بسمه تعالي

ثب سالم ٍ احتشام
ضوي ػشض تسليت ثِ هٌبسجت فشا سسيذى هبُ هحشم ٍ ايبم ػضاداسي حضشت سيذالطْذا (ع)ّ ،وبًطَس وِ
هستحضشيذ ػذم سػبيت هَاصيي ثْذاضتی دس تَصيغ ًزٍسات دس هشاسن ػضاداسي ،هسبجذ ،تىبيب ٍ ّيبت ّب احتوبل
ثشٍص ثيوبسي ّبي هشتجط ثب غزا ثِ ٍي ژُ ثيوبسي ّبي ػفًَی سٍدُ اي سا افضايص هی دّذ .خَاّطوٌذ است دستَس
فشهبييذ ثِ هٌظَس تطذيذ وٌتشل ٍ ًظبست ّبي ثْذاضتی ثب ثسيج اهىبًبت هَجَد ،هَاسد ريل دس لبلت طشح تطذيذ
وٌتشل ٍ ًظبست ّب ي ثْذاضتی دس دستَس وبس هذيشيت يب گشٍُ تخصصی سالهت هحيط ٍوبس آى هؼبًٍت هحتشم
لشاس گيشد ٍ تب يه ّفتِ ثؼذ اص هبُ هحشم ًتبيج الذاهبت اًجبم ضذُ سا اص طشيك پشتبل ثِ ايي هشوض هٌؼىس ًوبيٌذ :
 .1ثشًبهِ سيضي وبسضٌبسبى ثْذاضت هحيط ثب ّوبٌّگی ٍاحذ آهَصش سالهت دس هحل ّبي فَق جْت
اطالع سسبًی ػوَهی ثب تَصيغ پَستش ،پوفلت ٍ اطالػيِ ّبي ثْذاضتی هشثَطِ ٍ اسائِ آهَصش ّبي
چْشُ ثِ چْشُ
 .2ثشًبهِ سيضي ثِ هٌظَس ًظبست ٍ وٌتشل ثْذاضتی اص وليِ هسبجذ  ،تىبيب ٍ هىبًْبيی وِ هشاسن ػضاداسي
دس آى ثشگضاس هی گشدد  ٍ .ثشگضاسي جلسبت ثب هسئَليي هسبجذ ٍ تىبيب جْت ّوبٌّگی ٍ سػبيت ًىبت
ثْذاضت هحيطی
ّ .3شگًَِ پخت ٍپض ثبيذ دس هىبى ّبيی ثب ضشايط ثْذاضتی صَست پزيشد .
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 .4وليِ افشاد دسگيش دس تَصيغ آة ،چبي ٍ غزا ثبيذ داساي وبست ثْذاضت هؼتجش ثَدُ ٍ سػبيت ثْذاضت فشدي
دس ٌّگبم اسائِ خذهت ضشٍسي است.
 .5هَاد خبم هصشفی ثبيذ سبلن ٍ ثْذاضتی ثبضذ ٍ تَصيِ هی گشدد اص هَاد غزايی هطوَل ثستِ ثٌذي وِ
هَسد تبييذ ٍصاست هتجَع است استفبدُ ضَد .
 .6اص فشاٍسدُ ّبي خبم داهی ثب وطتبس هجبص ٍ يب ثستِ ثٌذي ضذُ وِ هَسد تبييذ ٍصاست هتجَع ٍ سبصهبى
داهپضضىی است استفبدُ ضَد ٍ احطبم هَسد استفبدُ ثشاي رثح ٍ لشثبًی اص هشاوض هجبص هَسد تبييذ
داهپضضىی تْيِ گشدد.
 .7اطالع سسبًی ٍ ّذايت ضْشًٍذاى جْت تْيِ دام اص هشاوض هجبص
 .8اص ًوىْبي ثستِ ثٌذي يذ داس تصفيِ ضذُ داساي هجَص سبخت اص سبصهبى غزا ٍداسٍ دس تْيِ ٍ پخت غزا،
ثشًج ٍ هصشف سٍي سفشُ ّب استفبدُ ضَد .
 .9دس تْيِ غزا اص سٍغي ّبي داساي هجَص سبخت اصسبصهبى غزا ٍ داسٍثب تشاًس پبييي استفبدُ ضَد .
 .11اص ظشٍف هٌبست دس آضپضي استفبدُ ضَد.
 .11دس ٌّگبم تَصيغ غزا ،اص ساُ سفتي افشاد تَصيغ وٌٌذُ غزا ثش سٍي سفشُ ّب جلَگيشي گشدد .
 .12اص ًگْذاسي هَاد غزايی پختِ ضذُ دس دهبي هحيط ثِ هذت طَالًی (حذاوثش دٍ سبػت) خَدداسي گشدد.
دس صَست الضام ثِ ًگْذاسي ثيطتش اص دٍ سبػت ،ثبيذ هَاد غزايی پختِ ضذُ دس دهبي  1-4دسجِ ٍ دس
يخچبل ًگْذاسي ضَد .
 .13اص ًگْذاسي هَاد غزايی خبم ٍ پختِ ضذُ دس هجبٍست ّن دس داخل يخچبل ٍ يب سشدخبًِ خَدداسي ضَد
.
 .14دس صَست تَصيغ سجضي ٍ سبالد سػبيت هشاحل چْبسگبًِ سبلن سبصي الضاهی است ٍ تَصيِ هی ضَد
اص سبالد ٍ سجضي ثستِ ثٌذي ضذُ ثب پشٍاًِ سبخت اص ٍصاست ثْذاضت استفبدُ ضَد.
 .15دس ضوي ثب ًصت تبثلَّب ٍ يب اطالػيِ هوٌَػيت استؼوبل دخبًيبت ٍ جوغ آٍسي صيش سيگبسي ّب اص
استؼوبل هَاد دخبًی دس هحل ّبي هسمف جلَگيشي گشدد.
 .16اصآة آضبهيذًی سبلن استفبدُ گشدد.
ً .17سجت ثِ جوغ آٍسي ٍسبيل ٍ تجْيضات هطتشن اص جولِ چبدس ًوبص ثِ هٌظَس پيطگيشي اص ثيوبسي ّبي
پَستی ٍاگيش الذام گشدد.
 .18ضستطَ ٍ گٌذصدايی هستوش ظشٍف چٌذثبس هصشف وِ ثشاي تَصيغ آة ،چبي ٍ هَاد غزايی استفبدُ هی
ضَد ،صَست پزيشد.
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 .19دس صَست استفبدُ اص ظشٍف يىجبس هصشف ثشاي تَصيغ چبي ٍ هَاد غزايی گشم اص ظشٍف يىجبسهصشف
هٌبست استفبدُ ضَد.
 .21ضوي سػبيت ًظبفت ،ضستطَ ٍ گٌذصدايی هستوش سشٍيس ّبي ثْذاضتی ًسجت ثِ ًصت سيستن لَلِ
وطی هبيغ دستطَيی ٍ يب ًصت جبي هبيغ هحتَي هبيغ دستطَيی الذام گشدد.
 .21پسوبًذ ّبي تَليذ ضذُ ثِ صَست ثْذاضتی جوغ آٍسي ،اًتمبل ٍ دفغ گشدد.
 .22تَصيغ آة ،ضشثت ٍ يب ضيش دس ثيي دستِ ّبي ػضاداسي ٍ يب دس هشاسن ثب ليَاى يىجبس هصشف صَست
گيشد ،اص فشٍ ثشدى ليَاى ٍ پبسچ ثِ داخل ظشٍفی وِ آة ٍ ضشثت داخل آى است ،جلَگيشي ضَد.
 .23اػالم فَسي هَاسد يب ثشٍص طغيبى طجك سٍال اػالم ضذُ ٍ سبيش هَاسد هغبيش ثب لَاًيي ٍ همشسات
ثْذاضت هحيطی ثِ ستبد فَسيت ّبي سالهت ٍ هحيط ٍ وبس وطَس ثِ تلفي  ٍ 1491اطالع سسبًی ضوبسُ
هزوَس دس سطح ٍسيغ

#signature#
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