شیوه نامه کنترل بهداشت قنادي ها
در مناطق روستايی

معاونت امور دهياريها
دفتر عمران و توسعه روستايی
زمستان 8315

شیوه نامه کنترل بهداشت قنادي هاي روستايی
نقش دهياريها در تأمين و بهبود بهداشت محيط روستايی
يكي از مشكالت بزرگ مناطق روستايي وجود آلودگي هاي مختلف در محيط زندگگي و متدتال ندگ
ساكنين روستا به بيماريهايي است كه از اين آلودگيها ايجاد مينونگ.
در قانو اساسي كشور به ضرورت رعايت مسايل بهگانتي توجه زيادي نگه است .در اصل هاي سوم،
بيست و نهم و چهل و سوم قانو اساسي جمهوري اسالمي ايرا كه بر گرفته از تعاليم و احكام ديدن متدين
اسالم است ،بر ضرورت تأمين بهگانت و درما به عنوا نيازهاي اساسي مردم تأكيگ نگه است .دهياريهدا
مي تواننگ با آگاه ساختن اهالي روستا از طريق رعايت بهگاندت عمدومي و فدردي سدت كداه

بيماريهداي

مختلف در محيط هاي روستايي نونگ .همچنين ميتواننگ با همكداري سدازما هداي مسدلو آ آمدوز هداي
مناستي را به منظور رعايت مسائل بهگانتي به مردم ارائه دهنگ.
بر اساس بنگهاي  22 ،22 ،41 ،2و  11مادة  42فصل دوم از اساسنامه ،تشكيالت و سازما دهياريهدا
مصوب هيأت وزيرا مورخ  ،4832/44/24مراقتت بر اجراي مقررات بهگاندتي و وضدعيت بهگاندتي امداكن
عمومي و همچنين معرفي اماكن غير بهگانتي در مناطق روستايي به مسلوال ذي ربدط از جملده ويدايف
دهيار و دهياري محسوب مي گردد .در اين راستا دهيارا بايگ با همداهنیي و همكداري ندوراهاي اسدالمي
روستايي ،بخشگاريها ،فرمانگاريها ،استانگاريها و ساير سازمانهاي مسلو آموز

هاي مناستي را براي رعايت

مسائل بهگانتي به مردم ارائه دهنگ.

هدف
هگف از تگوين اين نيوه نامه ارائه مفاد نظام مدگيريت بهگاندتي در قندادي هداي روسدتايي ( بدراي
روستاهاي بزرگ و داراي قنادي ) و اجراي هگفمنگ و نظام منگ آ ميبانگ.
ضمن رعايت كليه ضوابط و مقررات ابالغي وزارت بهگانت ،درما و آموز

پزنكي موارد ذكر نگه در اين

نيوه نامه نيز توسط دهياريها مورد توجه قرار مي گيرنگ .از جمله مهم ترين خروجيها و يافتههاي مهدم ايدن
نيوه نامه ميتوا به موارد زير اناره نمود:
 -4اجتناب از توليگ و مصرف غير بهگانتي انواع مختلف نيريني در مناطق روستايي.
 -2متارزه با حشرات و عوامل آلودهكننگه در قنادي ها .
 -8آموز

قنادها و نيريني پزها ،ساكنين روستا و دهيارا به منظور رفع يدا كداه

زيست محيطي و بهگانتي در قنادي ها.

آلدودگيهداي

ماده  -8بهداشت مراکز عرضه و توزيع مواد غذايی
مجموعه فعاليتهايي كه براي جلوگيري از بروز و نيوع بيماريها و بيمار نگ مدردم و نيدز بداالبرد
سطح سالمتي و تنگرستي آنها در اماكن تهيه و توزيع مواد غذايي انجام مينود ،اقگام مهمي در جهت توسعه
بهگانت اين اماكن محسوب مي گردد .مواردي نظير تهيه و تأمين آب آناميگني سالم ،دفع صحيح فاضالب و
زباله ،حرارت ،رطوبت ،روننايي و تهويه كافي و مناس  ،متارزه با جونگگا و حشرات و همچنين وجود جعتده
كمكهاي اوليه به عنوا اصو كلي بهگانت مراكز عرضه و توزيع مواد غذايي مطرح مينونگ.

ماده  -2کنترل بهداشت در قنادی ها
با توجه به اينكه در بيشتر موارد از رو

هاي دستي براي تهيه نيريني در روستاها استفاده مي ندود،

لذا كلية كنتر ها و نظارت هاي بهگانتي در زمينه تهيه و پخت نيريني در قندادي هداي روسدتايي بايدگ بدا
همكاري و هماهنیي خانه هاي بهگانت روستايي و يا ساير مسلوال بهگانتي منطقده انجدام پدذيرد .نكدات
مهمي كه در جهت رعايت بهگانت عمومي و فردي در قنادي ها و در راستاي اعما بنگهاي 22 ،22 ،41 ،2
و  11ماده  42اساسنامه و تشكيالت دهياريها بايگ حتماً مورد مالحظه و توجه دقيق قرار بیيرنگ به قدرار زيدر
مي باننگ :
 -4كارگرا قنادي بايگ از نظر سالمت و عگم ابتالء به بيماري هداي مختلدف بدويبه بيمداري هداي
عفوني مورد معاينه قرار گيرنگ.
 -2از آنجايي كه در اين واحگها كارگرا مستقيماً با مواد اوليه نيريني در تماس بوده و بدراي تهيده
خمير غالتاً با دست مواد اوليه را مخلوط و آماده مي نماينگ لذا بايگ دستهاي خود را قتل از ندروع
بكار با آب و صابو نسته و اگر ناخنهايشا بلنگ است ،آنها را كوتاه كننگ چو زير ناخنهاي بلنگ
محيط مناستي براي رنگ و نمو ميكروبها بوده و اغل مقگار زيادي ميكروب در آنجا موجود است.
كارگرا ناغل در اين اماكن حتماً بايگ بعگ از رفتن به سرويس هاي بهگانتي  ،دستهاي خود را با
آب و صابو تميز نسته و با برس زير ناخنها را پاك نماينگ و سپس مشغو به كار نونگ.
 -8استفاده از روپو

رنگ رونن به هنیام كار و كلية مراحل فعاليت براي افدراد نداغل در قناديهدا

الزامي مي بانگ .براي جلوگيري از كثيف نگ روپو

بهتر است از پي

اي و يا چرمي استفاده نود .در موقع استراحت و خروج از كارگاه پي

بنگ پالستيكي يا پارچه
بنگ را باز كننگ و هرگدز بدا

لتاس كار به درو سرويس هاي بهگانتي نتايگ رفت .توصيه مي نود در هنیدام كدار ترجيحداً از
دستك

هاي يكتار مصرف استفاده گردد.

 -1آب مصرفي در اين اماكن بايگ كامالً بهگانتي و فاقگ هرگونه آلودگي بانگ.
 -5كارگاه و محيط داخلي قنادي بايگ داراي نرايط عمومي زير بانگ:

 -4-5كارگاه بايگ تا حگ امكا وسيع و مناس بانگ .همچنين ساختما آ طوري بنا گردد كده
از نور و هواي كافي برخوردار بوده و در عين حا پنجره هاي آ طوري نص نگه باندنگ
كه از ورود گرد و غتار به محيط كارگاه جلوگيري بعمل آيگ .همچنين پنجره هدا و دربهداي
بازنوي اين اماكن بايستي مجهز به توري فلزي بانگ تا از ورود میس و حشرات به داخدل
اين اماكن جلوگيري نود .ديوارهاي سالن تهيه و آماده سازي ( كارگاه ) تدا زيدر سدقف بدا
كاني يا سنگ پونانگه نونگ تا بتوا به آساني آنها را نستشو داد.
 -2-5كف كارگاه بايستي از جنس مصالح مقاوم و قابل نستشو با ني مناس به سمت كف
نور مفرو

گردد .تأكيگ مي نود كه مجراي خروج فاضالب نيز حتماً در كف تعتيه نود تا

هنیام نظافت ديوارها و كف سالن ،پسابها از آنجا خارج نگه و بده سيسدتم دفدع بهگاندتي
فاضالب هگايت گردنگ.
 -8-5سقف اين اماكن بايگ صاف و بگو ترك خوردگي بانگ.
 -1-5دودك

فر و اجاق بايگ طوري ساخته نونگ كه دود به داخدل كارگداه وارد نشدود و نيدز

بیونه اي نتانگ كه در اثر وز

باد دوده از داخل دودكشها به داخل كارگداه ريختده و روي

خمير و نيريني ها بنشينگ.
 -2رعايت بهگانت و نظافت وسائل مورد استفاده در قنادي ها در سطح روستا بسيار مهم مدي باندگ
بطوري كه عگم رعايت اين نكات باعث اناعه آلودگي هاي مختلفي مي گردد .مدوارد عمدگه بده
نرح زير مي باننگ :
 -1-6ميز كار

در اماكن پخت نيريني ميز نستتاً بزرگي وجود دارد كه خمير را روي آ پهن نموده و با قالتهداي
مخصوص مي برنگ .در مواردي كه ميز كار از چوب سداخته ندگه باندگ بايدگ سدطح

صداف و

يكنواخت بانگ و خلل و فرجي در آ وجود نگانته بانگ تا خمير در آنها نمانگه و بعگ از اتمام كدار
بتوا خوب سطح ميز را نستشو داده و تميز كرد .بعگ از اتمام كار حتماً بايگ روي ميز را با پارچده
تميز پونانگ تا گرد و خاك و كثافات روي آ ننشينگ .بگيهي است استفاده از ميزهاي ساخته نگه
از فوالد ضگ زنگ با سطوح كامالً صاف از نظر بهگانتي بهتر و مناس تر است.
 -2-6قالب و وسايل برش

بعگ از اتمام كار بايگ قالتها و ديیر وسايل بر

از قتيل كارد و غيره خوب نسته و تميز گردندگ و

همچنين از استعما قالتهاي زنگ زده جگاً خودداري نود .در صورت استفاده از قيفهاي پارچه اي

براي نظافت آنها بايگ دقت كافي متذو دانت .به اين ترتي كه بعگ از پايا كار بايگ فوراً آنها را
نسته و تميز نمود.
 -3-6ظروف مخصوص پخت شيرينی

يروف ذكر نگه وسايلي هستنگ كه نيريني را قتل از پختن در آ مي چيننگ تا براي پختن درو
فر بیذارنگ .از آنجا كه اين وسايل خيلي زود در اثر مواد چرب نيريني ،چدرب مدي ندونگ و ايدن
چربي توأم با خرده سوخته هاي نيريني در روي يروف و ديسدهاي مربوطده مدي ماندگ ،لدذا در
نظافت آنها بايگ دقت زياد نمود .يروف و سيني هاي پخت را بايگ روزانه پس از خاتمه كار با آب و
مواد پاك كننگة چربي ( نوينگه ها ) نسته و با مواد گنگزداي مجاز گنگزدايي نمود.
 -4-6قيفهای قنادی

در كارگاه هاي ساده نيريني پزي براي تهيه نيريني هايي كه خميدر آنهدا نسدتتاً آبكدي بدوده و
قالتهاي فلزي را نمي توا براي بر

آنها بكار برد ،از وسيله اي به نام قيف از جدنس پارچده بده

نكل مخروط استفاده مي نماينگ .در نظافت قيف هاي پارچه اي بايگ دقت كافي متذو گردد ،به
اين ترتي كه بعگ از پايا كار بايگ فوراً آنها را نسته و تميز كرد .تا حگ امكا بايگ از استعما اين
قتيل قيف ها خودداري نود زيرا نظافت آنها مشكل مي بانگ .به جاي آنها مي توا از قيف هاي
كاغذي استفاده نمود كه خودبخود بعگ از يك مرتته استعما غير قابل استفاده مي گردنگ.
 -7در مورد نيريني هايي كه پس از تهيه مستقيماً براي فرو

عرضه مي گردنگ و هيچیونه حرارتي

نمي بيننگ بايگ توجه بسيار زيادي نمود (نظيدر ندا خامده اي و نديريني هداي تدر) ،زيدرا غالد
مسموميت هاي ناني از مصرف نيريني در نتيجه استعما اين قتيل نيريني ها پيگا مي نود .در
اين گونه موارد استفاده از خامه پاستوريزه نگه كامالً الزامي است.
عالوه بر آ بايگ از استعما نا خامه اي كهنه و مانگه جگاً خودداري نود و مغازه هايي كه ندا
خامه اي و نيريني تر مي فروننگ بايگ حتماً داراي يخچا بوده و ايدن گونده نديريني هدا را در
يخچا نیهگاري نماينگ ( از معرض عوامل فاسگ كننگه نظير گرما ،گرد و خاك ،میس ،حشدرات
موذي و غيره دور باننگ) و هرگز نتايگ براي جل نظر مشتري در هواي آزاد و معرض گرد و خاك
قرار داده نونگ.
 -3هنیام فرو

بايگ از دست زد به نيريني جگاً خودداري كرده و فروننگه ،نيريني را با انتدورك

مخصوص يا دستك

بردانته و در جعته يا پاكت قرار دهگ.

 -9به منظور دفع پسمانگهاي توليگ نگه در اين اماكن بايگ از زباله دا و يروف مناس و درپو

دار

استفاده نمود .اين سطلها بايگ قابل نستشو بدوده و داراي يرفيدت مناسد باندنگ .اسدتفاده از
كيسه هاي زباله در داخل اين يروف كامالً الزامي است.
 -42از استعما دخانيات به هنیام كلية مراحل تهية نيريني و پخت آ بايگ جگاً پرهيز نمود.
 -44وجود جعته كمكهاي اوليه در كليه مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي الزامي ميبانگ.
بايگ توجه دانت كه ارائه آموزنهاي بهگانتي عمومي و فردي در زمينة توليگ نيريني در قنادي ها به
ساكنين روستاها از طريق دهياريها و ساير افراد مسلو اهميت بسيار زيادي دارد .دهيارا مدي توانندگ
بوسيلة جزوات آموزني ،برونورهاي مناس  ،نشريه ،برگدزاري جلسدات آموزندي و يدا سداير روندها
كارگرا و مسلولين قنادي ها را با اصو بهگانت در اين اماكن آننا سازنگ.

