزموايش هاي دوره اي براي تاييد اينكه توليد كننده

توانايي داشته باشد كع بسرعت كد بهر و احتمال عوامل 

موثر برروي محصول را شناسايي و كنترل نمايد و ميزان 

محصول توليد شده را در صورت موجودي و توزيع 

 هماهنگ نمايد .

 صان درروش اجراي فراخواني هر گونه كمبود و نق

 محصول شناسايي و اصالح شده باشد .

سوابق توزيع اطالعات كافي را براي رد يابي يك كد ويژه يا شماره   

 بهر در بر داشته باشد .

 حد اقل اطالعات زير براي سوابق توزيع مورد نياز است :  

 هويت محصول توليد شده و اندازه آن 

  يا كد بهرشماره بهر 

 تعداد 

  نام مشتريان ، ادرس و شماره تلفن براي سطح اوليه

 توزيع محصول 

 ه مدارک(يکل يبرا يسوابق )بطور عموم

    سوابق خوانا و دائمي بوده و بطور واضح رويداد و وضعيت

 و يا اقدام را منعكس كرده باشد 

  اشتباهات و يا تغييرات به طريقي شناسايي شده باشند

 لي واضح و سالم باشد )نگهداري نسخ اصل(كه نسخ اص

  هرگونه نوشتن سوابق توسط فرد مسئول در زماني كه

واقعه مشخصي روي داده باشد همراه با تاريخ امضا شده 

 باشد .

  كليه سوابق بحراني توسط افراد مجاز كه از سوي مديريت



 F05-W06 کد:

 00شماره بازنگري:  

 11از  11 صفحه

  GMPچک ليست 

 نتايج / مشاهدات
کاربرد 

 دارد ؟
 معيارهاي ارزيابي

 

 منصوب شده قبل از توزيع مي بايست تاييد شوند.

 جود تاريخ خاتمه درروي كليه مدارك در صورت و

برچسب  يكسال  و در صورت عدم وجود تاريخ خاتمه در 

 روي برچسب تا دوسال نگهداري شود .

 سوابق در محل توليد نگهداري شود و بر اساس 

 در خواست در دسترس باشد .             

 


