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  مقدمه :
آرايشي و بهداشتي متصديان مراكز مواد غذايي و اماكن مشمول اين قانون موظفند موادخوردني ، آشاميدني ،  13در راستاي اجراي قانون اصالح ماده 

آن جهت تمديد پروانه كسب خود اقدام نمايند . در اين خصوص الزم است كه محل كسب افراد توسط بازرسين در ابتداي شروع به كار و پس از 
  و مورد تائيد قرار گيرد .بهداشت محيط بازديد گرديده 

  هدف :
  پايش وضعيت بهداشتي صنوف تحت پوشش و ارتقاء سطح بهداشتي اماكن و مراكز 

  مسئوليت :
از آنجا كه اين وظيفه به عنوان وظايف حاكميتي واحد بهداشت محيط مي باشد قابل واگذاري به بخش خصوصي نمي باشد . در خصوص ارائه اين 

س پدريافت استعالم و تسليم به واحد بهداشت محيط اقدام مي نمايد . نسبت به خدمت متصدي پس از اعالم درخواست به اتحاديه صنف مربوطه 
از دريافت استعالم واحد بهداشت محيط موظف است نسبت به بازديد از محل كسب ، صدور يا عدم صدور تائيديه بهداشتي جهت متقاضي اقدام 

  نمايد . 

  تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرايي :
  ايي كه در اين مورد واحد بهداشت محيط معاونت بهداشت مي باشد موظف است :دستگاه اجر

 رفع نواقص احتمالي به ايشان ارائه نمايد . نسبت به بازديد از محل كسب متقاضي اقدام نموده و راهنمايي هاي الزم در خصوص  .1

مجددا مورد بازديد قرارگرفته و در صورت رفع نواقص محل كسب ايشان تائيد گرديده و . متصدي محل كسب پس از رفع نواقع  .2
 جهت ايشان صادر گردد .صالحيت بهداشتي 

روز از تاريخ صدور استعالم پاسخ آن را مبني بر صدور يا عدم صدور  15بازرس بهداشت محيط موظف است حداكثر ظرف مدت  .3
 د .ال نمايشتي به اتحاديه مربوط ارسحيت بهداصال

  تعهدات خدمت گيرنده :
خدمت گيرنده كه متصديان اماكن و مراكز مي باشند موظفند در اسرع وقت نسبت به تسليم استعالم به واحد بهداشت محيط اقدام نمايد  .1

. 
 روز مي باشد .  15بازديد اول موظف به رفع نواقص ظرف مدت اقص بهداشتي و اعالم به بازرسين دردر صورت وجود نو .2

 اقدام نمايند.مطابق تعرفه هاي مركز سالمت وزارت بهداشت  نسبت به پرداخت هزينه استعالم صدور صالحيت بهداشتي  .3

روز از زمان صدور استعالم توسط اتحاديه نگذشته  15و در صورتي كه كمتر از پس از بازديد دوم توسط بازرسين در صورت عدم رفع نواقص  .4
 اقدام نمايد . مطابق تعرفه هاي مركز سالمت وزارت بهداشت نه مشاوره باشد بايستي نسبت به پرداخت هزي

 روز از تاريخ استعالم نسبت به اخذ مجدد استعالم از اتحاديه صنف مربوطه اقدام نمايد . 15در صورت گذشت بيش از  .5



  

  هزينه ها و پرداختها:
  صالحيت بهداشتيمبني برهزينه صدور مطابق تعرفه ها مركز سالمت وزارت بهداشت  -1

  بار 2هزينه مشاوره در صورت بازديد بيش از مطابق تعرفه ها مركز سالمت وزارت بهداشت  مبلغ  -2

  دوره عملكرد:
  روز از زمان صدور استعالم تا پاسخ به استعالم  15دوره عملكرد 

  

 


