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مقدمه
ابالغ شده مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی13آیین نامه اجرایی قانون اصالح ماده 13در راستاي اجراي ماده

، کیهتل هاي (هتل ها اجرایی بازرسی بهداشتی از دستورعملتوسط مقام محترم وزارت، بدین وسیله 18/3/92مورخ 
معاونت هاي بهداشتی دانشگاه ها و دانشکده هاي . گرددابالغ می، مهمانسرا و پانسیون)هدو، سه، چهار و پنج ستار

دستورعملهاي مربوطه بر اساس این لیستعلوم پزشکی موظفند در زمینه نظارت بر بهداشت اماکن مذکور و تکمیل چک
.اقدام نمایند

تعاریف: فصل اول

:معانی مربوطه به کار می رونداصطالحات زیر در دستورعملدر این : 1ماده 

بهداشتی غیرعادت هايبهداشتی و دوري جستن از رفتارها و عادت هايو دستورهارعایت:بهداشت فردي-1-1
.دنشومبتال آن هادر معرض عوامل و شرایط بیماري زا قرار نگرفته و به بیماري ناشی ازفردکه باعث می شود،

دهنده ارایهمداوم مالک، مدیر یا متصدي مراکز و اماکن عمومی و یا کنترل و پایش :خود کنترلی بهداشتی- 1-2
خدمات در زمینه کنترل موارد بحرانی و غیر بحرانی و انطباق شرایط بهداشتی واحد خود با قوانین و مقررات بهداشتی می 

. باشد
هنده خدمات در فواصل دارایهاظهار مالک، مدیر یا متصدي مراکز و اماکن عمومی یا :اظهاري بهداشتیخود- 1-3

شده با قوانین و مقررات بهداشتی می باشد که از طریق تهیه و ارایهبازرسی بهداشتی مبنی بر انطباق محل، کاال و خدمات 
.گیردبهداشت محل صورت میمسؤولآن به ارایهتنظیم اظهار نامه و 

.اد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتیقانون مو13آیین نامه اجرایی قانون اصالح ماده : آیین نامه اجرایی- 1-4

.سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سالمت محیط و کار:سامانه- 1-5

.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکی تابعه:وزارت- 1-6

بهداشت فردي : فصل دوم

بهداشت فردي کارکنان : 2ماده 
موقت، پاره وقت و فصلی یا افرادي که تازه استخدام شده اند قبل از شروع به کار ،دایماعم از ،لهمه کارکنان مشمو- 2-1

معتبر پایان نامهگواهینیز و "18039208به شماره اجرایی صدور کارت بهداشتدستورعمل"مطابقباید کارت بهداشت 
.دریافت نماینداصنافآموزشگاه بهداشت ازبهداشت محیط دوره آموزشی
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به عنوان نقص ،نامه معتبر پایان دوره آموزشی نباشندشمول داراي کارت بهداشت یا گواهیچنانچه همه کارکنان م- 2-2
.گرددبهداشتی تلقی می

آموزشگاه بهداشت اصناف در پرونده دوره آموزشی بهداشت محیط ازوجود کارت بهداشت معتبر و گواهینامه معتبر- 2-3
.براي همه کارکنان مشمول الزامی است)کارموجود در محل(پرسنلی 

.کارت بهداشتی و گواهینامه دوره آموزشی صادره باید داراي کد رهگیري معتبر در سامانه باشد- 2-4

رفتار بهداشتی کارکنان: 3ماده
.نمایندتمام کارکنان موظفند موازین بهداشت فردي را رعایت - 3-1
و از ریختن آب ودهدست هاي آلوده با چشم ها، دهان و مخاط بینی خودداري نمکارکنان باید از تماس مستقیم- 3-2

.نمایندبر روي زمین خودداري و بینی دهان 
هنگام عطسه و سرفه، جلوي دهان و بینی باید دستمال تمیز گرفته و سپس دستمال استفاده شده در سطل زباله - 3-3

.انداخته شود
گواهی سالمت از ارایهک بیماري مسري باشند فقط پس از درمان و رفع عالئم و باچنانچه کارکنان مبتال به ی- 3-4

.می توانند مشغول به کار شوند،پزشک
.فعالیت نمایندو بالعکس بعنوان دست اندر کار مواد غذاییهم زمانکارکنان خدماتی نباید- 3-5

بهداشت دست : 4ماده

و مایع صابونبا آبشستشوي دست -1- 4
؛رکنان باید در موارد زیر دست هاي خود را بشویندکا
.آلودگی قابل رویت بر روي دست هاوجود-1- 4-1
. خدماتارایههنگام مشاهده آلودگی، خون، ترشحات و امثال آن بر روي دست در حین -2- 4-1
.پس از تماس با وسایل آلوده یا مشکوك به آلودگی-3- 4-1
.ویض ملحفه هاپس از انجام نظافت و تع-4- 4-1
.دستکش هاو تعویض و بعد از در آوردن دستکش هااز پوشیدن قبل -5- 4-1

از صابون، فقطمایعبدون شستشوي دست با آب و زمانی که آلودگی قابل رویت برروي دست وجود ندارد می توان:تبصره
.محلول هاي ضدعفونی کننده دست استفاده نمود

یا زخم هاي عفونی یا بیماري مسري که احتمال انتقال آن از طریق وسایل، (Boil)کارکنان مبتال به کورك -4-2
.ملحفه و یا سطوح وجود دارد بهتر است در محلی مشغول به کار گردند که احتمال انتقال بیماري وجود نداشته باشد
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و مایع صابونشستن دست با آبصحیحروش - 3- 4
دستشوییشستشوي دست با آب تمیز و مایع )1(تصویر
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ضدعفونی دست روش صحیح -4- 4

حاوي الکلضدعفونی دست با محلول هاي ضدعفونی کننده)2(تصویر
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لباس و وسایل حفاظت فردي کارکنان:5ماده

بهداشت لباس کارکنان-5-1
.ستفاده نماینداکارکنان هنگام کار باید از لباس تمیز، سالم و متناسب با نوع کار -1- 5-1
.باشندمی اختصاصی نظافتاستحمام و کارکنان در صورت استحمام در محل کار، موظف به داشتن وسایل -2- 5-1
.کارکنان باید محل مشخص براي نگهداري وسایل شخصی داشته باشند-3- 5-1

وسایل حفاظت فردي- 2- 5
استفاده خودتناسب با نوع کار و فعالیتمظایر آننودستکش، عینک؛از قبیلوسایل حفاظت فردياز باید کارکنان 

.نمایند

عینک ایمنی - 1- 2- 5
محافظ یا از عینک، احتمال ورود آلودگی وجود داردیاداشته انجام کارهایی که مخاطراتی براي چشمهنگامباید کارکنان 

.استفاده نمایندشیلد

پیش بند-2- 2- 5
.از پیش بند ضد آب استفاده نمایند،خون و مایعات بدنمانندترشحاتیاو دگی در صورت مواجهه با آلوکارکنان باید 

ماسک-3- 2- 5
کارکنان باید در مواردي که در معرض تماس با ترشحات، خون، مایعات یا مواد شیمیایی و ذرات قرار دارند از ماسک 

.استفاده نمایند 

استفاده از دستکش-4- 2- 5
؛از دستکش استفاده نمایندزیر ردکارکنان باید در موا

حمل و یا تخلیه پسماندهاهنگام-4-1- 5-2
وسایل و تجهیزات آلوده به خون و یا سایر ترشحات دفعی بدن انسانتمیز کردن جایی،جابههنگام -4-2- 5-2
هنگام مواجهه با ملحفه ها، پتو و وسایل آلوده یا مشکوك به آلودگی-4-3- 5-2
پاشیده شده روي اشیا ،ترشح و مایعات بدنآلودگی دست با خون،مال وجو احتهنگام-4-4- 5-2
البسهگیري لکههنگام-4-5- 5-2
...)در رختشویخانه و (هنگام کار از منطقه ي تمیز به کثیف- 4-6- 5-2
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را تمیز د، نباید محیط و یا ابزارندستکش بدست دارکه کارکنان ، )کثیف(هنگام فعالیت در یک ناحیه آلوده :1تبصره
. نمایندض یعوت، باید دستکش ها از دست خارج شده و یا آن را نمایندلمس 

قاوم و ممناسب ياز دستکش هاباید،ها، مواد قلیایی و اسیديدر برابر حاللدست هاحفاظت جهت کارکنان:2تبصره 
. استفاده نمایند

.گرددوصیه نمیبراي شستشوي دست تیاستفاده از دستکش بعنوان جایگزین-5- 5-2
.از درآوردن دستکش باید دست ها شسته شودپسبالفاصله -6- 5-2
.نباید دوباره استفاده یا شسته شود و باید در سطل پسماند دفع گردند،استفادهپس از دستکش هاي یکبار مصرف-7- 5-2

جعبه کمک هاي اولیه:6ماده 
در مکانی قابل دسترس و مشخص نگهداري شود و داراي جعبه مخصوص ولوازم کمک هاي اولیه باید در یک- 1- 6

.برچسب مشخصات باشد
؛می باشدزیر حداقل اقالم مورد نیاز در جعبه کمک هاي اولیه به شرح - 2- 6
) التکس، یکبار مصرف(یک جفت دستکش - 
چهار عدد گاز استریل - 
یک رول باند - 
یک عدد پماد سوختگی- 
یک عدد قیچی - 
عدد چسب زخم ده - 
)جنتامایسین یا تتراسایکلین(یک پماد آنتی بیوتیک - 
)با تاریخ مصرف معتبرآسپرین یا استامینوفن ساده(قرص مسکن) عدد10(یک ورق - 
)بتادین(یک شیشه ماده ضدعفونی کننده- 
)ترجیحا صابون مایع (یک عدد صابون یا هر ماده تمیز کننده دست - 
مقداري پنبه- 
چند عدد سنجاق قفلی- 

استعمال دخانیات: 7ماده
، مهمانسرا و هتلاماکن عمومی از جمله و تبلیغات آن در) سیگار، قلیان و سایر مواد دخانی(هرگونه عرضه دخانیات - 7-1

برخورد آیین نامه اجرایی به عنوان تخلف در نظرگرفته می شود و باید با متخلف36ممنوع است و بر اساس ماده امثال آن
.  گرددقانونی 
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.  در قسمت هاي عمومی هتل ممنوع است) سیگار، قلیان و سایر مواد دخانی(هرگونه استعمال دخانیات - 7-2
،مناسبیا سایر روش هاي مبتنی بر فناوريهايابزار و تابلواستفاده از ممنوعیت استعمال دخانیات باید باموضوع - 7-3

. اطالع رسانی الزم انجام گردد،مهمانسراهتل یاقابل رویتدر محل هاي 

بهداشت ابزار و تجهیزات: فصل سوم

مهماناتاق )مینی بار(آشامیدنی ،یخچال و مواد خوردنیبهداشت :8ماده 
.باشد) درجه سانتی گراد5تا 1(مناسبداراي دماي یخچال اتاق مهمان، باید- 8-1
.د کامال سالم و تمیز باشدبسته بندي مواد خوردنی و آشامیدنی بای- 8-2
بازرسی بهداشتی از اجراییدستور عمل "ضوابط مندرج درویژگی هاي مواد غذایی و شرایط نگهداري آن باید مطابق - 8-3

.باشد"18039209به شماره تهیه، تولید، توزیع، نگهداري، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی، آشامیدنیمراکز 

جهیزات اتاقو تزاراببهداشت: 9ماده 
:تشک-9-1

.گی و لک باشدربدون پاوتمیز،هاي تخت ها باید کامال سالمتشک
:ملحفه-9-2

پس از تخلیه اتاق همچنینباید به صورت کامال تمیز، بدون لک و پارگی و سالم باشد و به صورت روزانه و ملحفه ها 
).انجام شودله زمانی طوالنی تري تعویض می تواند در فاص،چنانچه مهمان موافقت نماید. (تعویض گردد

: رو تختی- 9-3
،هماندر صورت آلودگی در زمان حضور م. (و نیز پس از تخلیه اتاق تعویض گرددکامال سالم و تمیز باشد بایدها،روتختی 

).باید تعویض گردد
:لحاف-9-4

ملحفه قابل باملحفه دار (باید از لحاف کاور داراستفاده از پتوي پرزدار ممنوع می باشد و ،ستاره5و 4در هتل هاي 
.لحاف مورد استفاده باید کامال سالم و تمیز باشد. استفاده گردد) تعویض

:پتو- 9-5
و چنانچه از لحاف استفاده نمی می باشدلحافاولویت استفاده از مهمانسرا و پانسیون ،سه ستاره،در هتل هاي یک، دو

در هر صورت استفاده از پتو بدون ملحفه .ارایه گردد،)پتوي کاور دار( قابل تعویضمراه ملحفهههاباید کلیه پتوشود
.ممنوع می باشد

:تخت-9-6
فاصله طولی تخت ها از هم، نباید کمتر ،در صورت وجود چند تخت در یک اتاقوتخت ها باید سالم و تمیز باشد-1- 9-6
. متر باشد1از 
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استفاده از تخت باکس الزامی است ولی در سایر  موارد  چنانچه جنس تخت ها ستاره چهار و پنج در هتل هاي-2- 9-6
.، رزین  یا سایر موادر مشابه الزامی استاستفاده از رنگ، جالو یا اجزاي آن از نئوپان یا چوب پرداخت نشده باشد

:مبلمان-9-7
وسایل یا تجهیزاتی که به دلیل فرسودگی، ، کستگی باشدمیز و فاقد پارگی یا شباید سالم، تهاکلیه میز، صندلی و مبل

.معیوب یا غیر بهداشتی هستند، باید تعویض گردند
:پرده-9-8

.، قالب و میل پرده هاي اتاق و حمام باید سالم و تمیز باشدکرکره ، پرده ايپرده ها
:وسایل پذیرایی-9-9

و امثال آن باید کامال سالم و تمیز باشد و بعد از استفاده و تخلیه وسایل پذیرایی داخل اتاق مهمان مانند لیوان، بشقاب 
.اتاق، کامال شستشو و گندزدایی گردد

:موکت یا فرش-10- 9
.راهرو ها و البی هتل باید کامال سالم و تمیز باشد،موکت ها و فرش هاي داخل اتاق ها- 1- 9-10
.غزنده در هتل ممنوع استاستفاده از فرش ها و موکت هاي پاره یا ل- 2- 9-10
:دمپایی-9-11
.ی مورد استفاده براي اتاق مجزا از دمپایی مورد استفاده براي سرویس بهداشتی باشدیباید دمپا- 1- 9-11
و کامال متمایز از دمپایی مورد استفاده در اید به رنگ سفیدو حمام بي موجود در سرویس بهداشتی هادمپایی- 2- 9-11

. باشداتاق 
. استفاده ار دمپایی یکبار مصرف براي داخل اتاق بالمانع است:تبصره

.هاي غیر یکبار مصرف باید پس از ترك مهمان شستشو و گندزدایی گردددمپایی- 3- 9-11
: سایر وسایل- 12- 9
.باشدکامال سالم و تمیز باید رو میزي ها و سجاده نماز داخل اتاق - 1- 9-12
تی ملحفه و امثال آن در صورت نگهداري در کمد دیواري باید سالم و تمیز باشد و در کاور پتو، لحاف رو تخ- 2- 9-12

.گرددمخصوص نگهداري 

اتاق هاهتل و داخل نظافت : 10ماده 
.ابزار و تجهیزات داخل هتل موجود باشدریزي منسجم و هماهنگ براي نظافت یک برنامهباید - 10-1
در صورت استفاده از فرش براي اتاق ها، باید فرش ها کامال تمیز، بدون لک و پارگی کف اتاق باید تمیز باشد و- 10-2

.باشد
با آن در تماس است مانند میز، صندلی، تلفن، کنترل، کلید برق، دستگیره هاي مام وسایل و تجهیزاتی که مهمانت- 10-3

.براساس درصد اشغال هتل کامال تمیز گردد،ها، باید روزانهدر اتاق
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اتاق خواب ها باید روزانه گردگیري، تمیز و نظافت گردد و در صورت موافقت مهمان، نظافت می تواند در فاصله - 10-4
.شودزمانی طوالنی تري انجام 

ید تمیز و بدون گرد و باو سایر اشیاء مشابه ها، قفسه ها، تلویزیون، آینه ها، المپ و طاقچه پنجره ها قاب عکس- 10-5
.غبار باشد

حولهشرایط بهداشتی: 11ماده 
باید براي هر مهمان حوله تمیز، در صورت ارایه  حوله، مهمانسرا و پانسیون ستاره، یک، دو، سههتل هاي در - 11-1

.بسته بندي شده قرار داده شود، حوله ها باید کامال تمیز، سالم، بدون لک و پارگی باشدبه رنگ روشن و
باید روي حوله ها عنوان شستشو و گندزدایی شده درج بسته بنديورت  عدم در صستاره چهار و پنج در هتل  - 11-2

.در کاور مخصوص نگهداري گرددحوله ها گردد و توصیه می گردد 
مهمان موافقت در صورتی که (گردندتعویضروزباید هراستفادهصورتدرصورت،وستدو حمامهايحوله- 3- 11
).شودتعویض تريیوالنواند در بازه زمانی طتیمدنمای

حشرات و جوندگانکنترل: 12ماده 
جانوران باید برنامه هاي بهسازي و بهداشتی الزم براي کاهش عوامل مزاحم و آلوده کننده و همچنین حشرات و- 12-1

. از روش هاي تلفیقی وجود داشته باشدگیريبهرهموذي با اولویت بهسازي و 
.بسته شوندکامالذرها و سایر مکان هایی که احتمال دسترسی آفات را بیشتر می سازد باید سوراخ ها، منافذ، آب گ- 12-2
.هنگام استفاده از آفت کش ها باید کلیه نکات ایمنی جهت جلوگیري از ایجاد آلودگی افراد، رعایت گردد- 12-3
باید ،هاي مورد استفاده در هتل استکشدر حشرهموجود سموم اطالعات و نکات ایمنی مربوط به مواد شیمیاییِ- 12-4

.و رعایت گردددر دسترس باشد
در صورتی که از روش هاي شیمیایی ابقایی و طعمه گذاري شیمیایی براي مبارزه با حشرات و جوندگان استفاده - 12-5

کده هاي علوم پزشکی دانش/ توسط شرکت هاي داراي پروانه از معاونت هاي بهداشتی دانشگاه ها فرآیندمی گردد باید این 
. داد معتبر با این شرکت ها ارایه گرددعالوه بر آن باید قرار،انجام گردد

از کف ساختمان يمتر2گردد باید دستگاه در ارتفاع حداقل کش برقی استفاده میدر صورتی که از دستگاه حشره- 12-6
. و دور از قسمت هاي آماده سازي و فرآوري مواد غذایی نصب گردد

. کش برقی باید مجهز به تله باشندي حشرهدستگاه هاکش برقی استفاده می گردد در صورتی که از دستگاه حشره- 12-7
.این دستگاه ها باید بطور منظم تخلیه و تمیز گردد
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بهداشت ساختمان: 13ماده

شرایط بهداشتی کف-3- 13
استفاده از (.قابل نظافت باشداز جنس دون شکستگی و کف ساختمان و اتاق ها باید صاف، سالم، ببه طور کلی - 1- 13-3

.)پارکت لمینت ، و سایر موادر مشابه در صورت سالم بودن قابل قبول می باشد
.استفاده از فرش در اتاق ها، راهروها و البی هتل در صورتی که تمیز، سالم و بدون پارگی باشد بالمانع است:تبصره

باید پوشش کف ،حمام و جایگاه موقت نگهداري پسماند، ختشویخانه، سرویس بهداشتیرهایی نظیردر مکان- 2- 13-3
داراي باشد همچنین کف بایدیا سایر مصالح مشابهاز جنس سنگ، سرامیک و ، قابل شستشو فاقد شکستگیمقاوم، صاف، 

.باشدشیب کافی به سمت کفشورو همچنین روي آنتوري ریزداراي ،کف شورکافیتعداد 
پوشش کف آشپزخانه باید سالم و بدون شکستگی و از ) سوئیت(راي آشپزخانه باشد ادر صورتی که اتاق د-3- 13-3

شیب کافی به سمت کفشورو همچنین کف داراي مجهز به کفشور امیک و یا سایر مصالح مشابه بوده، جنس سنگ، سر
.باشد

شرایط بهداشتی دیوار- 4- 13
، نظیر، رنگ، سنگ، چوبقابل نظافتو پوشش دیوار ها از جنس اتاق ها باید کامال سالم،دیوارهاي ساختمان و- 1- 13-4

.باشدداراي قرنیز لو حداقبوده شکافوبدون رطوبتهمچنین و سایر موارد مشابه باشد
بدون درز و جایگاه موقت نگهداري پسماند باید صاف، و حمام ، دیوارهاي رختشویخانه، سرویس بهداشتیپوشش - 2- 13-4

یا سرامیک،کاشیاز جنس شکاف، نسبت به رطوبت نفوذ ناپذیر و قابل شستشو باشد، همچنین باید از کف تا زیر سقف، 
.باشدصافوسایر مصالح مشابه 

پوشش دیوار آشپزخانه باید سالم و بدون شکستگی و از ) سوئیت(در صورتی که اتاق داراي آشپزخانه باشد - 3- 13-4
. اشی و یا سایر مصالح مشابه بوده و قابل شستشو باشدجنس سنگ، ک

.استبالمانعو نصب انواع دکوراسیونانواع روش هاي زیباسازي و نور پردازي استفاده از : تبصره

شرایط بهداشتی سقف- 5- 13
.یز باشدمحکم، مسطح، بدون ترك خوردگی و شکاف، قابل نظافت و همیشه تمصاف،، سقف باید کامال سالم- 1- 13-5

.استاستفاده از انواع روش هاي زیباسازي و نور پردازي در سقف بالمانع،البی هتلودر اتاق هتل، راهرو هاهمچنین 
سقف باید صاف، ،حمام و جایگاه موقت نگهداري پسماند، ختشویخانه، سرویس بهداشتیهایی نظیر ردر مکان-3- 13-5

.ر برابر رطوبت مقاوم باشدپوشش سقف به گونه اي باشد که دسالم و 
به بدون شکستگی و ، آشپزخانه باید سالمسقفپوشش،)سوئیت(در صورتی که اتاق داراي آشپزخانه باشد -4- 13-5

.گونه اي باشد که در برابر رطوبت مقاوم باشد

.موارد مذکور بالمانع استرباشد دضد حریق و رطوبتاستفاده از سقف کاذب که - 2- 13-5



ونیپانسهتل، مهمانسرا وازیبهداشتیبازرسییدستورعمل اجرا

بهداشت محیط مرکز سالمت محیط و کار ١٨٠٣٩٢١٧ شماره دستور عمل
تاریخ بازنگري بعدي تاریخ ابالغ

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادره از
ir.gov.behdasht.markazsalamat://httpآدرس وب سایت 13 صفحه

شرایط بهداشتی درها و پنجره ها- 6- 13
بوده و نظافتدرها و پنجره ها باید از جنس مقاوم، سالم، بدون ترك خوردگی، شکستگی، زنگ زدگی و قابل- 1- 13-6

.تمیز باشند
.بازشو باید مجهز به توري سالم باشند به نحوي که از ورود حشرات به داخل جلوگیري نمایدهايپنجرهتمامی- 2- 13-6

.و در صورتی که سیستم تهویه بکار گرفته شده از نوع متبوع باشد نیاز به نصب توري نیست
باید تائیدیه هاي الزم ( .متناسب با نوع پنجره ها درنظرگرفته شودالزم حفظ ایمنی افراد  باید تهمیداتجهت- 2- 14-6

).نظیر تائیدیه آتش نشانی ،شهرداري و امثال آن موجود باشد

نور و روشنایی:14ماده
. تا نزدیکی سقف ادامه داشته باشندپنجره هابهتر استروشنایی، جهت بازدهی بیشتر - 14-1
.قسمت هاي مختلف هتل را نشان می هدییِزیر شدت روشناهايدولج- 14-2

شدت روشنایی قسمت هاي مختلف هتل) 1(جدول شماره 

)LUXلوکسبر حسب(شدت روشنایی  محیط
هتل

300 صندوقپذیرش و 
300 بوفه
100 راهروها
300 اتاق کنفرانس
250 صندوقپذیرش،میز 

150 -100 اتاق
100 روشنایی عمومی حمام
150 انکپل
150 راهرو، سرسرا و آسانسور
500 تمام کارهاي عمومی
500 اتاق انتظار و اطالعات
100 روشنایی عمومی اتاق خواب
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شدت روشنایی رختشویخانه هتل) 2(جدول شماره 

)LUXلوکسبر حسب(شدت روشنایی  محیط
رختشویخانه

300 جدا سازي و طبقه بندي، دریافت کاال
300 شستشو و خشک کردن
300 کشیاتو 
750 بازرسی و رفو

تهویه: 15ماده
باید به شیوه طبیعی یا تهویه مصنوعی ،، راهرو ها البی و الکراتاق هادر بخش هاي مختلف ساختمان نظیر تهویه - 15-1

. قابل باز شدن باشد،سطحمساحت درصد 10تا 5در تهویه طبیعی باید پنجره ها به اندازه .در دسترس باشد
.باشدقابل تنظیم، از داخل اتاقباید سیستم تهویه مطبوع- 15-2
. به ازاي هر نفر می باشد) لیتر در ثانیه5(فوت مکعب در دقیقه10حداقل سیستم تهویه براي اتاق خواب - 15-3
) لیتر در ثانیه5/3(دقیقهدر فوت مکعب 5/7حداقل سیستم تهویه براي سالن کنفرانس و سالن اجتماعات، تئاتر، - 15-4

.به ازاي هر نفر می باشد

تهویه در رختشویخانه:16ماده 
.فوت مکعب در دقیقه باشد25اي هر نفر یا لیتر بر ثانیه به از13تهویه در رختشویخانه باید - 16-1
.باید به طور مکانیکی تخلیه شوددر رختشویخانههواي فضاي استقرار ماشین خشک شویی- 16-2
.مساحت کف سالن باشدلیتر در ثانیه بر مترمربع5کم هوا باید دستتخلیهمقدار در سالن خشک شویی،- 16-3
ین شویی در رختشویخانه، اخشکخودکار مجهز باشد تا در هنگام کارکردن ماشین رلِهوا باید به کنتتخلیهسیستم -16-4

.سیستم هم به طور خودکار فعال شود
در بارگیري ماشین ثانیه جلويمتر بر 5/0سیستم تخلیه ي هوا باید قدرت ایجاد جریان هوایی با سرعت دست کم - 16-5

.داشته باشد
.سازنده تخلیه شودهکارخاندستورعملرعایت کن باید باهواي ماشین خشک- 16-6
هواي ماشین رخت خشک کن باید از هر سیستم تخلیه ي هواي دیگر ساختمان جدا و مستقل باشد تخلیهسیستم - 16-7

موتور هواکش این سیستم باید در خارج از . و بتواند هواي خروجی از ماشین را به خارج از ساختمان منتقل کند
.شودنصبمسیرجریان هوا 

کانال تخلیه ي هواي خروجی ساختمانی که ماشین رخت خشک کن در آن قرار دارد باید مجهز به دمپر جلوگیري - 16-8
.از جریان معکوس باشد و دهانه ي خروجی هوا از کانال تخلیه نباید توري داشته باشد
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هواغیر مجاز بازگردانی -16-9
؛بازگردانی هواي فضاهاي زیر مجاز نیست

توالت - 
حمام- 
آشپزخانه و آبدارخانه- 
کنرخت- 
پارکینگ- 
آور تولید می شودفضایی که در آن گازهاي زیان- 
جایگاه موقت نگهداري پسماند - 

تهویه در پارکینگ:17ماده 
کند که در هنگام روشن بودن خودرو و سیستم تعویض هواي خودکار پارکینگ و گاراژهاي بسته باید به نحوي کار- 17-1

. باشد)ppm(پی پی ام25ازکمترانسان، میزان غلظت مونواکسیدکربن در هوا حضور 
لیتر در ثانیه بر متر 25/0تا دست کم ،ظرفیت این سیستم می تواند در صورت کاهش آالینده با کنترل خودکار- 17-2

.باشدلیتر در ثانیه را دارا 5/7مکعب کاهش یابد، سیستم تهویه باید قابلیت تعویض هوا تا 

دما و رطوبت: 18ماده 
40درجه سانتی گراد و رطوبت 21تا18اتاق ها و سایر قسمت هاي هتل بین درتوصیه می گردد، دماي مطلوب - 1- 18

.درصد باشد

بهداشت آب:19ماده
.اعم از مخزن ها، شبکه توزیع یا چاه آب باید مورد تایید وزارت باشدآبرسانی کلیه تاسیسات - 19-1
استاندارد ملی آب آشامیدنی "آب مورد استفاده باید سالم و کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب، مطابق- 19-2

.باشد"1011و1053شماره 
در تمام تاسیسات و تجهیزات استفاده کننده از آب، باید آب با فشار کافی و درجه حرارت مورد نیاز در دسترس - 19-3

.باشد

هاي بهداشتی، حمام، آشپزخانه، رختشویخانه، اتاق شستشوي در سرویسباید کافیتحت فشار ،آب سرد و گرم- 19-4
.موجود باشدپسماندابزار و تجهیزات و محل نگهداري موقت 

24فشار کافی براي مدت زمان حداقل براي مواقع اضطرار با گنجایش وآنالین منابع ذخیره آب توصیه می گردد - 19-5
.شته باشدوجود داساعت 
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لژیونالکنترل:20ماده 
. حفظ گردددرجه سلسیوس 60تا 50بین حداقل دماي آب گرم در گردش، در تمام زمان ها- 20-1
.درجه حفظ گردد20زیر حداقل دماي آب سرد در تمان زمان ها - 20-2
.باز نگه داشته شودد مهمان بار در هفته در اتاق هاي فاقیکشیرها و دوش هاي آب براي چند دقیقه کوتاه،- 20-3
.باشدرمجِاالت و دوش هاي حمام فاقد شیر- 20-4
گردد از جنس توصیه می)لژیوناله علت انتقال آلودگی ب(سر دوش و هر وسیله اي که خروجی آب گرم دارد - 20-5

.باشدیا موارد مشابه پالستیک
.تمیز و گندزدایی شوندم تهویه مطبوع دو بار در سال هاي داراي سیستکننده در هتللوله هاي برج هاي خنک- 20-6
.تمیز و گندزدایی شوندگرم کننده آب یک بار در سال مخزن هايباید- 20-7
.تمیز و گندزدایی شوند،یک تا سه ماه یکبارهرآب به طور منظمتمام فیلترهاي- 20-8
.مخازن، بازرسی شودسته بودن درِبراي اطمینان از ب،آب و لوله هاي قابل رویتمخزن هاي- 20-9

فاضالب: 21ماده 
.سیستم جمع آوري و دفع فاضالب باید مورد تایید وزارت باشد- 21-1
آوري ه به شبکه جمعتخلیی و یاتصفیه خانه اختصاصییاچاه جاذب(باید تمام فاضالب تولیدي به روش بهداشتی - 21-2

.گشت فاضالب به داخل مکان یا به محوطه واحد اجتناب گرددباید از برو در هر صورتگردددفع ) فاضالب
بیش از مخزن یا تانکر % 15جمع آوري فاضالب استفاده می شود، اندازه آن باید جهت،چنانچه از تانکر موقت- 21-3

.تامین آب باشد

خدمات تفریحی: 2ماده
بازرسی بهداشتی از استخرهاي شنا و اجراییلدستورعم"ویژگی هاي بهسازي و بهداشتی استخر محل هتل باید با - 22-1

. مطابق باشد"18039211مراکز تفریحی آبی به شماره
قسمت ها تمیز و فاقد همه، پارکینگ، سالن ماساژ و امثال آن باشد باید یشدر صورتی که هتل داراي سالن ورز- 22-2

.آلودگی و وسایل اسقاطی باشد

هداشتی و حمامسرویس بالزامات بهداشتی : 23ماده
.از فرش و موکت در سرویس بهداشتی ممنوع استاستفاده- 23-1
درِ حمام و سرویس بهداشتی که با دست مهمان در ارتباط هايرهرویس بهداشتی، حمام، دستشویی و دستگیس- 23-2

تري تمیز زمانی طوالنیتواند در بازه مهمان میخواستولی در صورت شوداست باید به صورت روزانه تمیز و گندزدایی 
.شودگردد ولی باید پس از تخلیه اتاق، مناطق مذکور تمیز و گندزدایی 
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جامد بسته بندي شده مایع یا صابون از استفاده در صورت وجود سرویس بهداشتی  اختصاصی در اتاق ها - 23-3
.اختصاصی براي هر فرد الزامی است

امکان آلودگی مخزن صابون مایع وجود ، داراي در باشدنگهداريمخزنشود باید میچنانچه از صابون مایع استفاده- 23-4
گندزدایی و خشک گردد و سپس ، ، مخزن باید کامال شستشوهنداشته باشد و پس از تخلیه صابون و قبل از پر کردن دوبار

.با صابون مایع پر گردد
د مگر این که مهمان درخواست کند که این کار انجام سرویس هاي بهداشتی و حمام ها باید هر روز نظافت گردن- 23-5

.نشود
.شوند، تمیز و گندزدایی ي مجازبا مواد گندزداسرویس هاي بهداشتی و وان حمام باید - 23-6
صابون جامد و امثال آن ارایه می گردد خودتراش،شانه،چنانچه در سرویس بهداشتی لوازم بهداشتی نظیر مسواك،- 23-7

.  سطل پسماند دفع گردددرشده یه اتاق باید وسایل استفاده کامال اختصاصی باشد و پس از تخلباید 
.بینی شده باشدپیشان هتل در فضاهاي عمومیمهمانبراي آقایان باید /بانوانویس هاي بهداشتی عمومیسر- 23-8
آن سالم و قابل شستشو و سطحباید لحاظ گردیده است محل تعویض پوشک بچه چنانچه در سرویس بهداشتی - 23-9

.گندزدایی باشد

رختشویخانهالزامات بهداشتی : 24ماده 
، ستارهیک، دو، سههتل هاي در شستشو فرآیندشویخانه، تدر صورت نبودن فضاي کافی جهت احداث واحد رخ- 24-1

کز رختشویی داراي مجوز، بسته شود و اداد با مرخرید خدمت انجام گردد و قراراز طریقمی تواندنمهمانسرا و پانسیو
به صورت بسته بنديشستشوو پس از البسه و ملزومات پارچه اي و ملحفه ها جهت شستشو به مراکز مذکور ارسال گردد 

.به هتل منتقل گرددشده
با ،داد معتبرباید هتل یا مهمانسرا، داراي قرار،از طریق خرید خدمت انجام می گردد،شستشوفرآیندتی که در صور- 24-2

.هد باشد و مستندات موجود باشددمی ارایهواحد رختشویخانه اي که خدمات 
.، وجود رختشویخانه در هتل الزامی استستاره چهار و پنج هتل هاي در - 24-3

خانهبهداشت محیط رختشوی-4- 24
گونه اي باشد تا از مخلوط شدن هواي تمیز تجهیزات و سیستم تهویه بهفضاي رختشویخانه باید از نظر طراحی،- 1- 24-4

.جلوگیري شودو کثیفتمیزو تداخل بخش با آلوده 
هشدار دهنده مرز بین محدوده کثیف و تمیز عالمت هايالزم است با خط کشی و یا پالت گذاري و نصب - 2- 24-4

.منطقه تمیز و کثیف تقسیم شود و از تردد سایر کارکنان به این قسمت جلوگیري شود2مشخص گردد و رختشویخانه به 
از یکدیگر جدا شوند باید از سیستم فشار منفی در ناحیه آلوده و انتقال در عملتمیز و کثیف منطقهبراي اینکه - 3- 24-4

.ه آلوده و یا از دیوار مخصوص استفاده نمودجریان هواي مثبت از ناحیه تمیز به سمت منطق
.مجزا باشدو تمیزلوازم آلوده و کثیف از شسته شدهباید کامال محل نگهداري- 4- 24-4
.ترالی یا چرخ دستی حمل وسایل تمیز و شسته شده باید از ترالی حمل وسایل کثیف جدا باشد- 5- 24-4
.کثیف باید از سمت محدوده کثیف انجام شودتحویل گیري البسه و ملزومات پارچه اي- 6- 24-4



ونیپانسهتل، مهمانسرا وازیبهداشتیبازرسییدستورعمل اجرا

بهداشت محیط مرکز سالمت محیط و کار ١٨٠٣٩٢١٧ شماره دستور عمل
تاریخ بازنگري بعدي تاریخ ابالغ

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادره از
ir.gov.behdasht.markazsalamat://httpآدرس وب سایت 18 صفحه

.مجزا براي ورودي البسه و ملزومات پارچه اي کثیف اتاق ها باشدمسیررختشویخانه باید داراي- 7- 24-4
.کی در قسمت تمیز باید تعبیه شودتماشین هاي لباسشویی در قسمت کثیف و خشک کن ها و اتوي پرس و غل- 8- 24-4
و تمهیدات الزم و وري، دریافت و نگهداري رخت کثیف و یا تمیز باید سرویس هاي بهداشتی در محل جمع آ- 9- 24-4

.شستشوي دست، وجود داشته باشدمناسب جهت 
.الزم است دمپایی مجزا براي هر محدوده وجود داشته باشد- 10- 24-4
:رختشویخانه باید به ترتیب زیر انجام شوددرشستشوفرآیند-5- 24
آلودهمنسوجات وجمع آوري، انتقال و تفکیک البسه و ملزومات پارچه اي -5-1- 24
پارچه هاي آلوده و استفاده از دستکش و در صورت لزوم جاییجابرعایت اصول حفاظت فردي در حمل و - 1-1- 5- 24

. ماسک الزامی است
. ودانجام شاتاق باید در همانملزومات پارچه ايتفکیک البسه و -2- 1- 24-5
اقدامات اي پارچهاز البسه و ملزومات آلوده به خون و مواد دفعیجداسازي البسه و ملزومات پارچه اي در-3- 1- 24-5

.احتیاطی الزم انجام گردد
با استفاده از وسایل حفاظت ومواد گندزداي مجازتوسط ،ايملزومات پارچهگندزدایی باید،در صورت لزوم-4- 1- 24-5

. ام شودفردي انج

خانه داريانبار الزامات بهداشتی: 25ماده 
.وجود داشته باشد)قفسه یا کمد(باید طبقه بنديدر انبار - 25-1
.قفسه ها نگهدار ي گرددتمیز به دور از آلودگی و دربایدملحفه، پتو و بالش- 25-2
.فسه ها و به صورت جداگانه نگهداري گرددمواد شوینده و شمیایی و پاك کننده در پایین ترین قباید- 25-3
از شودمیبه واحد رختشویخانه منتقل سپسنگهداري و داريخانه انباري کثیف در هاملحفهدر صورتی که باید- 25-4

.مشخص گردد،با برچسبکامال نگهداري وجدا ،پتو، بالش و سایر وسایل تمیزملحفه
داري باید سالم و تمیز باشدترالی مورد استفاده توسط پرسنل خانه- 25-5
. هداري گرددگافت و تی هاي مورد استفاده تمیز باشد و کامال مجزا نیف و دستمال هاي نظظتن- 25-6
در صورت عدم استفاده از دستگاه هاي اتوماتیک  جهت  شستشو، نظافت و گندزدایی  سطوح استفاده از دستگاه - 25-7
راي شستشو، نگهداري  و تخلیه فاضالب با رعایت شرایط بهداشتی در و الزم است محلی مناسب  بسیار الزامیست شور تی

. نظر گرفته شود
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الزامات بهداشتی پارکینگ: 26ماده
.ارکینک هتل باید تمیز باشدپ- 26-1
حشرات و جوندگان در پارکینگ یا تجمعایجاد آلودگیباعث کهاضافیو مستهلکاز نگهداري هرگونه وسایل باید- 26-2

.شودخودداري ود می ش

مدیریت پسماند: 27ماده 
. باید تمام ابزار و امکانات الزم براي تفکیک پسماند در مبدا وجود داشته و از آن استفاده شود- 27-1
محل استراحت براي کارکنان مرتبط با و بهداشتی اختصاصیسرویس ، ییباید به تعداد کافی رختکن، حمام، روشو- 27-2

. ه و باید کارکنان امکان دسترسی به آن ها را داشته باشندپسماند وجود داشت
پسماند نباید در هیچ کدام از مراحل مربوط به تولید، توزیع و عرضه مواد غذایی دخالت آوريجمعمسؤولکارکنان - 27-3

. داشته باشند
. نمایندباید در پایان هر نوبت کاري استحمام ،با پسماندکارکنان مرتبط- 27-4
براي جمع آوري پسماندها باید زباله دان سالم، درپوش دار، پدالی ضد زنگ، قابل شستشو، قابل حمل و با حجم و - 27-5

موجود باشد، همچنین زباله دان و اطراف آن همواره باید در همه بخش هاي ساختمان نظیر اتاق ها راهرو البی تعداد کافی
.تمیز باشد

.باشدقرار گرفته مناسب و مقاوم بوده و در محل زباله سالمه زباله دان باید داراي کیس- 27-6
(و مجزا مناسبدر محل مواد شوینده سطل هاي زباله و وسیله هاي حمل، پس از هر بار تخلیه باید با آب داغ و - 27-7

.شستشو شده و به صورت وارونه نگهداري گردد تا خشک شود)امثال آن یا شوي خانه و تیاز جمله 
باشد انجام فاقد لبه هاي تیز و برندهو قابل شستشو و گندزدایی حمل پسماند باید با استفاده از چرخ دستی که - 27-8

.پذیرد
. وسیله حمل در انتها به جایگاه نگهداري موقت پسماند انتقال یابدباید - 27-9
)وجوددرصورت(جایگاه موقت نگهداري پسماندشرایط- 27-10
جایگاه نگهداري موقت پسماند باید داراي تابلو گویا، واضح، داراي قفل بوده و ورود و خروج افراد غیر مجاز - 27-10-1

. کنترل شود
.کافی موجود باشدو حجم مخزن زباله باید دردار، قابل شستشو، گندزدایی و متحرك بوده و به تعداد - 27-10-2
. فساد، گندیدن یا تجزیه زیستی پسماند ها امکان پذیر نباشدرد که پذیصورتتخلیه روزانه باید به نحوي -27-10-3
.به صورت منظم شستشو و گندزدایی گرددو هجایگاه موقت پسماند باید همواره تمیز بود-27-10-4

.آب گرم و سرد وجود داشته باشد



ونیپانسهتل، مهمانسرا وازیبهداشتیبازرسییدستورعمل اجرا

بهداشت محیط مرکز سالمت محیط و کار ١٨٠٣٩٢١٧ شماره دستور عمل
تاریخ بازنگري بعدي تاریخ ابالغ

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادره از
ir.gov.behdasht.markazsalamat://httpآدرس وب سایت 20 صفحه

خود کنترلی و خود اظهاري بهداشتی: 28ماده 
. خود اظهاري بهداشتی توسط مدیر مالک یا متصدي انجام گرددخود کنترلی و فرآیندباید - 28-1
.انجام گرددهاي ابالغی سطوح و امثال آن باید بر اساس دستورعمل ،نمونه برداري آب شرب- 28-2
.در محل موجود باشدسطوح و امثال آن باید ،نمونه برداري آب شربنتایج - 28-3

تلفن رسیدگی به شکایات: 29ماده
قرار گیرددر معرض دید مشتریان به طروق مختلف باید)190(دانشکده /دانشگاه/تلفن رسیدگی به شکایات وزارت- 29-1
متري قابل رویت و خواندن 10تلفن رسیدگی به شکایات وزارت همواره و در هر شرایطی بطور واضح از فاصله - 29-2

.باشند

تعهدات بازرس در هنگام بازرسی: 30ماده 
مرکز یا امکنه در مورد بازدید نمود موظف است قبل از تركاز اینکه بازرس بهداشت محیط از واحد صنفیبعد - 30-1

نواقص مشاهده شده با مالک، مدیر یا متصدي واحد صنفی در خصوص نواقص بحرانی و غیر بحرانی و تبعات قانونی آن 
.گفتگو و به طور کافی و کارآمد اطالع رسانی نماید

موظف است بدون هرگونه تنش و در آرامش کامل، اقدامات جایگزین و آموزش هاي الزم و مهلت قانونی بازرس - 30-2
.براي رفع نواقص را به اطالع مالک، مدیر یا متصدي برساند

ه مدیر، و فرم هاي همراه، عواقب و تبعات قانونی آن را بصورتجلسه هابازرس موظف است در صورت اخذ امضا در - 30-3
.ا متصدي متذکر شودمالک ی
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