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  مقدمه :
بازرسين بهداشت محيط بر اساس برنامه مدون از مراكز مواد غذايي و اماكن مواد خوردني آشاميدني بهداشتي  13در راستاي اجراي قانون ماده 

نتيجه بازديدهاي انجام گرفته اطالع متصديان از قوانين بهداشتي مي باشد كه الزم است در اماكن و مراكز  نمايند.عمومي تحت پوشش بازديد مي 
رعايت گردد. از آنجا كه در صورت عدم رعايت موازين بهداشتي با متخلفين برخورد ميگردد  اين نظارت ها سبب ارتقا سطح بهداشت در صنوف 

   مرتبط با مواد غذايي ميگردد.

  هدف :
  ارتقا سطح بهداشت در مراكز و اماكن تحت پوشش 

  مسئوليت :
در صورت وجود نواقص  نظارت بر بهداشت اماكن تهيه توزيع و نگهداري مواد غذايي بازديد ازمراكز و اماكن تحت پوشش صورت گرفته  در فرآيند 

ي به متصديان در مرحله اول آموزش و در صورت مشاهده عدم رفع نواقص موجود در بازديدهاي بعدي با توجه به نواقص موجود اخطار نواقص بحران
 گرديده و يا غير بحراني صادر گرديده و در صورت عدم رفع مشكالت در مهلت و موعد مقرر محل كسب متصدي متخلف به مدت يك هفته پلمپ

  ارجاع ميگردد در كمسيون جهت متصدي متخلف راي صادر ميگردد.  11پرونده جهت رسيدگي به كمسيون ماده 

  تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرايي :
  جام دهداقدامات زير انموظف است متصديان در قبال مي باشد ( واحد بهداشت محيط)دستگاه اجرايي كه در اين مورد معاونت بهداشت 

 .تاكيد مي نمايندو احترام بازرسين بهداشت در بازديد هاي انجام شده بر آموزش  .1
 بازرسين بهداشت موظفند كليه اخطار هاي الزم ( اخطار بحراني و غير بحراني) را به متصدي تحويل نمايند . .2

 .اعالم نمايندبازرسين بهداشت محيط موظفند قوانين موجود را در صورت عدم رفع نواقص به متصدي  .3
 به متصدي مهلت دهند.بازرسين بهداشت محيط موظفند تا پايان مهلت داده شده جهت اجراي قانون  .4

  : متصديان تعهدات 

 متصديان موظفند به دستورات بازرسين بهداشت عمل نمايند. -1

 ت اقدام نمايند. متصديان موظفند در صورت وجود نواقص بهداشتي در محل كسب خود  نسبت به رفع آنها در اسرع وق -2

 متصديان موظفند در صورت اجراي قانون توسط بازرسين بهداشت محيط با آنها همكاري الزم به عمل آورند. -3

  



  هزينه ها و پرداختها:
از آنجا كه بر اساس شرح وظايف انجام بازرسي و نظارت از مراكز عرضه مواد غذايي از وظايف كارشناسان بهداشت محيط ميباشد 

  لذا هيچ گونه وجه و هزينه اي بابت انجام اين بازديدها از متصديان اخذ نميگردد 

  دوره عملكرد:
ماه يك مورد بازديد از تمامي  3انجام ميگردد به نحوي كه در بازه زماني حداكثر اين بازديد در تمام طول سال توسط كارشناسان بهداشت محيط 

  مراكز و اماكن مواد غذايي تحت پوشش انجام ميگردد در صورت فوريت و حساسيت اين بازديد دربازه زماني كوتاهتر نيز انجام ميگردد. 

 


