
CF810کد مدرك:هایتعاونوفروشگاهچک لیست بازدید بهداشتی از 
04/08/95-00:و تاریخ بازنگريشماره

2از1شماره صفحه:     

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

ویژه بهداشت عمومی براي شاغلین وجود دارد؟   گواهی معتبر گذرندان دورهآیا  ١
کلیه شاغلین کارت معاینه پزشکی معتبر را دارا می باشند؟   آیا  ٢
ین تکمیل شده است؟پرونده بهداشتی براي شاغلآیا  ٣
بهداشت فردي شاغلین مناسب است؟  آیا  ٤
شاغلین از لباس کار مناسب استفاده می کنند؟آیا  ٥
و استحمام و غذاخوري مناسب است؟توسایل نظافآیا  ٦
رختکن مناسب در محل کار موجود می شاد؟ آیا  ٧
تابلو ممنوعیت استعمال دخانیات نصب شده است؟  آیا  ٨
جعبه کمک هاي اولیه با ملزومات کافی وجود دارد؟ آیا  ٩
شاغلین گواهی معتبر براي گذراندن دوره کمک هاي اولیه را دارا می باشند؟ آیا  ١٠
کف ساختمان مطابق با استانداردهاي بهداشتی است؟ آیا  ١١
دیوار مطابق با استانداردهاي بهداشتی است؟پوشش آیا  ١٢
سقف ساختمان مطابق با استانداردهاي بهداشتی است؟آیا  ١٣
درها و پنجره ها مطابق با استانداردهاي بهداشتی است؟آیا  ١٤
آب مصرفی قابل شرب مطابق با استانداردهاي بهداشتی است؟آیا  ١٥
مسیر هاي فاضالب از پوشش الزم برخوردار هستند؟ آیا  ١٦
دفع فاضالب به صورت بهداشتی انجام می شود؟  آیا  ١٧
ممنوعیت تخلیه فاضالب و پساب تصفیه نشده به معابر عمومی رعایت می شود؟ آیا  ١٨
سرویس هاي بهداشتی مطابق با استاندارد است؟آیا  ١٩
روشنایی مطابق با استاندارد است؟تهویه و آیا  ٢٠
جمع آوري زباله به صورت بهداشتی انجام می شود؟ آیا  ٢١
مبارزه با حشرات و جوندگان به طور صحیح و اصولی انجام می شود؟  آیا  ٢٢
د؟ یر قابل مصرف از محیط خارج می شووسایل اضافی و مستعمل و غآیا  ٢٣
کن پس از استفاده تمیز و ضدعفونی می شوند؟ پوست کن ،مخلوط کن ،خرد کن و چرخدستگاهآیا  ٢٤

آیا تابلو خروج اضطراري در نقاط مختلف وجود دارد؟ 25
انجام می شود؟ با اصول بهداشتیآیا حمل و نقل مواد غذایی پروتئینی مطابق  26
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آیا راننده وسایط نقلیه حمل مواد داراي کارت تندرستی معتبر می باشند؟   27
ت ایمنی الزم در محیط وجود دارد؟ اقداماآیا  28
می باشد؟ یوضعیت و تعداد دوش مطابق با اصول بهداشتآیا  29
ی شود؟ ه ، ویترین و گنجه ها اطمینان حاصل ماز سالم بودن قفسآیا  30
پیشخوان و میز کار ، سالم و قابل شستشو می باشند؟ آیا  31
اصول نگهداري مواد غذایی در سرد خانه رعایت می شود؟ آیا  32
ب با اطالعات مورد نیاز می باشد؟  هاي موجود در سردخانه داراي برچسکاال آیا  33
ثبت و کنترل درجه حرارت سردخانه ها انجام می شود؟ آیا  34
؟  و یخچال ، تمیز و بدون بو می باشدسردخانه آیا  35
نظافت انبار مواد غذایی رعایت می شود؟آیا  36
پالت گذاري و چیدمان صحیح مواد غذایی انجام شده است؟ آیا  37
ی اولیه مورد تایید است؟ استاندارد بودن مواد غذایآیا 38

پروتیئین ممهور به مهر معتبر می باشند؟گوشت و سیار مواد آیا  39
بسته بندي و حمل مواد غذایی به صورت بهداشتی انجام می شود؟آیا  40
ممنوعیت فروش مواد غذایی در ظروف نامرغوب رعایت می شود؟ آیا  41
حرارات داخل اماکن کنترل می شود؟درجه آیا  42

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

کنندهتایید بازدید کننده
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سمت :
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سمت :  


