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3از1شماره صفحه:     

نوبت سوم  نوبت دوم  نوبت اول  نکات ذیل بر اساس متن راهنماي بهداشتی می باشد.
تاریخ تاریخ تاریخ

آیا گواهی معتبر گذراندن دوره ویژه بهداشت عمومی براي شاغلین وجود دارد؟  ١
کلیه شاغلین کارت معاینه پزشکی معتبر را دارا می باشند؟  آیا  ٢
پرونده بهدداشتی براي شاغلین تکمیل شده است؟  آیا  ٣
کارت واکسن علیه بیماري کزاز براي شاغلین موجود می باشد؟  آیا  ٤
بهداشت فردي شاغلین مناسب است؟  آیا  ٥
آشپز و کمک آشپز از لباس کار مناسب استفاده می کنند؟  آیا  ٦
؟مناسب استوسایل نظافت و استحمام و غذا خوري آیا  ٧
رختکن مناسب در محل کار موجود می باشد؟ آیا  8
شود؟  یممتفرقه به داخل آشپرخانه رعایت ممنوعیت ورود افرادآیا  ٩
اتاق استراحت با اصول بهداشتی موجود می باشد؟ آیا  ١٠
و رستوان نصب شده است؟ هممنوعیت استعمال دخانیات در آشپزخانتابلوآیا  ١١
بیماري انگلی ) جلوگیري می شود؟ –از شاغلین مبتال به بیماري (سرماخوردگی آیا  ١٢
شاغلین از کفش مناسب در ضمن کار استفاده می کنند؟ آیا  ١٣
جعبه کمک هاي اولیه با ملزومات کافی در آشپزخانه وجود دارد؟   آیا  ١٤

براي گذراندن دوره کمک هاي اولیه را دارا می باشند؟آیا شاغلین گواهی معتبر  ١٥
آیا قانون ممنوعیت ورود به غذاخوري با البسه آلوده رعایت می شود؟  ١٦

قانون ممنوعیت فروش کاال در زمان سرو غذا رعایت می شود؟ آیا  ١٧
کف ساختمان مطابق با استاندارد هاي بهداشتی می باشد؟  آیا  ١٨
شستشو کف آشپزخانه به طور مرتب انجام می شود؟ آیا  ١٩
پوشش دیوار مطابق با استانداردهاي بهداشتی می باشد؟  آیا  ٢٠
پوشش دیوار سالن مطابق با استانداردهاي بهداشتی می باشد؟ آیا  ٢١
با استانداردهاي بهداشتی می باشد؟  قساختمان مطابسقف آیا  ٢٢
درها و پنجره ها مطابق با استاندارد هاي بهداشتی می باشد؟  آیا  ٢٣
دهاي بهداشتی می باشد؟  مصرفی قابل شرب مطابق با استاندارآب آیا  ٢٤
مسیرهاي فاضالب از پوشش الزم برخوردار هستند؟ آیا  ٢٥
می شود؟  دفع فاضالب به صورت بهداشتی انجام آیا  ٢٦
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مطابق با استاندارد می باشند؟ سرویس هاي بهداشتیآیا  ٢٧
با استاندارد می باشد ؟مطابقتهویه و روشناییآیا  ٢٨
جمع آوري زباله به صورت بهداشتی انجام می شود؟ آیا  ٢٩
اتاقک و زباله دان بهداشتی وجود دارد؟ آیا  ٣٠
مبارزه با حشرات و جوندگان به طور صحیح و اصولی انجام می شود؟  آیا  ٣١
آشپزخانه در مجاورت سالن غذاخوري می باشد؟ آیا  ٣٢
د دارد؟ شویی در محل ورود به غذا خوري وجودستآیا  ٣٣
وسایل اضافی و مستعمل و غیر قابل  مصرف از محیط اخارج می شوند؟ آیا  ٣٤
تابلو خروج اضطراري در محیط وجود دارد؟ آیا  ٣٥
قندان ،نمکدان، نوسابه و سایر مایعات با درب مناسب پوشیده شده اند؟  آیا  ٣٦

ی انجام می شود؟ دهاي بهداشتآیا حمل و نقل مواد غذایی مطابق با استاندار ٣٧
رانندگان وسائط نقلیه حامل مواد غذایی داري کارت معاینه پزشکی معتبر می باشد؟  آیا  ٣٨
اقدامات ایمنی الزم در محیط کار انجام می شود ؟  آیا  ٣٩
می باشد؟  ا مطابق با استانداردهاي بهداشتیتعداد دوش هآیا  ٤٠
شستشو ظورف طبق اصول بهداشتی انجام می شود؟ آیا  ٤١
انجام می شود؟  خشک کردن و نگهداري ظروف مطابق با استانداردهاي بهداشتیآیا  ٤٢
قفسه ها ، ویترین و گنجه سالم می باشند؟ آیا  ٤٣
پیشخوان و میزکار سالم و قابل شستشو می باشند؟  آیا  ٤٤
مواد غذایی سالم می باشند؟ ظروفآیا  ٤٥
ت کن ، مخلوط کن ، خردکن و چرخ کن بهداشتی موجود می باشد؟  دستگاه پوسآیا  ٤٦
بی و محل تهیه ساالد از هم مجزا می باشند؟  اتاق قصاآیا  ٤٧
عدم استفاده از ظروف مسی و سربی رعایت می شود؟ آیا  ٤٨
خردکن انجام می شود؟ يسبزخردکردن سبزیجات با آیا  ٤٩
صندلی و میزهاي غذاخوري مناسب و به تعداد کافی وجود دارد؟ آیا  ٥٠
نگهداري مواد غذایی در سردخانه رعایت می شود؟ اصو لآیا  ٥١
کاال موجود در سردخانه داراي برچسب با اطالعات مورد نیاز می باشد؟  آیا  ٥٢
ثبت و کنترل درجه حرارت سردخانه ها انجام می شود؟ آیا  ٥٣
مواد غذایی (شسته و نشسته ) از هم مجزا می باشند؟  آیا  ٥٤
و بدون بو می باشند؟  سردخانه ها و یخچال ها تمیزآیا  ٥٥
دستگاه ژنراتور و زنگ اضطراري سردخانه ها سالم می باشند؟ آیا  ٥٦
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نظافت انبار مواد غذایی مطابق با استانداردهاي بهداشتی انجام می شود؟ آیا  ٥٧
پالت گذاري و چیدمان صحیح مواد غذایی مطابق با استانداردهاي بهدشایتی انجام می شود؟ آیا  ٥٨
ون عدم استفاده از جوش شیرین در پروسه مواد غذایی رعایت می شود؟ قانآیا  ٥٩
ی باشند؟  ندارد و یا شماره وزارت بهداشتی مغذایی داراي عالمت استامواد آیا  ٦٠
سایر مواد پروتیئنی ممهور به مهر معتبر می باشند؟  گوشت و آیا  ٦١
ه رعایت می شششود؟  عدم مصرف گوشت چرخ کرده آمادآیا  ٦٢
قیمانده غذاها رعایت می شود؟  عدم استفاده از باآیا  ٦٣
می باشد ؟با استاندارد بهداشتیشستشو سبزیجات مطابق آیا  ٦٤
موادغذایی به طور بهداشتی بسته بندي و حمل می شوند؟  آیا  ٦٥

توضیحات : (اگر موردي نیاز به شرح دارد در این قسمت با ذکر شماره و تاریخ بیان نمایید)
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