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 هدف -6

مواد و   حیطهدر که  (کارگاهي)ندی تولید و بسته بکوچک احدهای فني و بهداشتي وضابطه تعیین حداقل ويژگیهای هدف از تدوين اين      

     ) شناسه نظارت کارگاهي( پروانه بهداشتي کارگاهي اخذ ورظبه من کنند و خوراکي، آشامیدني، آرايشي و بهداشتي فعالیت ميفرآورده های 

 مي باشد.

           

 دامنه کاربرد -4

خروراکي،   مرواد و فررآورده هرای   و بسته بنددی  )کارگداهی(     تولیدکوچک واحدهای اين ضابطه به منظور تاسیس و  بهره بررداری  

 کاربرد دارد. و ساير ذينفعان و استفاده کارشناسان سازمان غذا و دارو و واحدهای تابعه سازمان آشامیدني، آرايشي و بهداشتي 

 

   محوطه و اطراف کارگاه -8

هجوم و النه گزيني همچنین مانع  .جلوگیری گردد اله، علفهای هرز و مواد غیر مفیدمواد زائد، زب از تجمیع  به نوعي طراحي شود که بايد گاهکار -

pest 1 .گردد 

 شود.محل های عبور و مرور داخل محوطه کارگاه با پوشش مناسب مفروش  -

، در راستای حمايت از تولید ملي، کار و سررمايه ايرانري و در ادامره    4/6/11/ د مورخ 4337/566طبق مفاد بخشنامه شماره  -6تبصره

تفويض اختیار به معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکي سراسر کشور، در مرواردی کره تاسریس کارخانره يرا کارگراهي برا        

با بررسي کارشناسي متناسب  "صنايع تولیدی مغايرت دارد کمیته فني دانشگاه مي تواند راسا دستورالعمل های رعايت فواصل و حريم

 و سالمتي محصوالت اقدام به صدور مجوزهای الزم نمايد.  GMPبا شرايط جغرافیايي، وضعیت و حساسیت محصول با رعايت اصول 

 

 

                                                           

 جوندگان، پرندگان و آفاتحشرات، 



 SP-WI-1393-0002 کد مدرک:                                             

 

 سازمان غذا و دارو
 ،آرایشی و بهداشتیخوراکی،آشامیدنیاداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های 

 تولید و بسته بندی )کارگاهی( کوچک تی واحدهایبهداش حداقل ضوابط  فنی و
 

 

 

 

 شرایط ساختمان -2

 بسته بندی  و ویژگیهای سالن تولید -6 -2       

از  (Unclean) غیرتمیزو  (Clean) تمیزهای  بخش  بايد به گونه ای بنا شده باشد که در آن و بسته بندی تولید کارگاهساختمان               

 وجريان تولید از بخش غیر تمیز به سمت تمیز باشد. دنهم جدا باش

 

       درها  -2-6-6

 باشند.  مقاوم به رطوبتقابل شستشو بوده و جنس آنها از مواد  و دارای سطوح صاف  -

 ناحیه زيرين درها هم سطح با کف باشد(.  ) به خوبي بسته شوند  pest ورود برای جلوگیری از   -

 

  دیوارها  -4 -2-6

االمکان دارای رنگ )حتي د قابل شستشو باشن وغیر قابل نفوذ به رطوبت و حرارت  و بدون خلل و فرجو  بدون ترك ،صاف  -

 روشن باشند(.

 بدون زاويه باشند. سالن فرآوری و تولید کف ،محلهای اتصال به ديوار همجوار  -

 از ساختن ديوارهای دو جداره اجتناب گردد.  pest النه گزينيجهت جلوگیری از   -

 

ها و پله ها کف-2-6-8  

، بدون ترك و غیر لغزنده و در صورت نیاز قابل شستشو و ضرد عفروني کرردن باشرد و     تولیدی بايد کامالً مقاوم کارگاهکف  -

 یری شود.گجلوتولیدی  کارگاهکف سطح از تجمع آب در تا باشد  فاضالب مسیرهمچنین دارای شیب کافي به سمت 

 رنگ آن بهتر است از نوع روشن انتخاب شود. -
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ها  سقف -2-6-2  

 جهت جلوگیری از ورود اجزاء خارجي يا هرگونه آلودگي به فرآورده قابلیت تمیز کردن داشته باشد.داشته و بايد ارتفاع کافي   -

 شود.ها  رشد قارچ مقاوم بوده و مانع تجمع گرد و خاك و بخارات آب و pestدر برابر نفوذ يا النه گزيني   -

 .فاصله و فضای باز بین ديوارها با سقف وجود نداشته باشد -

 

  ها پنجره -2-6-1

د که از ورود و تجمرع گررد و   نو به گونه ای طراحي شو مناسب، قابل شستشو، نظافت و ضدزنگ بودهکلیه پنجره ها بايد دارای اندازه  -

 .دنغبار و آلودگي به داخل سالن تولید ممانعت نماي

زنگ زدگي آن و همچنین تجمع  در زير پايه پنجره و آبد تا از تجمع ندرجه داشته باش 76طرف داخل شیب  بهبايد پنجره ها رف  -

 .و نظافت آن آسان و ساده باشد گرددمواد مختلف و آلودگي ها ممانعت 

 

 و کانالهای فاضالب کارگاه زهكشی کف -2-6-1

 ظرفیت کانالهای فاضالب بايد مطابق با فاضالب تولید شده باشند و در برابر آفات به خوبي محافظت شوند. -

 درجه بر خالف جريان کار )از محل تمیز به محل آلوده( باشند. 6-11دارای شیب مناسبي در حد  -

 گردد.از ساختن آبروهای عمیق به دلیل سختي تمیز کردن آنها بايد اجتناب   -

ترا   گونره ای باشرد  از جنس مقاوم، مشبک و بره  وها بايد ر بآ محافظ روی وشش وپ راه آبها بايد به سهولت تمیز وگندزدايي شوند.  -

 .باشندبرداشتن و حمل و نقل آن آسان 

 مسیر زهکشي نبايد از منطقه آلوده به منطقه پاکیزه جريان داشته باشد.  -

 

  تولیدسالن  -2-6-7

 فضای سالن تولید بايد به نحوی باشد که چیدمان تجهیزات و تردد کارگران به راحتي انجام شود.  -
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 واسط يا اقالم بسته بندی مورد مصرف درجريان تولید و درکنار خط تولید فضای الزم پیش بیني شود.برای مواد اولیه، مواد حد   -

 

 و سردخانه ها شرایط و ویژگیهای انبارها -2-4

  .شوددر نظر گرفته متناسب با ظرفیت تولید  و به نحو مقتضي تفکیک شدهورده نهايي آفر انبارهای مواد اولیه و بسته بندی و -

 باشند. ، آلودگي و ضايعات تولید و بسته بندی  pest، خشک، خنک، منظم، عاری از تمیزبايد  -

چیدمان کاال در انبار بايد برروی پالت )فلزسبک ضد زنگ و يا پالستیکي( باشد و نحوه چیدن کاال در انبار مرتب بوده و بر روی پالت برا   -

شرايط تقردم و   ها چیده شوند. سانتي متر بین رديف 61فاصله از ديوارها و  سانتي متر 01سانتي متر از سطح زمین ،  11ارتفاع حداقل 

 در انبار رعايت گردد.0(0FEFOو ) (1FIFO) وردهآیه و فرولتاخر در ورود و خروج مواد ا

 دما و رطوبت انبار بايد تحت کنترل بوده و به نحو مقتضي اندازه گیری و ثبت گردد. -

 مدون و بطور کامل انجام گیرد.نظافت انبارها بايد طبق برنامه  -

 کلیه فرآورده های موجود در انبار بايد دارای برچسب و مشخصات کامل باشند. -

 برای جلوگیری از ايجاد شبنم و فروريزی قطرات آب، تهويه مناسب برای سردخانه ها در نظر گرفته شود. -

 انبارها بايد مجهز به زنگ خطر، سیستم های اطفاء حريق باشند. -

 

 بخش های سرویس دهنده و تاًسیسات -1

 آب مصرفی -6 -1
 آب مصرفي عمومي کارگاه و تأسیسات: بايد از نظر سختي مورد تأيید بوده و با توجه به نوع کاربرد ويژگي خاص آن را داشته باشد. -

سراير آبهرای مصررفي در کارگراه     آب مصرفي قابل استفاده در سیستم تولید، شستشو و شرب: اين نوع از آب مصرفي بايد کامالً جدا از  -

 .بوده و سیستم های لوله کشي آن با رنگ متفاوت، جدا و مشخص شده باشد

                                                           

1-FIFO= First in- First Out 

2-FEFO= First expire - First Out 
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)ويژگیهای میکروبري( مطابقرت    1111)ويژگیهای شیمیايي( و  1163آب مصرفي بايد با آخرين تجديد نظر استانداردهای ملي شماره  -

 داشته باشد.

 

 روشنایی -1-4
و تمیز کرردن   نظافت قابلو  از جنس نشکن بايد به طور مناسب در برابر شکستگي حفاظت شده و دارای حفاظ و قاب مناسبها  المپ               

 و میزان روشنايي با توجه به نوع عملیات تولید در حد مطلوب تامین گردد. باشند

 

 تهویه    -1-8
هرای تهويره مناسرب و وسرايل گرمرايش و سررمايش        دارای دستگاههای بهداشتي و کارگری بايد  ها، انبارها و سرويس کلیه سالن      

 که مانع از آلودگي ثانويه گردند. شوندو به نحوی تمیز  دنهای مذکور باش متناسب با حجم مکان

 

 تخلیه زباله و ضایعات -2 -1

 درمحل مورد نظر منتقل نمايند. کارگاهزباله ها را به خارج از تولیدی بايد روزانه کارگاه -

 الزامي است . تجمع و دفع زبالههای  نظافت و شستشو و گندزدايي مستمر محل -

 مسئول و برنامه زماني جمع آوری زباله، شستشو و گند زدايي ظروف نگهداری زباله بايد مشخص باشد.  -

 و خشک بايد جدا و اختصاصي باشند. ظروف زباله های تر -

 

 1- شستشو، ضدعفونی و گندزدایی

 د.ندرها، پنجره ها و سقف طبق برنامه تعريف شده شستشو و تمیز شو ديوارها، کلیه سطوح کف، -

 باشند.مواد شیمیايي جهت شستشو، ضد عفوني وگند زدايي بايد با قوانین ايمني، بهداشت و محیط زيست مطابقت داشته  -

تي و...( پس از خاتمه کار جمع آوری شده و در  کلیه وسايل و تجهیزات مورد استفاده در سیستم شستشو و ضدعفوني )نظیر شیلنگ، جارو، -

 نگهداری شوند.و شرايط مناسب محل مناسب 
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 شرایط قسمتهای رفاهی -7

 د.نهای بهداشتي بايد مجهز به شیر آب گرم و سرد باش سرويس  -

 سالن تولید و انبار ها باز شود. سمته و يا پنجره آن ها بو نبايد در  محیط به حداقل برسد درها بايد در محلي باشند که آلودگي  توالت  -

 باشند. زباله دردار پداليو همچنین سطل دارای هواکش مکانیکي متناسب با حجم آن ها بايد توالت  -

 

ناصول بهداشت فردی کارکنا -3  

 آنها الزامي است.( برای GHP) درضمن گذراندن دوره های اصول بهداشت فردی. ددارای کارت بهداشتي معتبر باشنبايد کلیه کارکنان  -

 باشند.فاقد جیب  و دارای لباس مناسب و تمیز به رنگ روشن بايد کلیه کارگران -

در محرریط کررار از  کننررد. همچنررین  ضرردعفوني هررای خررود را شسررته و    دسررت بايرردکررارگران قبررل از ورود برره سررالن فرررآوری      -

 ساعت، انگشتر و هر وسیله زينتي ديگر استفاده ننمايند.

  ،بند پیش مي باشند بايد ازفرآورده  کارگراني که در ارتباط مستقیم با فرآوری.بهداشت و نظافت فردی را کامال رعايت نمايند ،کلیه کارکنان -

 بهداشتي و به رنگ روشن استفاده نمايند. وماسک، دستکش )ترجیحاً يک بار مصرف( تمیز 

مري باشرند    های فرآوری، بسته بندی، حمرل و نقرل و نگهرداری    قسمتخوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در کلیه محل هايي که مرتبط با  -

 است.ممنوع 

 

  Pestکنترل  -3

 در محل کارگاه بايد تنظیم و بطور منظم به مورد اجرا گذارده شود.  pestبرنامه موثر و مداوم برای کنترل  -

توسط افراد آموزش ديده و با برنامه ريزی مناسب مورد بازبیني قرار  pestکارگاه و محیط اطراف بايد بطور مداوم از نظر وجود آلودگي ناشي از  -

 گیرد. 

 بايد در مواقعي انجام گیرد که عملیات تولید خاتمه يافته است.  pestهر گونه عملیات ضد عفوني و مبارزه علیه  -6تذکر 
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  .روش کنترل بايد مستند شده ومسئول کنترل آن مشخص باشد -

 توسط بخش خصوصي انجام مي شود بايد تايیديه های الزم جهت صالحیت انجام کار اخذ گردد. pestرل در صورتیکه برنامه کنت -

 

 

 آزمایشگاه -66

 مواد و تجهیزات و باشند میکروبي و ،شیمیايي کيفیزي مجزای های بخش دارای و دسترس قابل راحتي به که شود بنا محلي در بايد آزمايشگاه -

 .شوند گرفته نظر در نیاز مورد شیمیايي

 در صورت عدم داشتن آزمايشگاه اختصاصي مورد تائید : -

 نهايي بايد در شرايط بهداشتي و برابر اصول نمونه برداری انجام شود. فرآوردهوری و آنمونه برداری از مواد اولیه، در حال فر

ارائه قرارداد با آزمايشگاه های مورد تائید سازمان غذا و دارو که کنترل فرآورده تولیدی در محدوده فعالیت تعريف شده آن قرار داشرته   -4تذکر 

تولیردی ثبرت و    کارگراه باشد الزامي است. بديهي است نمونه بايد توسط فرد مورد تأيید مسئول فني به آزمايشگاه تحويل و نتايج آزمون در محل 

 داری شود.نگه

تولیدی همجوار مي توانند نسربت بره    کارگاهتولیدی از يکديگر، اتحاديه يا صنف مربوطه و يا چند  کارگاه هایبا در نظر گرفتن فاصله  -8تذکر 

 احداث يک آزمايشگاه مشترك اقدام نمايند

 .گرددثبت و نگهداری  به نحو متقضيکلیه نتايج آزمايشگاهي بايد  - 

 

 بندی و برچسب گذاریشرایط بسته  -66

نظرارت و ارزيرابي   حداقل ضوابط  برچسب گذاری مواد خروردني و آشرامیدني اداره کرل    تولیدی بايد ضمن رعايت کلیه مفاد ضابطه  کارگاه       

 نهايي رعايت نمايد:موارد ذيل را در خصوص فرآورده  فرآورده های غذايي،آرايشي و بهداشتي

 باشد.، آشامیدني، آرايشي و بهداشتي ز جهت تماس با فرآورده های غذايياز جنس مورد تأيید و مجامواد بسته بندی مورد استفاده  -
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 تولید و بسته بندی )کارگاهی( کوچک تی واحدهایبهداش حداقل ضوابط  فنی و
 

 

 

 

تولیدی، شماره پروانه تولید شناسه نظارت کارگاهي، نام تجاری، تاريخ تولید  کارگاهقانون از جمله نام و نشاني  11کلیه موارد قید شده در ماده  -

 .قرار گیردسازمان غذا و دارو  مصوب و انقضاء، سری ساخت و شرايط نگهداری در برچسب فرآورده مدنظر مطابق آخرين ضابطه برچسب گذاری

 باشد. لزومی به اخذ نام تجاری نمی انجام می گردد، عرضه صرفا در محل تولید یكهدر صورت

 

 تجهیزات -64

تجهیزات و لوازم تولیدو بسته بندی بايد متناسب با نوع و حجم محصول تولیدی باشد و استفاده از هرنروع تکنولرو ی در تولیرد منروط بره           

 ودگي ثانويه باشد.آلرعايت اصول ايمني و سالمت تولید و محصول بوده و مانع ايجاد هرگونه 

 

 مستندات -68

و ايجاد روشي جهت طبقه بندی،  کارگاههدف از تهیه و نگهداری مدارك و مستندات در يک کارگاه، مدون ساختن فعالیت های آن         

 نگهداری، ورود، توزيع و تغییر درمدارك فني، مهندسي و مدارك برون سازماني مي باشد تا کلیه کنترل های الزم برروی آنها انجام پذيرد. 

اين مدارك شامل کلیه مدارك مرتبط با فعالیت های کارگاه تولید و بسته بندی در زمینه کیفیت، ايمني و بهداشت مواد غذايي و همچنین 

 مدارك فني و مهندسي مرتبط با فرآورده های، تجهیزات به شرح ذيل مي باشد.

 : مدارك و مستندات و سوابق مربوط به

 ولیهارزيابي تامین کنندگان مواد ا  -1

 انبارش )دريافت مواد اولیه و ارسال فرآورده نهايي(  -0

  شستشو، ضدعفوني و گندزدايي -3

  pestکنترل  -7

 بهداشت فردی کارکنان  -6

 آموزش  -5

 کالیبراسیون  -4
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 تولید و بسته بندی )کارگاهی( کوچک تی واحدهایبهداش حداقل ضوابط  فنی و
 

 

 

 

 کنترل و دفع زباله و ضايعات  -8

 حمل و نقل ) بخصوص زنجیره سرد(  -1

 تعمیر و نگهداری  -11

 کنترل فرآورده نامنطبق -11

 قوانین، دستورالعمل، ضوابط و مقررات ملي مرتبط با فرآوری و نگهداری  -10

 

 نكات مهم درمورد مستندات 

 پیش از صدور از نظر کفايت به تصويب فرد مسئول رسیده باشند.  -

 بنا بر ضرورت مدارك بازنگری و به روز شوند.  -

 دسترس است.اطمینان حاصل شود که آخرين تغییرات و وضعیت تجديد نظر شده در   -

 يک نسخه از مدارك قابل اجرا درمکان های مورد استفاده دردسترس باشند.  -

 از استفاده ناخواسته از مدارك منسوخ پیشگیری شود.   -

 ایسوابق بايد خوانا، به سهولت قابل شناسايي و قابل بازيابي باقي بمانند و يک روش اجرايي مدون به منظور تعیین کنترل های مورد نیراز برر    -

 و تعیین تکلیف سوابق موجود باشد. شناسايي، بايگاني، حفاظت، بازيابي، نگهداری
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