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  اهدانشگ يو مهمانسراهاها ، غذاخوري خوابگاه هادر  دستورالعمل ايمني و بهداشتي
  

لي و ود مهاي موجبا رعايت الزامات سيستم مديريت يكپارچه ايمني، بهداشت و محيط زيست بر مبناي استانداردسند حاضر 
 ريد.به عمل آو ت الزمبين المللي تهيه شده است. خواهشمند است در نگهداري اجرا و استفاده مناسب از اين سند كنترل و دق

در . همچنين مراجعه فرماييد www.usb.ac.ir/hseتوانيد به سامانه ايمني دانشگاه به آدرس براي اطالعات تكميلي مي
  رماييد. تماس حاصل ف )HSE( اهانشگبهداشت، ايمني و محيط زيست د صورت بروز هرگونه سوال مي توانيد با شوراي

  

  موارد عمومي  .1

موارد  رد.دانشگاه صورت پذي HSEبا نظارت شوراي  ادارهمسئول مي بايست از طريق  HSEبازديدهاي دوره اي  . 1
ي بوطه مبررسي شده از طريق چك ليست مربوطه تكميل و ثبت و نگهداري شود. براي دسترسي به چك ليست مر

 مراجعه فرماييد.مني دانشگاه در سامانه اي فرم ها و استانداردهاصفحه  بهتوانيد 

يست ر چك لدتمامي موارد بر طرف شده  خرابي ها و نواقص ساختمان ها مي بايست مرتبا مرمت و بر طرف شود. . 2
 دوره بعدي درج گردد.

 ل گردد.وضعيت لوله هاي آب و فاضالب از نظر ايجاد نشت به طور مرتب كنتر . 3

 چاه هاي ساختمان به صورت مرتب كنترل گردد. . 4

 نصب شود. سانتيمتر 75در اطراف بالكن ها، پشت بام ها و ايوان، نرده آهني يا ديوار به ارتفاع حداقل  . 5

 ردد.در كنار پله ها نرده فلزي يا چوبي نصب شده و از استقرار و صحت استحكام آن اطمينان حاصل گ . 6

 ر گيرند.يد قراو سرمايشي بايستي به صورت دوره اي خصوصا ابتداي هر فصل مورد بازد كليه سيستم هاي گرمايشي . 7

ل اقامت سعت محوبراي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي بايد پيش بيني هاي الزم با توجه به  . 8
 مانه ايمنيس در سابراي اين مهم مي توانيد از طريق ثبت درخواست سروي آن بعمل آيد. )تعداد اتاق ها و طبقات (

 دانشگاه اقدام فرماييد.

 عات درتهلك و مستعمل و مواد غذايي غيرقابل مصرف و ضايانبارش و نگهداري هرگونه وسايل اضافي و مس . 9
 ممنوع است.خوابگاه/اقامتگاه 

 استعمال دخانيات توسط افراد ساكن و كاركنان شاغل در خوابگاه/ اقامتگاه ممنوع مي باشد. . 10
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براي  ردد.گب صه نتعداد و نوع كپسول هاي آتش نشاني مي بايست مطابق با استاندارد، پيش بيني و در محل خوابگا . 11
 .راهنمايي مي توانيد با شوراي ايمني بهداشت و محيط زيست دانشگاه تماس حاصل فرماييد

وب در كل مكتشارت به ظو اين ن راغ گاز بصورت دوره اي از نظر ايمني كنترل گردددستگاه هاي سوخت از قبيل چ . 12
نترل كوابگاه خبايست روزانه توسط مسئولين  پخت پز، ميحوزه هاي مرتبط ثبت گردد. وسايل حرارتي با كاربري 

 گردد.

ر سامانه ز كه داوليه شامل موارد اضطراري و امدادي مطابق با فهرست اقالم و داروهاي مورد نيا يهاجعبه كمك . 13
ه اين ذكر شده است براي تمامي ساختمان هاي مربوط ب هاتانداردسفرم ها و اايمني دانشگاه در صفحه 

 دستورالعمل تهيه و در معرض ديد و استفاده قرار داده شود.

رار در فمسير  رايبي موجود در طبقات اول كه داراي پنجره مي باشند مي بايست تا حد امكان تمامي ساختمان ها . 14
 شرايط اضطراي نرده هاي آن ها برداشته شود.

 

  ايمني. 2

  :آتش و حريقيمني ا. 2-1

 ا اشتعال پذيري پايين استفاده شود.در داخل ساختمان تا حد امكان از مصالح و وسائلي ب . 1

ا دسترسي محل ب متناسب با وسعت حريق هر مكان، كپسول اطفاء حريق از نوع مناسب به تعداد الزم جانمايي و در . 2
 آسان نصب گردد.

ورت ايست صبآموزش تئوري و عملي كاركنان خدماتي خوابگاه در خصوص استفاده از كپسول هاي اطفاء حريق مي  . 3
 بق آن نگهداري گردد.گرفته و سوا

رايط شاكنش در وهاي اوليه، امداد نجات و كمكاز كيف ها در خصوص استفاده هكاركنان و نيروهاي خدماتي خوابگا . 4
وانيد تمي  ريواكنش اضطرابراي اطالعات در زمينه  اضطراري تحت آموزش قرار گرفته و سوابق آن نگهداري شود.

 ي دانشگاه مراجعه فرماييد.به صفحه مربوط به همين مورد در سامانه ايمن

  دد.در سامانه ايمني دانشگاه مراجعه گر ايمني آتشبه صفحه  در خصوص اين مبحثاي اطالعات تكميلي بر

  

  ايمني برق. 2-2
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رل اعم از يجه كنتكنترل شده و نت ادارهارت مسئول مستقيم ظسيستم ها و دستگاه هاي برقي به صورت دوره اي با ن . 1
 هرگونه اقدام اصالحي ثبت و نگهداري گردد.

سالم  بايست چك گردد كه سيستم سيم كشي و برق و كابل هاي مربوطه در داخل و خارج ساختمان خوابگاه ها مي . 2
 و فاقد هرگونه زدگي باشد.

 اتصاالت برقي از نوع ايمن و استاندارد مورد استفاده قرار گيرد. . 3

 

  )مقررات ملي ساختمان 17بر اساس مبحث ايمني وسايل گازسوز (. 2-3

  نصب وسايل گازسوز-الف

لي مندارد ساختمان مي بايست از شلنگ هاي مخصوص گاز مطابق استا ي اتصال وسايل گازسوز به لوله كشيبرا . 1
جاز طول م از جنس الستيك مصنوعي تقويت شده داراي جدار داخلي مقاوم در مقابل گاز و مواد نفتي با 774

 متر استفاده شود. 20/1حداكثر 

ت هاي از بس يك طرف به وسايل گازسوز و از طرف ديگر به شير گاز، حتما براي محكم كردن شيلنگ هاي گاز از . 2
 فلزي استفاده گردد.

 د.و مايع صابون مي باش فاده شود، روش صحيح استفاده از آببراي آزمون نشتي نبايد از شعله است . 3

 .رعايت شود شتعالابل با ساير مواد يا اشياء قا )از سمت مجاور و باالحريم يك متري وسايل گازسوز و دودكش ها ( . 4

 شيرهاي گاز بال استفاده يا فاقد مصرف با درپوش مسدود گردد. . 5

 

  دودكش:-ب

 ش آناز مك قبل از استفاده از هرگونه وسايل گازسوز ابتدا عملكرد دودكش وسيله مزبور مي بايست بررسي و . 1
 حاصل گردد. اطمينان

 باشد. Hهر وسيله گازسوز مي بايست داراي يك دودكش مجزا به كالهك  . 2

 وسايل گازسوز بدون دودكش به منظور گرمايش ممنوع مي باشد.استفاده از  . 3

 ئوني يا خرطومي) به عنوان دودكش مجاز نيست.آكارد(استفاده از لوله هاي قابل انعطاف  . 4
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 ه داشتهدامت بام اكه داخل ديوار بوده و تا يك متر باالتر از پش هايي است دودكشبهترين و كارآمدترين دودكش،  . 5
 باشد.

 ع مي باشد.، ممنونصب دودكش در داخل راهروها، پاسيوها و فضاهاي بسته ساختمان ها كه به هواي آزاد راه ندارد . 6

 استفاده از يك دودكش براي چند وسيله گازسوز ممنوع مي باشد. . 7

 قف كاذب حمام مجاز نيست.عبور دودكش از فضاي داخلي و س . 8

  

  استفاده از وسايل گازسوز-ج

 .متر مربع ممنوع مي باشد 12نصب بخاري گازي در اتاق خواب با مساحت كمتر از  . 1

ها و يا  ر اتاقاستفاده از پلوپز يا كباب پز فقط داخل حياط يا تراس مجاز مي باشد. در محيط هاي مسقف، نظي . 2
 زيرزمين استفاده از پلوپز موجب انتشار محصوالت احتراق و خفگي مي شود.

راق، ي احتواي الزم برانصب هر نوع وسيله گازسوز در حمام، رختكن و سرويس هاي بهداشتي به دليل كمبود ه . 3
 ممنوع مي باشد.

اشته باشند، دمتر از كالهك دودكش فاصله  3محل نصب كولرهاي آبي و دريچه هاي تامين هوا، مي بايست حداقل  . 4
 تا موجبات مكش و برگشت محصوالت احتراق به داخل ساختمان فراهم گردد.

  

  تهويه و روشنايي. 2-4

 .باشند ع نور طبيعي استفاده شود و اتاق ها از نور طبيعي كافي برخورداراز منب حتي االمكان بايستي . 1

ر راهرو، توالت لوكس و د 100بايد حداقل  شدت روشنايي نور طبيعي يا مصنوعي در اماكن موضوع اين دستورالعمل . 2
 لوكس باشد. 150تا  50دستشويي و حمام بين 

 ، كافي و عاري از بو باشد.تازه ،المتهويه مناسب بنحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل س . 3

 سانتيگراد باشد. 30در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل نبايد بيشتر از  . 4

 

  بهداشت فضاها .3

  يعي در محل طبخ و توزداشت مواد غذاياصول به -الف



  
تا و تان و ب گاه  ش   انشگاهي د يها و مهمانسراها ي، غذاخورخوابگاه هادر  دستورالعمل ايمني و بهداشتي  ندا

 شوراي بهداشت، ايمني و محيط زيست
 

 وهمانسراها مني در كاركناني كه در مراكز تهيه، توليد و توزيع و نگهداري و حمل و نقل مواد خوردني، آشاميد . 1
 .افت نمايندبر دريخوابگاه ها اشتغال دارند مي بايست دوره ويژه بهداشت عمومي را گذرانده و گواهينامه معت

تورالعمل اين دس ي موضوعو مهمانسراها ، سالن هاي غذاخوريار در هر يك از خوابگا ها: تصدي و اشتغال بك1تبصره
  بدون داشتن گواهينامه فوق ممنوع است.

لي غل بوده والعمل شا: اشخاصي مانند باغبان، نگهبان، راننده و نظاير آن ها كه در اماكن موضوع اين دستور2تبصره
  ازي به گواهينامه بهداشتي فوق ندارند.با مواد غذايي ارتباط مستقيم ندارند ني

  د.ارداد گردت عقد قر: در صورتيكه غذا از بيرون تهيه مي شود بايستي با اماكن داراي مجوز از وزارت بهداش3تبصره

شمول بند مكنان كار )صادره از مركز بهداشتي درماني وابسته به وزارت بهداشت و درمانكارت معاينه پزشكي ( . 2
 در محل كار نصب گردد.عمل مي بايست اين دستورال 1

 ل مي بايستورالعمو متصديان حمل و نقل مواد غذايي اين دست و مهامنسراها ، غذاخوري هاكاركنان خوابگاه ها . 3
 ت عمومي محل كار خود را رعايت نمايند.فاصول بهداشت فردي و نظا

لباس كار  لبس بهممل كار مي كنند بايد ل نقليه موضوع اين دستورالعكليه اشخاصي كه در اماكن و مراكز وساي . 4
 و روپوش تميز به رنگ روشن باشند.

ذايي كه با غمواد ع يمشابه و نيز كارگران طبخ و توز و مشاغلمواد غذايي نظير آشپزان تبصره: كليه تهيه كنندگان 
ستند همشغول  وپوش و كاله بوده و اشخاصي كه در سرو غذاملزم به پوشيدن ر ،اين مواد ارتباط مستقيم دارند

  عالوه بر روپوش و كاله ملزم به استفاده از دستكش در حين كار مي باشند.

 .براي هر يك از شاغلين جايگاه مناسبي به منور حفظ لباس و ساير وسايل در محل، تهيه گردد . 5

ازين بهداشتي تهيه متر مربع اتاق استحرات مطابق با مو 5/2به تناسب تعداد كاركنان، به ازاي هر نفر حداقل  . 6
 گردد.

متر  8/2متر از كو ارتفاع سقف آن نبايد متر مربع  5/7تبصره: در هر حال مساحت اتاق استراحت نبايد كمتر از 
  باشد.

 كاركنان مي بايست كليه وسايل نظافت، شستشو و استحمام اختصاصي داشته باشند. . 7

گاه مي خوابار و در محوطه هاي عموكاستعمال دخانيات توسط كاركنان مشغول در اين دستورالعمل در حين  . 8
 ها، غذاخوري ها و مهمانسراها ممنوع است.

مواد غذايي فاسد شدني بايد در يخچال و سردخانه مناسب نگهداري شود و مدت آن بيش از زماني نباشد كليه  . 9
 كه ايجاد فساد يا تغيير كيفيت نمايد.
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 اشد.بماسنج وجود يخجال مجهز و مناسب با حجم كافي الزامي مي باشد. يخچال و سردخانه بايد مجهز به د . 10

در  اهمني دانشگدر سامانه اي فرم ها و استاندادهادر بخش  كهوسايل جعبه كمك هاي اوليه با حداقل مواد و  . 11
 .گردد دسترس است، مي بايست به تعداد مورد نياز در محل مناسب نصب

ب افي نصكدر باالي دستگاه پخت مي بايست هود با ابعاد و جنس مناسب و مجهز به هواكش با قدرت مكش  . 12
 گردد.

ف آنها از كفاصله  و شيشه سال و هميشه تميز ون و گنجه ها بايد قابل نظافت بوده و مجهز به در قفسه، ويتري . 13
 سانتيمتر باشد. 20زمين حدود 

ده و منوع بومقرار دادن همزمان مواد غذايي پخته و خام و همچنين شسته و نشسته در كنار هم در يخچال   . 14
 گونه بوي نامطبوع باشد.انه همواره بايد تميز و عاري از هرخيخچال و سرد

 و مجزا و مستقل از آن باشد. تنگهداري ظروف بايد در مجاور محل پخمحل شستشو و  . 15

 سته شود.شيا توسط دستگاه هاي اتوماتيك  )آبكشي-شستشو دو مرحله اي ( حداقل ظروف بايد در ظرفشويي .16
 .تعداد و ظرفيت هر ظرفشويي مي بايست متناسب با ظروف باشددر اين حالت 

 هر واحد ظرفشويي بايد مجهز به آب سرد و گرم باشد. . 17

يا  ارچه ودر صورت نداشتن ماشين ظرفشويي، ظروف بايد در بخش آبچكان خشك گردد. ظروف را نبايد با پ . 18
 حوله خشك نمود. پس از خشك نمودن ظروف بايد در محفظه تميز و مخصوص ظروف نگهداري شود.

 سايل مشروحه زير ممنوع مي باشد:استفاده از ظروف و و . 19

 .ديگ و ظروف مسي اعم از اينكه سفيد كاري شده يا نشده باشد 

 گوشت كوب و قاشق چربي و سربي 

 قندان بدون درپوش مناسب 

 ل و امثا ، فلفل، سماق، شكركقبيل نم ظروف فاقد درب ثابت و مخصوص براي عرضه براي موادي از
 هاآن

 وه شده هرنوع ظروف و ابزاري كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي غير مجاز شناخت 
 آگهي مي شود.

صاف، تميز، سالم و بدون درز و روكش آن ها از جنس قابل شستشو و به رنگ روشن باشد. سطح ميزها بايد  . 20
 صندلي ها و نيمكت نيز باشد سالم و تميز باشند.
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و همچنين  وزنامهراستفاده از مواد غير استاندارد از جمله كاغذهاي بازيافتي و كاغذهايي كه تميز نباشد و  . 21
 بندي مواد غذايي ممنوع است. كيسه هاي پالستكي جهت پيچيدن و بسته

  

  )دستشويي و حمامب: ساختمان آشپزخانه، سرويسهاي بهداشتي (

 د.شن باشپوشش سقف آشپزخانه ها و هر نوع محل طبخ، دوش حمام بايد از جنس قابل شستشو و به رنگ رو . 1

 وضع درها و پنجره ها بايد به وضع زير باشد: . 2

 ل و قاب الم، بدون ترك خوردگي و شكستگي و زنگ زدگيم، سدرها و پنجره ها بايد از جنس مقاو
 شستشو بوده و همشه تميز باشد.

  اكناماخل دپنجره بازشو بايد مجهز به توري سالم و مناسب باشد به نحوي كه از ورود حشرات به 
 جلوگيري نمايد.

 د.يشه تميز باشسقف بايد صاف، حتي االمكان مسطح، بدون ترك خوردگي و درز و شكاف بوده و هم . 3

 ر كنارو وجود سطل آشغال د و خشك كن مناسب بوده )ترجيحا مايعدستشويي ها بايد مجهز به صابون ( . 4
 دستشويي الزامي است.

ر محل د داشتيحمام مجهز به شير آب گرم و سرد و با شرايط الزم به وبراي كاركنان بايد سرويس بهداشتي  . 5
 اشد.بداشته  دين نامه بهداشت اماكن وزارت بهداشت وجويمناسب و به تعداد مورد نياز مطابق با آ

 كف ساختمان ها بايد داراي شرايط زير باشد: . 6

 .از جنس مقاوم، صاف بدون درز و قابل شستشو باشد 

 ستداراي كف شور به تعداد مورد نياز، مجهز به شترگلو و نصب توري ريز روي آن الزامي 

  ان جوندگ وساختمان ديوار از كف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باشد كه از ورود حشرات
 جلوگيري به عمل آورد.

 اف، بدون درز و شكاف و به رنگ روشن باشد.سطح ديوارها بايد ص 

  ،اي رويس هسپوشش بدنه ديوار محل تهيه مواد غذايي، آشپزخانه، آبدارخانه، انبار مواد غذايي
 بهداشتي و حمام بايد از كف تا زير سقف كاشي يا سراميك و به رنگ روشن باشد.

  مناسب انجام شود.قفسه بندي و پالت گذاري در انبار مواد غذايي به نحو مطلوب و 
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  مهمانسراهاي دانشگاه و خوابگاه هاج. اتاق خواب در 

يكبار  هر سه روز حداقل براي هر فرد تازه وارد بايد از ملحفه و روبالشي تميز و سالم استفاده شود و تعويض آنها . 1
 الزامي است.

فرما، كارعو، اساتيد، مهمان هاي مد ها، هساير دانشگا دانشجويانجهت كليه بازديدكنندگان موقت اعم از  . 2
در  مپوشا ن و: حوله، مسواك، خميردندان، صابوست بسته اختصاصي بهداشتي شاملپيمانكار و مشاور ضروري ا

 بدو ورود به هر شخص تحويل داده شود.

 استفاده از لحاف، پتو، تشك و بالش كثيف و مندرس و بدون ملحفه ممنوع است. . 3

 ت.وع اس، ممنهايي كه داراي پارگي يا شكستگي و يا گودرفتگي فنر و معيوب باشداستفاده از تختخواب . 4

 و به طريق بهداشتي دفع گردد. زباله بايستي همه روزه به خارج از محل مسكوني حمل . 5

 همه اتاق ها بايستي مجهز به سطل زباله مناسب با حجم كافي باشد. . 6

و  تهرارگرفقسطل زباله بايد درپوش دار زنگ نزن، قابل شستشو و مجهز به كيسه زباله و در محل مناسبي  . 7
 ز باشد.اطراف آن همواره تمي

 سطل زباله ها پس از هر بار تخليه بايد كامال شستشو شوند. . 8

رايط ج در شخوابگاه ها و مهمانسراها مي بايست مجهز به عالئم و نشانه هاي ايمني مانند مسيرهاي خرو . 9
 درس نصبدر اتاق هاي مهمانسراها مي بايست شماره تماس هاي اضطراري در دياضطراري گردند. همچنين 

  گردد.

  

   موذيو حشرات عمليات كنترل جوندگان  .4

شرات و رود حوبطوريكه از  باشد درهاي مشرف به فضاي باز بايد مجهز به توري سالم و مناسب و همچنين فنردار . 1
 ساير حيوانات جلوگيري نمايد. ندگان و جو

 ج حشراتو خرو مجاري يا دهانه لوله هاي فاضالب به توري سيمي يا روزنه هاي ريز به منظور جلوگيري از ورود . 2
 مجهز گردند.
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عمه گذار ها، ط ، كلني گذاري، پايش طعمهكلني هاي فعال ،در مورد عمليات كنترل جوندگان تمام مراحل شناسايي . 3
اي ارائه كلني هاي غير فعال، جمع آوري و معدوم سازي الشه ها بايستي توسط شركت هنمودن مسدود  مجدد،

 كننده خدمات سم پاشي و مبارزه با حشرات و جوندگان انجام گيرد.

تي با بايس ده اين خدماتبا شركت هاي ارائه دهن ر اجراي كنترل حشرات و جوندگان در صورت هماهنگيوظبه من . 4
 شرايط ذيل مورد توجه قرار گيرد:

 آموزش اين شركت ها داراي مجوز سم پاشي در اماكن عمومي و مسكوني از وزارت بهداشت، درمان و 
 پزشكي باشند.

 .وسايل و تجهيزات الزم جهت انجام عمليات سمپاشي را دارا باشند 

 باشند داد كافي جهت اجراي برنامه هاي كنترليداراي نيروي كار آموزش ديده و بيمه شده به تع. 

  د ستانداراو طعمه گذاري بايد داراري شري مواد شيميايي و سموم مورد استفاده آنها جهت سم پاشي
 باشد.


