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و  مواد غذاييبهداشت آشپزخانه

1
و و نقل كليه كاركناني كه به نحوي در تهيه، توزيع، حمل

و عرضه مواد غذايي مرتبط هستند، موازين بهداشت  نگهداري
.فردي را رعايت مي كنند

.نظافت عمومي در آشپزخانه رعايت ميشود2

و توزيع غذا داراي3 و طبخ غذا معيارهاي كف محل آماده سازي
.بهسازي ميباشد

و توزيع غذا داراي معيارهاي4 و طبخ غذا ديوار محل آماده سازي
.بهسازي مي باشد

و توزيع غذا داراي معيارهاي5 و طبخ غذا سقف محل آماده سازي
.بهسازي مي باشد

6
و مجهز و فاقد شكستگي و پنجره ها سالم به توري سالم درها

.ميباشد

و مجهز به اگزاز فن با قدرت مكش كافي7 هود با ابعاد متناسب
.وجود دارد

8
تهويه به نحوي صورت ميگيرد كه هواي داخل آشپزخانه همواره

و عاري از بو ميباشد .سالم، تازه، كافي

و سرمايش مناسب9 .ميباشدسيستم گرمايش

 200تا 100شدت روشنايي نور طبيعي يا مصنوعي آشپزخانه  10
.لوكس ميباشد

11 
و ساير خطرات احتمالي بايد  و انفجار براي جلوگيري از حريق

.پيش بيني هاي الزم بعمل آيد

.باشدسيستم فاضالب آشپزخانه داراي معيارهاي بهداشتي مي  12

.چربي گير با شرايط بهداشتي نصب شده است 13

14 
.انبار مواد غذايي داراي معيارهاي بهداشتي مي باشد



و فريزرها دوبار در روز  15 و ثبت درجه حرارت يخچالها كنترل
و عصر( .انجام ميشود) صبح

و بهداشتي سردخانه مواد غذايي 16 داراي معيارهاي بهسازي
.ميباشد

و متناسب با تعداد  17 اتاق هاي استراحت داراي معيارهاي بهسازي
.كارگران مي باشند

18 
و ترولي داراي معيارهاي بهداشتي  محل شستشوي ظروف

و يا ظرفشويي سه  ميباشد ظروف ترجيحاً در ماشين ظرفشويي
.اي با حجم مناسب شسته ميشوندمرحله 

.ظروف پس از شسته شدن در محل مناسب نگهداري ميشوند 19

20 
و داراي  و رختكن اختصاصي به تعداد ، دستشويي، حمام توالت

.شرايط بهداشتي وجود دارد

و نقل ،آماده  21 و ضوابط مربوط به حمل و مقررات بهداشتي سازي
و توزيه مواد غذايي رعايت مي شود .تهيه طبخ، نگهداري

و جابجايي هر نوع مواد غذايي از وسيله نقليه  22 و نقل براي حمل
و داراي شرايط بهداشتي استفاده مي شود .مجاز

.ضوابط بهداشتي مربوط به ظروف مورد استفاده رعايت مي شود 23

و قفسه ها  24 و ميزهاي كار ضوابط بهداشتي مربوط به سطوح
.رعايت ميشود

25 
و يا  ظروف مورد استفاده براي بيماران عفوني گندزدايي مي شود

.از نوي يكبار مصرف مورد تاييد مي باشد

و محل سرو غذاي كاركنان داراي شرايط  26 سالن هاي غذاخوري
.بهداشتي مي باشد

27 
و ظرفشويي مجزا براي  سالن هاي غذاخوري مجهز به دستشويي

.استفاده كاركنان بيمارستان مي باشد



28 
و  و مقررات بهداشتي نگهداري مواد غذايي در انبارها ضوابط

و لبنيات(سردخانه هاي مواد غذايي  ، سبزيجات ) مواد پروتئيني
.مي شود رعايت

و سبزي خام مصرفي مطابق دستورالعمل هاي ابالغي سالم  29 ميوه
.سازي مي شود

30 
و كنترل خطرات مواد  مستندات رعايت اصول شناسايي خطرات

.وجود دارد) HACCP(غذايي 

و سرد به تناسب مواد غذايي رعايت مي شود 31 .زنجيره گرم

.از ورود افراد متفرقه به داخل آشپزخانه جلوگيري بعمل مي آيد 32

33 
و تسهيالت الزم براي جلوگيري از انتقال آلودگي از  امكانات

و  كفش ها در ابتداي ورودي به واحدهايي نظير محل طبخ، انبار
و رعايت مي شود .سردخانه مواد غذايي وجود دارد

و  34 و توزيع غذا، ايمن فرآيند آماده سازي، جابجايي، انبار كردن
.بهداشتي مي باشد

و خروج به سردخانه وجود دارد  35 مكانيزمهاي ايمن براي ورود
.)هرگز درب از داخل قفل نمي شود(

و چيدمان مناسب برخوردار مي  36 محل طبخ غذا از گردش كار
)انبار ،آماده سازي، محل پخت، محل توزيع، ظرفشويي.(باشد

37 
نظير نمك هاي تصفيه شده،مواد غذايي(از مواد غذايي غيرمجاز

و استفاده نمي ...) فاقد پروانه،رنگ هاي غيرمجاز،جوش شيرين
.شود

38 
و فروش مواد غذايي  و تريا(محل تهيه داخل) نظير بوفه

و مواد غذايي مجاز عرضه مي  بيمارستان بهداشتي مي باشند
.شود

و وسايل مورد نياز در محل مناسب  39 جعبه كمكهاي اوليه با مواد
.وجود دارد

 آلومينيوميدرصورت استفاده از ظروف يكبار مصرف از ظروف  40
 استفاده مي شود

.از آسانسور اختصاصي استفاده مي شودبراي حمل غذا  41

و طبخ غذا  تهيه

1
.غذاي آماده شده طبق برنامه تنظيم شده مي باشد

و نظارت2 نظارت بر تهيه غذا در تمام مراحل توسط متصدي غذا
 عاليه توسط كارشناس تغذيه بر اين فرايند انجام ميگيرد



و پرسنل برنامه3 غذايي ماهانه براي بيماران معمولي، رژيمي
.توسط كارشناسان تغذيه انجام مي گيرد

.وزن غذاي آماده شده مطابق جدول آناليز غذايي مي باشد4

5
مواد اوليه استفاده شده در غذا طبق جدول آناليز مواد غذايي

.مي باشد

و بوي غذاي آماده شده قابل قبول استكيفيت،6 .طعم

.دماي غذا هنگام رسيدن به دست بيمار مناسب است7

8
كارشناس تغذيه محاسبه كامل محلول گاواژ بيمار را انجام

.ميدهد

9
و زير نظر كارشناس تغذيه آماده محلول گاواژ در محل مربوطه

.مي شود

10 
و دستكش استفاده  پرسنل هنگام تهيه محلول گاواژ از پيشبند

.مي كنند

11 
نوع غذاي آماده شده با برنامه غذايي نوشته شده توسط 

.كارشناس تغذيه مطابقت دارد

 تامين تجهيزات مورد نياز مطابق نظر كارشناس تغذيه 12

13 
فرموالي تهيه شده براي بيماران نيازمند فرموال با دستور 

.كارشناس تغذيه مطابقت دارد

پرسهاي غذاي تهيه شده در وعده هاي غذايي مختلف مطابق  14
.امار ارائه شده توسط واحدها مي باشد

 ورود مواد اوليه

و با مواد اوليه خريداري شده بر حسب نياز1 آشپزخانه مي باشد
.ليست سفارش غذايي هم خواني دارد/ برنامه هفتگي

.مواد اوليه در شيفت اداري وارد مي شود2

مواد اوليه وارد شده داراي بسته مناسب، تاريخ مصرف مناسب3
.و شماره پروانه از وزارت بهداشت مي باشد

و در مواد4 اوليه در هنگام ورود واجد درجه حرارت مناسب
.محدوده تعيين شده مي باشد

.فاقد هر گونه آلودگي يا فساد يا كهنگي مي باشند5

و6 و يا شرايط و جداگانه انتقال مواد اوليه در شرايط بهداشتي
.درجه حرارت كنترل شده صورت مي گيرد

و توزيع غذا  بسته بندي

و دستور پزشك وي1 غذاي هر بيمار با رژيم غذايي، بيماري وي
.مطابقت دارد

2
توزيع غذاهاي رژيمي به تفكيك غذاي پخته شده انجام مي

.گيرد



.جهت حمل غذا از ترالي گرمخانه دار استفاده مي شود3

4
توزيع غذا قبل از شروع به كار دستهاي خود را مي پرسنل
.شويند

و كاله استفاده مي كنند5 .پرسنل توزيع غذا از ماسك

6
ظروف غذاي بيماران رژيمي حاوي برچسب مشخصات بيمار مي

.باشد

 كارشناس تغذيه به طور راندوم به دريافت غذاي رژيمي توسط7
.بيمار نظارت دارد

وعده5توزيع محلول گاواژ در ليوانهاي گياهي دربدار در حداقل8
.غذايي انجام مي گيرد

و عصر9  نظارت بر توزيع ميان وعده در وعده هاي صبح

.توزيع غذا در ظروف چيني انجام مي گيرد 10

و مورد تاييد انجام مي گيردمصرف  11 .استاندارد سالم

 حضور كارشناسان تغذيه در زمان توزيع غذا 12

و نگهداري  انبار سازي

1
و در محدوده نرمال دماي سردخانه ها روزي دوبار چك مي شود

.است

و هيچ مواد2 اوليه اي روي چينش مواد در انبار صحيح مي باشد
.زمين نمي باشد

.مواد شوينده جدا از مواد غذايي نگهداري مي شود3

تاريخ ورود فراورده هاي گوشتي به سردخانه روي آنها يادداشت4
.شده است

.تاريخ مصرف مواد موجود در انبار مناسب مي باشد5

6
و تناسب مصرف ذخيره سازي مواد با توجه به ظرفيت سردخانه

.مي باشد

.در انبارها رعايت مي شود First in-First outاصول7

و سبزيجات به صورت مجزا نگهداري مي شود8 .لبنيات

9
تمامي مواد اوليه موجود در انبار به تاييد ناظر بيمارستان رسيده

.است

و پخته به صورت مجزا مي باشد 10 .ذخيره ازي مواد خام

و سبزيجات از سردخانه  11 و ميوه جهت نگهداري گوشت، لبنيات
.هاي مجزا با دماي نگهداري متناسب استفاده مي شود

.مواد غذايي موجود در يخچال متناسب با حجم آن مي باشد 12



 آماده سازي مواد اوليه

و چربي آن جدا مي شود1 .گوشت مرغ قبل از طبخ پوست گيري

2
و سبزيجات استفاده از سينك جدا جهت شستو شوي گوشت

.مي شود

.ميز كار جداگانه براي آماده سازي مواد اوليه وجود دارد3

4
و سبزي مناسب جنس ميزهاي كار براي آماده سازي گوشت

.است

و لوازم مرتبط با آماده سازي بعد از اتمام5 تجهيزات، ميزهاي كار
.كار شسته مي شوند

و طبق6 و صيفي جات متناسب و شوي سبزيجات نحوه شست
.اصول مي باشد

در سردخانه باالي صفر قرار ساعت قبل24جهت انجماد گوشت7
.گرفته است


