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دفتر عمران و توسعه روستايی 
۱۳۸۴فروردين 

نانوایی ها دستورالعمل کنترل بهداشت 
در مناطق روستایی
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 نانوایی هاي روستاییدستورالعمل کنترل بهداشت 
 

 یی روستا محیطنقش دهیاریها در تأمین و بهبود بهداشت
هاي مختلـف در محـیط زنـدگی و مبـتال شـدن       ییکی از مشکالت بزرگ مناطق روستایی وجود آلودگ      

 .شوند ها ایجاد می هایی است که از این آلودگی ساکنین روستا به بیماري
در اصل هاي سـوم،  . در قانون اساسی کشور به ضرورت رعایت مسایل بهداشتی توجه زیادي شده است 

 از تعالیم و احکـام دیـن مبـین     که بر گرفته  بیست و نهم و چهل و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران             
 .بهداشت و درمان به عنوان نیازهاي اساسی مردم تأکید شده استاسالم است، بر ضرورت تأمین 

 کـاهش  سببو فردي   رعایت بهداشت عمومی از طریقوانند با آگاه ساختن اهالی روستات  ها می   دهیاري
, هـاي مسـئول   ننـد بـا همکـاري سـازمان    توا همچنـین مـی  . در محیط هاي روستایی شـوند مختلف   يبیماریها
 .هاي مناسبی را به منظور رعایت مسائل بهداشتی به مردم ارائه دهند آموزش

دهیاریها مصـوب هیـأت وزیـران        تشکیالت و سازمان     اساسنامهاز   فصل دوم    10 مادة   20بر اساس بند    
 در مناطق روستایی  ر بهداشتی   و معرفی اماکن غی   ، مراقبت بر وضعیت بهداشتی نانوایی ها         21/11/1380مورخ  

دهیـاران بایـد بـا    در ایـن راسـتا    .دهیاري محسوب مـی گـردد  دهیار و ؛ از جمله وظایف به مسئوالن ذي ربط    
هماهنگی و همکاري شوراهاي اسالمی روسـتایی، بخشـداریها، فرمانـداریها، اسـتانداریها و سـایر سـازمانهاي                  

   .ل بهداشتی به مردم ارائه دهندسئول؛ آموزش هاي مناسبی را براي رعایت مسائم
 

 هدف
  اجـراي در نـانوایی هـاي روسـتایی و   هدف از تدوین این دستورالعمل ارائه مفاد نظام مدیریت بهداشتی   

تـوان بـه مـوارد زیـر      هاي مهم آن مـی  ها و یافته باشد که از جمله مهمترین خروجی آن میو نظام مند مند  هدف
 :اشاره نمود
 .در مناطق روستایینان رف غیر بهداشتی مصتولید و اجتناب از  -1
 . نانوایی ها بویژه در محیط هاي تهیۀ خمیرکننده در  مبارزه با حشرات و عوامل آلوده -2
 و هـاي زیسـت محیطـی     به منظور رفع یا کاهش آلودگی       و دهیاران   ساکنین روستا   نانواها، آموزش -3

 .نانوایی هابهداشتی در 



 ٣

  تعاریف-1ماده 
 تايي اماكن عمومي روس-١

گیرنـد و یـا اینکـه خـدماتی کـه ارائـه        اماکنی را گویند که مورد استفاده عموم ساکنین  روستا قرار مـی    
ایـن  . گردنـد  مند مـی  اي است که عموم ساکنین به عنوان مشتري یا مراجعه کننده از آن بهره              دهند به گونه    می

 ،هـا   مسـاجد و زیارتگـاه  ،هـا    نـانوایی  ،هـا   خانـه   وه قه ،ها   قصابی ،ها  کشتارگاه:  عمدتاً عبارتند از   اماکن در روستاها  
 .ها  مراکز توزیع و فروش مواد غذایی و آرایشگاه،ها  گرمابه،غسالخانه و گورستان

  بهداشت اماكن عمومي-٢

هایی که براي جلـوگیري از ایجـاد و پخـش بیماریهـا و بیمـار شـدن مـردم و نیـز                       به مجموعه فعالیت  
. شـود   بهداشت اماکن عمومی گفته می   ،شود  آنهادر اماکن عمومی انجام می    ی  باالبردن سطح سالمتی و تندرست    

ـ ،تحـرار ،  دفع صـحیح فاضـالب و زبالـه   ،ر تهیه و تأمین آب آشامیدنی سالم   مواردي نظی   روشـنایی و  ،ت رطوب
هاي اولیه بـه عنـوان اصـول      مبارزه با جوندگان و حشرات و همچنین وجود جعبه کمک      ،تهویه کافی و مناسب   

 .شوند بهداشت اماکن عمومی مطرح میکلی 
 

 نانوایی ها کنترل بهداشت در -2ماده 
 .باشـد   میروستا در  تهیه و پخت نان   ها توجه وافر به شرایط بهداشتی         هاي مهم دهیاري    از جمله فعالیت  

خانه هاي بهداشت روسـتایی  و هماهنگی باید با همکاري کلیۀ کنترل ها و نظارت هاي بهداشتی در این زمینه       
  عمـومی و فـردي  نکات مهمی که در جهت رعایت بهداشـت      . انجام پذیرد  و یا سایر مسئوالن بهداشتی منطقه     

ـ    10 ماده   20 بندهاي   عمالو در راستاي ا   در نانوایی ها      حتمـاً مـورد مالحظـه و توجـه     داساسنامه دهیاریها بای
 : به قرار زیر می باشند دقیق قرار بگیرند

 .باید تالش گردد از دستگاههاي خودکار براي تهیۀ خمیر استفاده گردد ی االمکان حت -1

 سـبب  ایـن مـاده  . نباید در داخل خمیر اسـتفاده گـردد   آن از جوش شیرین به دلیل پیامدهاي مضر  -٢
در انسـان مـی   نفخ و عوارض سـوء گوارشـی    ،  پوکی استخوان  ، بروز عوارضی همچون کم خونی    

 .گردد

 . نان باید به صورت کامل و مناسب صورت گیردخمیرعمل تخمیر  -3

این قضیه عالوه بر کمک به ارائه نان سـالم و           . فرآیند پخت نان باید به صورت کامل انجام پذیرد         -4
 .مهم کشور می باشد نیز ممانعت می نمایدبهداشتی؛ از ضایعات نان که یکی از مشکالت 

  به منظـور رعایـت هـر   یز در منازل روستایی  ن  و پخت نان  هاي در محلنانواها بر نحوه عملکرد     -5
 . نظارت و کنترل دقیق گردد،هداشتچه بیشتر ب



 ٤

شـیر آب بـاالي ظـرف خمیرگیـري     نصـب  .  باید صاف، تمیز و بدون درز باشند       ظروف خمیرگیري  -6
 .الزامی است

  و به هنگام کار و کلیۀ مراحل فعالیـت در نـانوایی بـراي فـرد نـانوا       رنگ روشن  از روپوش استفاده   -7
این روپوش بسـته بـه   .  الزامی می باشد  سایر کسانی که با خمیر و مراحل پخت نان سروکار دارند،          

 .شرایط محیطی باید حداقل هفته اي یکبار با آب و مواد شوینده شستشو گردد

  .االمکان باید نمک مصرفی در تهیۀ خمیر از نوع تصفیه شده باشدحتی  -8

این اماکن باید از زباله دان و ظروف مناسب و درپوش دار         در  به منظور دفع پسماندهاي تولید شده        -9
کیسـه   اسـتفاده از  .دن ظرفیت مناسب باشـ داراي و  بودهقابل شستشوباید ها    سطلاين   .استفاده نمود 

 .هاي زباله در داخل این ظروف کامالً الزامی است
 .آب مصرفی در این اماکن باید کامالً بهداشتی و فاقد هرگونه آلودگی باشد  -١٠

باید از جنس قابل شستشو بـوده و داراي شـیب مناسـب بـه منظـور تخلیـه       این اماکن کف سالن     -11
شـده و  یستی تا زیر سـقف کاشـیکاري   از طرف دیگر دیوارهاي این اماکن نیز با       . حاصله باشد پساب  

 .باشندبدون فرورفتگی، شکاف، درز و طاقچه 
هـاي    دربهـا و پنجـره    همچنـین   . اشـند دربها و پنجره ها باید بدون شکستگی و قابـل شستشـو ب              -12

اماکن بایستی مجهز به توري فلزي باشد تا از ورود مگـس و حشـرات بـه داخـل ایـن              این  بازشوي  
 .اماکن جلوگیري شود

 .سقف این اماکن باید صاف و بدون ترك خوردگی باشد  -13

 .رعایت بهداشت فردي از جانب کلیۀ کارکنان نانوایی ها کامالً الزامی است  -14

 .ماکن باید داراي سیستم تهویۀ مناسب بویژه در فصل تابستان باشنداین ا  -15

 . از استعمال دخانیات به هنگام کلیۀ مراحل تهیۀ خمیر و پخت نان باید جداً پرهیز نمود -16

 
در زمینۀ تولید نـان در نـانوایی   بهداشتی و فردي باید توجه داشت که ارائه آموزشهاي بهداشتی عمومی         

 . ساکنین روستاها از طریق دهیاریها و سایر افراد مسئول اهمیت بسیار زیادي داردبهها و داخل منازل؛ 
 
 
 
 


