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معاونت سالمت
معاونت محترم بهداشتی
دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
باسالم
به پیوست یک نسخه در  1۱برگ تصویر کامل آئیننامه مقررات بهداشتی آسایشگاه سالمندان کهه بهه تیییهد
امضای زیر محترم بهداشت درمان رسیده است جهت اجهرا ابهالم مهیگهردد .خواهشهمند اسهت دسهتور
فرمائید ضمن اعالم صول بر حسن اجرای آن نظارت مستمر بعمل آید.
دکتر علیاصغر فرشاد
مدیر کل سالمت محیط و کار
رونوشت:
-

ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور به انضمام پیوست جهت استحضار صهد ر ا امهر

مقتضی
-

رؤسای محترم ادارات به انضمام پیوست

-

ر ابط عمومی خانم مهندس فرساد به انضمام پیوست

-

اداره بهداشت مواد غذائی بهسازی اماکن عمومی به انضمام کلیه پیوست

م ه 1ه ۰۲/۳/۳۸

آئیننامه مقررات بهداشتی آسایشگاه سالمندان
در اجرای تبصره  ۲قانون اصالح ماده  1۲قانون مواد خوردنی ،آشهامیدنی ،آرایشهی بهداشهتی مصهو
آذرماه سال  1۲۳۱مجلس محترم شورای اسالمی بند  1۱از مهاده  ۱۱آئهیننامهه اجرائهی مهاده مهذکور،
بدینوسیله ضوابط بهداشتی مفاد فنی آئیننامه اجرائی سرای سالمندان تحت عنوان «آئهیننامهه مقهررات
بهداشتی آسایشگاه سالمندان» را مشتمل بر  ۰۸ماده ۱1 ،تبصره  ۸۱بند بشرح ذیل تصویب مینماید.
ماده  :۱مدیران کلیه کارگران اشخاصی نظیر مدیر مسئول ،مسئول شیفت ،بهیاران ،آشپزان  ...که در
سرای سالمندان

سائط نقلیه حامل مواد خوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی بهداشهتی آنهها اشهت ال دارنهد،

1

موظفند د ره یژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معا نت سالمت زارت بهداشت ،درمهان آمهوز
پزشکی تعیین اعالم مینماید گذرانده گواهینامه معتبر آنرا دریافت دارند.
تبصره  :۱مدیریت تصدی اشت ال به کار افراد دارای مدرک تحصیلی از دانشگاهها در گر ه پزشهکی
پیراپزشکی در آسایشگاه سالمندان از شمول ماده  1مستثنی میباشند.
تبصره  :2استخدام یا بکارگیری اشهخا
آسایشگاه سالمندان

فاقهد گواهینامهه معتبهر منهدرم در مهاده  1ایهن آئهیننامهه در

سائط نقلیه حامل مواد غذایی آنها ممنوع است.

تبصره  :۳اشخاصی مانند صند ق دار ،باغبان ،نگهبان ،راننهده نظهایر آنهها کهه در آسایشهگاه سهالمندان
شاغل ،لیکن با مواد غذایی سالمت افراد ارتباط مستقیم ندارند از شهمول مهاده  1فهوق تبصهره  ۳آن
مستثنی میباشند.
ماده  :2کلیه مدیران ،متصدیان ،کارگران اشخاصی که مشمول ماده  1این آئیننامهه مهیباشهند موظفنهد
کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشهته هنگهام مراجعهه بازرسهین بهداشهت محهیط ارائهه
نمایند.
تبصره  :۱کارفرمایان موظفند هنگام استخدام اشخا

گواهینامه معتبر مهاده  1کهارت معاینهه پزشهکی

آنان را مالحظه ضمن اطمینان از اعتبار آن در محل آسایشگاه نگهداری نمایند.
تبصره  :2کارت معاینه پزشکی منحصرا از طرف مرکز بهداشهت شهرسهتان یها مراکهز بهداشهتی درمهانی
شهری ر ستایی ابسته به زارت بهداشت ،درمان آموز

پزشکی صادر خواهد شهد .مهدت اعتبهار

کارت فوق برای آشپزان افرادی که با فرآ ری مواد غذایی سر کار دارند  ۱ماه برای سهایر شهاغلین
موضوع این آئیننامه حداکثر یکسال میباشد.
سایط نقلیه حامل مواد غذایی آنهها موظفنهد رعایهت

ماده  :۳متصدیان کارگران آسایشگاه سالمندان

کامل بهداشت فردی نظافت عمومی محل کار خود را نمهوده بهه دسهتوراتی کهه از طهرف بازرسهین
بهداشت داده میشود عمل نمایند.
ماده  :۴کلیه اشخاصی که در آسایشگاه سالمندان
ملبس به لباس کار ر پو

سایط نقلیه حامل مواد غذائی آنها کار میکننهد بایهد

تمیز به رنگ ر شن باشد.

تبصره :کلیه تهیه کنندگان مواد غذایی نظیر آشپزان ،نانوایان مشاغل مشابه افرادی که با مهواد غهذایی
ارتباط مستقیم دارند ملزم به پوشیدن ر پو

سفید کاله در حین کار میباشند.

ماده  :۵مدیران متصدیان آسایشگاه سالمندان موظفند برای هر یک از شاغلین خود جایگهاه محفهوظ
مناسبی بمنظور حفظ لباس سایر سائل شخصی در محل تهیه نمایند.
سایط نقلیه حامل مواد غذائی آنها موظفنهد از ر د

ماده  :۶متصدیان مدیران آسایشگاه سالمندان

دخالت افراد متفرقه به امور تولید ،تهیه ،طبخ حمل نقل توزیع فهر
نمایند.

۳

مهواد غهذایی جلهوگیری

ماده  :۷متصدیان آسایشگاه سالمندان موظفند به تناسب تعداد کارگران افراد شاغل خود به ازا هر نفهر
حداقل  ۳/۱متر مربع اطاق استراحت مطابق با موازین بهداشتی تهیه نمایند.
تبصره :در هر حال مساحت اطاق استراحت نباید کمتر از  ۳/۱متر مربع ارتفاع سقف آن نباید کمتهر از
 ۳/۰متر باشد.
ماده  :۸متصدیان آسایشگاههای سالمندان موظفند آشپزخانه سالن غذاخوری در صورت لهز م انبهار
مواد غذایی ا لیه با فضای کافی به تناسب تعداد افراد شاغل سالمند با شهرایط کهامال بهداشهتی مطهابق
ضوابط زارت بهداشت ،درمان آموز

پزشکی در محل ایجاد نمایند.

ماده  :0هر کارگر فرد شاغل موظف به داشتن کلیه سهایل نظافهت ،شستشهو اسهتحمام اختصاصهی
میباشد.
ماده  :۱9اشخاصی که به نحوی از انحا با طبخ تهیه توزیع مواد غذایی سر کار دارند مجاز نیسهتند
در حین کار با مواد غذایی به کار دیگری بپردازند.
ماده  :۱۱جعبه کمکهای ا لیه با مواد

سایل مورد نیاز ،به تعهداد کهافی در محهلههای مناسهب نصهب

گردد.
ماده  :۱2کارگران افراد شاغل در سرای سالمندان که با پخت فرآ ری مواد غذایی سهر کهار دارنهد
موظفند هر ر ز قبل از شر ع بعد از خاتمه کار استحمام نمایند.
ماده  :۱۳استعمال دخانیات توسط متصدیان کارگران مشمول این آئیننامه در محیط کار ممنوع است.
ماده  :۱۴فر

عرضه سیگار در آسایشگاههای سالمندان ممنوع میباشد.

ماده  :۱۵مصرف هرگونه محصوالت دخانیاتی در محوطه داخل محلهای موضوع این آئیننامهه ممنهوع
است.
تبصره  :۱متصدیان مسئولین آسایشگاههای سالمندان مسهئول اجهرای مهواد  1۱ 1۸بهوده موظفنهد
ضمن نصب تابلوهای هشدار دهنده در نقاط مناسب در معهر

دیهد از عرضهه فهر

مصهرف

دخانیات جلوگیری کنند.
تبصره  :2متصدیان مسئولین موضوع تبصره  1میتوانند محل مشخصی را که کامال از محلهای معمهولی
عمومی جدا باشد جهت افرادیکه میخواهند دخانیات مصرف کنند در نظر بگیرند.
ماده  :۱۶کف ساختمان باید دارای شرایط زیر باشد.
الف ه از جنس مقا م ،صاف ،بد ن درز ،شکاف قابل شستشو باشد.
ه دارای کفشور به تعداد مورد نیاز ،مجهز به شترگلو بوده نصب توری ریز ر ی آن الزامی است.
م ه دارای شیب مناسب بطرف کفشور فاضال ر باشد.
ماده  :۱۷ساختمان دیوار از کف تا سقف از مصالح مقا م بوده طهوری باشهد کهه از ر د حشهرات
جوندگان جلوگیری بعمل آ رد.

۲

تبصره :سطح دیوارها باید صاف ،بد ن درز شکاف به رنگ ر شن باشد.
ماده  :۱۸پوشش دیوار قسمتهای مختلف سرای سالمندان بشرح تبصرههای ذیل میباشد.
تبصره  :۱پوشش بدنهه دیهوار آشهپزخانه ،آبدارخانهه ،انبهار مهواد غهذایی ،حمهام ،مسهتراح ،دستشهوئی،
رختشویخانه باید از کف تا زیر سقف کاشی ،سنگ یا سرامیک باشد.
تبصره  :2پوشش بدنه دیوارهای انبارهای عمومی امثالهم میتواند از مصالح دیگر مانند سنگ سیمان
صاف صیقلی برنگ ر شن باشد.
تبصره  :۳سطح دیوار سالنهای پذیرائی تا ارتفاع حداقل  1۳۸سانتیمتری سنگ یها سهرامیک از ارتفهاع
 1۳۸سانتیمتری تا زیر سقف با رنگ ر شن قابل شستشو پوشیده شود.
تبصره  :۴سالنهای پذیرائی در آسایشگاههای سالمندان باید از محلهای پخت پهز آشهپزخانه کهامال
مجزا باشد.
تبصره  :۵سطح بدنه دیوارهای اطاق استراحت تا ارتفاع  ۳۸سانتیمتری با سنگ یا کاشهی یها سهرامیک
بقیه تا زیر سقف با رنگ ر شن قابل شستشو پوشیده شود.
تبصره  :۶پوشش بدنه دیوارهای محل آماده سازی انواع گوشت فرآ ردههای گوشتی بایهد از کهف تها
زیر سقف کاشی یا سرامیک با سطح صاف یا سنگ صیقلی باشد.
تبصره  :۷پوشش بدنه دیوار انبار آرد شکر امثالهم باید از کهف تها زیهر سهقف از جهنس کاشهی یها
سرامیک با سطح صاف یا سنگ صیقلی باشد.
تبصره  :۸سطح بدنه دیوارهای سالن آرایشگاه در سرای سالمندان از کف تا زیر سقف بها رنهگ ر غنهی
قابل شستشو پوشیده شود بهدیهی اسهت پوشهش بدنهه دیوارههای دستشهوئی ،سرشهوئی ،مسهتراح در
آرایشگاه باید از کف تا زیر سقف با کاشی یا سرامیک صاف یا سنگ صیقلی باشد.
تبصره  :0در سطوح دیوارها ستونها سایر عناصر در سرای سهالمندان نبایهد قسهمتهای تیهز برنهده
جود داشته باشد.
ماده  :۱0سقف باید صاف ،حتیاالمکان مسطح ،بد ن ترکخوردگی ،درز شکاف همیشه تمیز باشد.
تبصره :پوشش سقف آشپزخانهها هر نوع محل طبخ همچنین گرمخانه د

حمام بایهد از جهنس

قابل شستشو به رنگ ر شن باشد.
ماده  :29ضع درها پنجرهها باید دارای شرایط منهدرم در بنهدهای الهف۳

 ،م ،د ،ه ه بشهرح زیهر

باشد.
الف ه درها پنجرهها از جنس مقا م ،سالم بد ن ترکخهوردگی شکسهتگی زنهگزدگهی قابهل
شستشو بوده همیشه تمیز باشد.
ه پنجرههای بازشو باید مجهز به توری سالم مناسب باشد به نحوی که از ر د حشرات بداخل ههر
یک از قسمتهای آسایشگاه جلوگیری نماید پنجرهها حتیاالمکان به صورت کشویی باز شوند.

۸

م ه درهای مشرف به فضای باز باید مجهز به توری سالم مناسب همچنین فنردار باشهد بطوریکهه از
ر د حشرات جوندگان سایر حیوانات جلوگیری نماید.
د ه نردههای ایمنی در پنجرهها حداقل تا ارتفاع  1۳۸سانتیمتری از کف اطاق برای جلهوگیری از سهقوط
افراد سالمند نصب گردد.
ه ه برای درهائیکه بطرف پلکانها باز میشوند الاقل باید فاصلهای به اندازه  ۲۸سانتیمتر بیش از عر

در

تا لبه پله برای توقف در نظر گرفته شود.
تبصره :برای موارد اضطراری باید درهای اضطراری پیشبینی تعبیه گردد.
ماده  :2۱آ

مصرفی باید مورد تییید مقامات بهداشتی باشد.

ماده  :22آسایشگاههای سالمندان باید دارای سیستم جمعآ ری دفهع بهداشهتی فاضهال

مهورد تیییهد

مقامات بهداشتی باشد.
تبصره :هدایت تخلیه هرگونه فاضال

پسا

تصفیه نشده آسایشگاه به معابر ،جوی انهار عمهومی

اکیدا ممنوع است.
ماده 2۳ـ ضع تعداد دستشوئی بهداشتی متناسب باشد.
تبصره  :۱باید به ازای هر دستگاه توالت یک احد دستشوئی جود داشته باشد.
تبصره  :2دستشوئیها باید مجهز به صابون (ترجیحا صابون مایع) خشککن مناسب بهداشتی بوده
جود زبالهدان دردار بهداشتی در کنار دستشوئی الزامی است.
ماده  :2۴ضع تعداد توالت بهداشتی متناسب باشد.
گرم سرد ،دارای شرایط بهداشتی بهوده در محهل

ماده  :2۵توالت دستشوئی باید مجهز به شیر آ
مناسب بشرح تبصرههای ذیل جود داشته باشد.

تبصره  :۱برای کارگران باید توالت دستشوئی با شرایط بهداشتی به تعداد مورد نیاز به شرح ردیفهای
ذیل جود داشته باشد.
۱ـ ۱ه  1نفر کارگر یک توالت یک دستشوئی
2ـ ۳۱ه  ۱نفر به ازا هر  1۸نفر یک توالت یک دستشوئی ( ۳۱نفر از هر کدام  ۲دستگاه)
۳ـ ۱۱ه  ۳۱نفر به ازا هر  1۱نفر یک توالت یک دستشوئی ( ۱۸نفر از هر کدام  ۱دستگاه)
۴ه 11۱ه  ۱۱نفر به ازا هر  ۳۸نفر یک توالت یک دستشوئی ( 1۸۸نفر از هر کدام  ۳دستگاه)
۵ه ۳۱۱ه  11۱نفر به ازا هر  ۳۱نفر یک توالت یک دستشوئی ( ۳۱۸نفر از هر کدام  1۲دستگاه)
۶ـ از  ۳۱۱نفر به باال به ازا هر  ۲۸نفر اضافی یک توالت یک دستشوئی
تبصره  :2جود توالت دستشوئی بشرح مفاد ماده  ۳۱بندهای  1تا  ۱تبصهره یهک آن بهرای شهاغلین
مرد زن بصورت کامال جدا

مستقل از هم اجباری است.

۱

تبصره  :۳توالت دستشوئی افراد شاغل کارگران از سهالمندان جهدا مسهتقل بهوده اسهتفاده افهراد
شاغل کارگران از توالت دستشوئی سالمندان بالعکس ممنوع است.
ماده  :2۶حمام مذکور در ماده  1۳باید دارای شرایط مندرم در مواد  1۱ل ایت  ۳۸بهوده تعهداد آن نیهز
متناسب با تعداد شاغلین بشرح ردیفهای زیر بوده مشابه توالت دستشوئی برای شهاغلین مهرد زن
بطور جداگانه محاسبه اعمال بصورت کامال جدا مستقل از هم در محلهای مناسب جود داشته
باشد.
1ه ۱ه  1نفر یک دستگاه
۳ه ۳۸ه  ۱نفر به ازا هر  ۱نفر یک دستگاه ( ۳۸نفر  ۸دستگاه)
۲ه ۱۸ه  ۳1نفر به ازا هر  1۸نفر یک دستگاه ( ۱۸نفر  ۳دستگاه)
۸ه 1۸۸ه  ۱1نفر به ازا هر  ۳۸نفر یک دستگاه ( 1۸۸نفر  1۸دستگاه)
۱ه از  1۸۸نفر به باال به ازا هر  ۳۸نفر اضافی یک دستگاه
تبصره :حمام سالمندان جدا مستقل از کارگران شاغلین آسایشگاه بوده تعهداد آن مطهابق مهاده ۱۳
خواهد بود.
ماده  :2۷دستگاه سوخت نوع مواد سوختنی باید از نوعی باشد که احتراق بصورت کامل انجام گیرد.
تبصره :نصب هود با ابعاد متناسب از جنس مناسب مجهز به ههواکش بها قهدرت مکهش کهافی بهاالی
دستگاه پخت الزامی است.
ماده  :2۸محل شستشو نگهداری ظر ف باید در مجا رت محل پخت مجزا مستقل از آن باشد.
ماده  :20ظر ف باید در ظرفشوئی حهداقل د مرحلههای (شستشهو آبکشهی) یها توسهط دسهتگاههای
اتوماتیک شستشو شود.
تبصره  :۱تعداد ظرفیت هر ظرفشوئی باید متناسب با تعداد ظر ف باشد.
تبصره  :2هر لگن یا هر احد ظرفشوئی باید مجهز به آ

گرم سرد باشد.

تبصره  :۳در صورت نداشتن ماشین ظرفشوئی ،ظر ف پس از شستشو ،در محل مناسب (قفسه مجهز بهه
آ چکان) بد ن استفاده از پارچه حوله امثال آنها خشک سپس در قفسهه مخصهو

نگههداری

شود.
ماده  :۳9قفسه

یترین گنجهها باید قابل نظافت بوده مجهز به در شیشه سالم همیشهه تمیهز

فاصله کف آنها از زمین حد د  ۳۸سانتیمتر باشد.
ماده  :۳۱پیشخوان میز کار باید سالم سطح آن از جنس قابل شستشو باشد.
تبصره :میز کاری که صرفا جهت مواد غذایی بکار میر د باید فاقد هرگونه کشو یا قفسه بوده فضهای
زیر آن نیز مورد استفاده قرار نگیرد.

۱

مـاده  :۳2سهبزیجات صهیفی جهاتی کهه در آسایشهگاههای سهالمندان مصهرف میشهود بایهد در محهل
مخصو

 ،تمیز با آ

سالم مایع ظرفشوئی شستشو شهده پهس از گنهدزدائی ،آبکشهی مصهرف

گردد.
ماده  :۳۳انبار مواد غذایی باید قابل تمیز کردن بوده

ضع داخلی آن مطابق با شهرایط منهدرم در مهواد

 1۱ل ایت  ۲۰ ۳۸ل ایت  ۸۸این آئیننامه حجم فضای آن متناسهب بها نیهاز احتیاجهات مؤسسهه
باشد.
تبصره  :۱انبار مواد غذایی باید بنحو مطلو

تهویه درجه حرارت رطوبهت آن همهواره مهورد تیییهد

مقامات بهداشتی باشد.
تبصره  :2قفسهبندی پالتگذاری در انبار به نحو مطلو

مناسب انجام شود.

ماده  :۳۴کلیه مواد غذایی فاسد شدنی باید در یخچال یا سردخانه مناسب نگههداری شهود مهدت آن
بیش از زمانی نباشد که ایجاد فساد یا ت ییر کیفیت نماید.
تبصره :یخچال سردخانه باید مجهز به دماسنج باشد.
ماده  :۳۵قرار دادن مواد غذایی پخته خام شسته نشسته در کنار هم در داخل یخچال ممنوع بوده
یخچال سردخانه همواره باید تمیز عاری از هرگونه بوی نامطبوع باشد.
ماده  :۳۶عرضه فر

مواد غذایی بصورت د رهگردی در آسایشگاه سالمندان ممنوع است.

تبصره :مسئولیت سالمت بهداشت هرگونه مواد غذایی ،عال ه بر عدههای غذایی معمول که در قالهب
کمک های مردمی یا نذ رات در این گونه اماکن توزیع مصرف میشهود بعههده مهدیر مسهئول محهل
خواهد بود.
ماده  :۳۷تهویه مناسب به نحوی صورت گیرد که همیشه هوای داخهل آسایشهگاه سهالم ،تهازه ،کهافی
عاری از بو باشد.
ماده  :۳۸آسایشگاههای سالمندان باید به تناسب فصول سال مجهز به سیستم گرم کننهده خنهک کننهده
باشند.
تبصره  :۱درجه حرارت داخل آسایشگاهها به تناسب فصول حداکثر  ۳۳حداقل  ۳۸درجه سهانتیگهراد
باشد.
تبصره  :2درجه حرارت داخل آشپزخانه ،انبار امثالهم در فصل گرما حداکثر از  ۲۸درجهه سهانتیگهراد
تجا ز ننماید.
تبصره  :۳سیستمهای حرارتی داخل اطاقها از ایمنی کامل برخوردار باشند.
تبصره  :۴کلیه قسمتهای آسایشگاه بویژه اطاقهای خوا

دارای ترمومتر باشند.

ماده  :۳0شدت ر شنایی نور طبیعی یا مصنوعی به اندازه کافی بشرح ذیل باشد.

۳

۱ـ آشپزخانه  1۸۸تا  ۳۸۸لوکس
2ـ حمام ،رختکن ،توالت ،دستشوئی ،راهر  ،سرسرا ،پلکان آسانسور  ۱۸تا  1۱۸لوکس
۳ـ اطاق انتظار اطالعات  1۱۸تا  ۱۸۸لوکس
۴ـ دفاتر کارهای عمومی آرایشگاه  ۳۸۸تا  ۱۸۸لوکس
۵ـ محوطههای عمومی انبار حداقل  1۸۸لوکس
تبصره :حتیاالمکان از نور طبیعی جهت تیمین ر شنائی استفاده گردد به نحوی که سهطح نهور ده معهادل
 ۳۸٪مساحت کف اطاق باشد.
ماده  :۴9برای جلوگیری از حریق انفجار سایر خطرات احتمالی باید پیشبینیهای الزم با توجهه بهه
حجم کار نوع فعالیت ظرفیت آسایشگاه بعمل آید.
تبصره  :۱کلیه سیمکشیهای برق نصب دستگاههای برقی باید با رعایت کامل اصول ایمنی حفهاظتی
صورت گرفته همواره سالم بد ن خطر باشد.
تبصره  :2جهت پیشگیری از بر ز حریق های احتمالی نصب سیسهتم هوشهمند دتکتهور اعهالم حریهق
الزامی است.
ماده  :۴۱مسئولین آسایشگاهها موظفند زبا لهه تولیهدی را همهواره بطریقهه کهامال بهداشهتی جمهعآ ری،
نگهداری ،حمل نقل دفع نمایند بطوریکه اقدامات آنها مورد تییید مقامات بهداشتی باشد.
ماده  :۴2زبالهدان درپو دار ،زنگنزن ،قابل شستشو ،قابل حمل با حجم مناسب به تعهداد کهافی در
کلیه قسمتهای آسایشگاه موجود باشد.
تبصره :زبالهدان باید مجهز به کیسه زباله در محل مناسبی قرار گرفته اطراف آن همواره تمیز باشد.
ماده  :۴۳مگس ،پشه سایر حشرات ،سگ ،گربه ،مو

سایر حیوانات به هیچ جه نباید در داخل این

اماکن دیده شود.
ماده  :۴۴نقشه کلیه قسمتهای آسایشگاه سالمندان به منظور انطباق با مهوازین بهداشهتی قبهل از اجهرا بهه
تصویب مقامات مسئول برسد.
ماده  :۴۵در اطاق استراحت سالمند مساحت مورد نیاز برای یک تخت حداقل  ۳متر مربع به ازای ههر
تخت اضافی  ۱متر مربع منظور گردد.
تبصره  :۱در کنار هر تخت یک کمد کنار تختی برای هر سالمند قرار داده شود.
تبصره  :2فاصله تختها بخصو

برای سالمند میانسال ( ۳1تا  ۰۸سال سن) سهالمند پیهر (دارای ۰1

سال باالتر) که فاقد حرکت هستند یا حرکت ضعیفی دارند طهوری باشهد کهه امکهان تهردد یلچهر یها
صندلی چرخدار جود داشته باشد.

۰

تبصره  :۳نصب آیفون زنگ هشدار دهنده کنار هر تخت یا حداقل در هر اطاق یک انشهعا

جههت

استفاده سالمندان در شرایط اضطراری الزامی است.
تبصره  :۴حداکثر ظرفیت اطاق استراحت سالمندان نباید بیشتر از  ۱نفر باشد.
ماده  :۴۶جود هرگونه حو

یا حوضچه پاشوی امثال آن ممنوع است.

تبصره  :۱چنانچه آسایشگاهها دارای استخر شنا باشند باید مفاد آئیننامهه مقهررات بهداشهتی اسهتخرهای
شنا را رعایت نمایند.
تبصره  :2در صورت جود ،حوضچههای آ نمها طهوری طراحهی گردنهد کهه همهواره آ
گرد

بوده امکان دسترسی آ

در آنهها در

برای افراد فراهم نگردد.

ماده  :۴۷نگهداری هرگونه سایل اضافی م سهتهلک مسهتعمل مهواد غهذایی غیهر قابهل مصهرف
ضایعات در هر یک از قسمتهای محل مورد نظر آسایشگاه ممنوع است.
ماده  :۴۸راه پله ها در آسایشگاهها نباید ل زنده باشند باید دارای ر شنایی کهافی بشهرح مفهاد مهاده ۲۱
این آئیننامه بوده ارتفاع پلهها حداکثر  1۰سانتیمتر حداقل عر

کف آن  ۲۸سانتیمتر باشد.

تبصره  :۱الزم است سطح شیبداری برای جابجائی چرخ حامل افرادیکهه قهادر بهه راه رفهتن نیسهتند در
مجا رت پلهها تعبیه گردد.
تبصره  :2در صورتیکه ساختمان بیش از د طبقه باشد در نظر گرفتن آسانسور مناسب الزامی است.
تبصره  :۳در پلکانهائی که د طرف پلکان باز میباشد نصب نهردهههای ایمنهی حهداقل بهه ارتفهاع 1۳۸
سانتیمتر الزامی است.
تبصره  :۴نصب دستگیره در ارتفاع  ۱۸سانتیمتری در کنار پلکانها ضر ری است.
تبصره  :۵اگر در محوطه یا ساختمان آسایشگاه دهانه یا سوراخ یا فضائی آزاد جود داشهته کهه احتمهال
سقوط افراد بر د باید با نصب حفاظ فلزی محکم نردههائیکه ارتفاع آن  1۳۸سانتیمتر اسهت موجبهات
جلوگیری از سقوط افراد رفع خطر فراهم گردد.
ماده  :۴0آسایشگاههای سالمندان باید مجهز به دستگاه یا موتور برق جداگانه باشند تا در صهورت قطهع
برق بتوان ر شنائی موقت ایجاد کرد.
ماده  :۵9تعداد افراد مراقب مورد نیاز که د ره آموزشی تئوری عملی را گذرانهدهانهد بهرای آسایشهگاه
سالمندان با توجه به ظرفیت آسایشگاه یا تعداد سالمندان بشرح بندهای ذیل میباشد.
۱ه  1 –۳۱نفر سالمند  ۱نفر مراقب
2ـ ۱۸ه  ۳۱نفر سالمند  1۳نفر مراقب
 ۳ـ ۳۱ه  ۱1نفر سالمند  1۱نفر مراقب
 ۴ـ 1۸۸ه  ۳۱نفر سالمند  ۳۸نفر مراقب

۱

۵ه 1۱۸ه  1۸1نفر سالمند  ۳۱نفر مراقب
تبصره :مراقبین باید به تناسب در شیفتهای تعیین شده در محل آسایشگاه حضور داشهته انجهام ظیفهه
نمایند مثال برای بند ا ل به اینگونه خواهد بود که  ۱نفر مراقب تعیین شده میتوانند یا بهه د شهیفت 1۳
ساعته در هر شیفت  ۲نفر یا  ۲شیفت  ۰ساعته در هر شیفت  ۳نفر تقسیم شهوند بطوریکهه در ههر
حال در طول  ۳۸ساعت جمعا تعداد  ۱نفر مراقب در آسایشگاه انجام ظیفه نمایند.
ماده  :۵۱در آسایشگاه سالمندان باید فضا یا جای مناسهب بهرای ارائهه خهدمات پزشهکی پرسهتاری
بشرح بند ذیل جود داشته باشد.
۱ـ اطاق معاینه پزشک با مساحت حداقل  1۳متر مربع
2ـ ایستگاه پرستاری با مساحت حداقل  ۰متر مربع
ماده  :۵2اطاق یا فضای مناسب (سردخانه) جهت نگهداری موقت جسد فوت شده در نظر گرفته شود.
ماده  :۵۳در آسایشگاههایی که خدمات فیزیوتراپی کار درمانی ارائه مینمایند ،داشتن اطاقی مناسب بها
تجهیزات لوازم مورد نیاز الزامی است.
ماده  :۵۴اطاق یا فضای مناسب برای نگهداری تجهیزات

سایل کمهک توانبخشهی ،کمهک پزشهکی

کاردرمانی نظیر صندلی چرخ دار ،تخت ،توالت فرنگی ،عصا ،اکر ،کپسول اکسهیژن ،ساکشهن ،برانکهارد،
گوشی ،فشارسنج ،ترمومتر ،لوازم ا لیه پانسمان  ...جود داشته باشد.
ماده  :۵۵ساختمان آسایشگاه دارای حیاط مناسب باشد بطوریکه بهه ازا  ،تها ظرفیهت  ۱۸نفهر مقهیم در
طبقات همکف ا ل معادل  %۸۸متراژ زمین را حیاط تشکیل دهد به ازا افزایش هر طبقه معادل %1۸
به متراژ اخیر اضافه گردد.
تبصره :حیاط دارای فضای سبز مناسب بوده محوطه آن کامال بهسازی باشد.
ماده  :۵۶باید برای سالمندان ،بسته به توانایی حرکتی آنها ،توالت فرنگی یا معمولی بشرح بندهای از  1تا
 ۱در هر طبقه جود داشته باشد.
۱ :۱ه  1تخت ،یک دستگاه توالت یک دستگاه دستشوئی
۳۳ :2ه  1۸تخت ،به ازای هر  ۱تخت یک دستگاه توالت یک دستشوئی ( ۳۳تخت  ۲دستگاه توالهت
 ۲دستگاه دستشوئی)
۱۸ :۳ه  ۳۰تخت ،به ازای هر  1۱تخت یک دسهتگاه توالهت یهک دستشهوئی ( ۱۸تخهت  ۸دسهتگاه
توالت  ۸دستگاه دستشوئی)
1۳۸ :۴ه  ۱1تخت ،به ازای هر  ۳۸تخت یک دستگاه توالت یهک دستشهوئی ( 1۳۸تخهت  ۱دسهتگاه
توالت  ۱دستگاه دستشوئی)
 :۵از  1۳۸تخت به باال به ازای هر  ۲۸تخت اضافی یک دستگاه اضافه شود.

1۸

تبصره :باید در اطراف توالت سالمندان دستگیرههای کمکی نصب گردد.
ماده  :۵۷تعداد حمام سالمندا ن دارای ان بهداشتی مجهز به د

متحرک آ

سرد گرم در ههر طبقهه

ساختمان مطابق بندهای  1تا  ۱ماده  ۱۱خواهد بود.
ماده  :۵۸اماکن مشمول این آئیننامه باید دارای فضا یا اطهاقی مناسهب بهرای نگههداری سهایل مهواد
گندزدائی باشند گندزدائی کلیه قسمتهای این اماکن به طور مرتب انجام گیرد.
ماده  :۵0اماکن مشمول این آئیننامه باید دارای مسجد یا نمازخانه جههت ادای فهرائد دینهی مهذهبی
مطابق مفاد آئیننامه مقررات بهداشتی مساجد باشند.
ماده  :۶9چنانچه اطاق بصورت سوئیت در اختیار سالمند قرار مهیگیهرد بایهد دارای سهر یس بهداشهتی
(حمام ،توالت دستشوئی) حتیالمقد ر یخچال مستقل باشد.
ماده  :۶۱در یک سالن خا

سایل ارتباط جمعی نظیهر تلویزیهون ،رادیهو  ...بها تعهداد کهافی میهز

صندلی جود داشته باشد .سایل صوتی تصویری باید سالم باشند.
ماده  :۶2برای هر سالمند کمد اختصاصی بمنظور نگهداری سایل شخصی در نظر گرفته شود.
ماده  :۶۳ظر ف مورد استفاده باید دارای شرایط زیر باشد.
۱ـ ظر ف شکستنی باید تمیز ،بد ن ترکخوردگی لبپریدگی باشد.
2ـ سایل ظر ف فلزی که برای تهیه نگهداری مصرف مواد غذائی بکار میر ند باید سالم ،صهاف
بد ن زنگزدگی باشد.
۳ـ سایل ظر ف غذا باید پس از هر بار مصرف شسهته ،تمیهز بهر حسهب ضهر رت ضهد عفهونی
گردیده در یترین یا گنجه مخصو
۴ـ سیخهای کبا

نگهداری شود.

باید از جنس استیل ضد زنگ یا آلومینیوم باشد.

۵ـ حتی المقد ر کوشش شود ظر ف غذائی که یکبار مصرف نمیباشهند بهرای ههر سهالمند اختصاصهی
باشد سایر سالمندان از آن ظر ف استفاده ننمایند.
ماده  :۶۴استفاده از ظر ف

سایل مشر حه زیر ممنوع میباشد.

۱ـ دیگ ظر ف مسی اعم از اینکه سفید کاری شده یا نشده باشد.
2ـ گوشتکو

قاشق چوبی سربی

۳ـ قندان بد ن درپو
۴ـ ظر ف فاقد در

مناسب
ثابت مخصو

برای عرضه موادی از قبیل نمک ،فلفهل ،سهماق ،شهکر امثهال

آنها
۵ـ هر نوع ظر ف ابزاریکه توسط زارت بهداشت ،درمان آموز
آگهی شود.
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پزشکی غیر مجاز شناخته شده

ماده  :۶۵سطح میزها باید صاف ،تمیز ،سالم ،بد ن درز ر کش آنها از جنس قابل شستشو بهه رنهگ
ر شن باشد.
تبصره :برای هر تخت یک میز نهارخوری پایهدار متحرک در نظر گرفته شود.
ماده  :۶۶صندلیها نیمکتها باید سالم تمیز باشند.
ماده  :۶۷سایل لوازم خوا

سالمندان نظیر ملحفه ،ر بالشی شهمد همچنهین لباسههای سهالمندان

باید تمیز سالم باشند در فواصل زمانی مناسب با دستگاههای اتوماتیک شستشو ،ضد عفونی ،خشهک
اطو شود.
ماده  :۶۸استفاده از لحاف ،پتو ،تشک بالش کثیف مندرس بد ن ملحفه ممنوع است.
ماده  :۶0استفاده از تختخوابهائی که دارای پارگی یا گودرفتگی فنر باشهد ایجهاد سهر صهدای غیهر
طبیعی نمایند ممنوع است.
ماده  :۷9است فاده از مواد غیر استاندارد از جمله کاغذهای بازیافتی کاغذهائیکه تمیز نباشند ر زنامه
همچنین کیسههای پالستیکی جهت پیچیدن بستهبندی مواد غذائی ممنوع است.
ماده  :۷۱جعبههای مقوایی پاکتهای کاغذی که برای بستهبنهدی مهواد غهذائی اسهتفاده میشهوند بایهد از
جنس سالم استاندارد کامال تمیز بوده از نوع بازیافتی نباشد.
ماده  :۷2در صورت جود مراکز تهیه ،توزیع فر

مواد غهذائی (از قبیهل نهانوایی ،قصهابی  )...در

سرای سالمندان باید شرایط آنها مطابق آئیننامههای اجرایی قانون اصالح ماده  1۲قانون مهواد خهوردنی،
آشامیدنی ،آرایشی بهداشتی باشد.
تبصره :کوشش شود از دستگاههای خودکار برای تهیه خمیر سایر مواد مخلوط کردنی استفاده شود.
ماده  :۷۳برای حمل نقل جابجائی مواد غذایی فاسهد شهدنی مهورد نیهاز آسایشهگاهها ،ماننهد انهواع
گوشت ،مواد پر تئینی ،شیر محصوالت لبنی امثالهم باید منحصرا از سائط نقلیه مخصو

مجههز

به سردخانه سالم مناسب استفاده شود.
ماده  :۷۴برای حمل نقل جابجائی هر نوع مواد غذایی مورد نیاز آسایشهگاهها کهه بهد ن شستشهو
پخت پز مجدد مصرف میشوند نظیر انواع نان ،شیرینی جات خشکبار امثالهم باید از سائط نقلیهه
مخصو

مجهز به اطاقک محفوظ مناسب تمیز بهداشتی استفاده شود.

ماده  :۷۵کلیه افرادیکه در سائط نقلیه موضوع مواد  ۳۸ ۳۲این آئهیننامهه بها جابجهائی مهواد غهذایی
سر کار دارند مشمول مواد  ۳ 1این آئیننامه تبصرههای آن میباشند.
ماده  :۷۶صاحبان سایط نقلیه موضوع این آئیننامه موظفند قبل از بهرهبرداری از آنها مجوز حمل نقل
مواد غذایی توسط سیله نقلیه مربوطه را از زارت بهداشت اخذ نمایند.
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ماده  :۷۷حمل نقل مواد غذایی موضوع مواد  ۳۲ل ایت  ۳۱این آئیننامه توسط سایط نقلیه غیر مجهاز
ممنوع است.
ماده  :۷۸استفاده از انبرک مخصو

از جنس استیل ضد زنگ برای برداشهتن دانههههای شهیرینیجهات،

خرما ،خیارشور ،قطعات پنیر ،حلوا امثال آنها الزامی است.
ماده  :۷0نگهداری هرگونه گلدان طبیعی در اطاقهای سکونت سالمندان ممنوع است.
ماده  :۸9ساختمان آسایشگاه سالمندان باید در مکانی مناسب که از آرامهش نسهبی برخهوردار بهوده از
مراکز تجمع جمعیتی ،صنعتی پر سر صدا د ر باشد احداث شود.
ماده  :۸۱فضایی با مساحت حداقل  ۲۸متر مربع با توجه به ضهعیت جسهمانی حرکتهی سهالمندان بها
سایل مورد نظر برای رز

سالمندان پیشبینی گردد.

ماده  :۸2اطاق محل تعوید سالمندانی که نیاز به تعوید دارند باید دارای شرایط بهداشتی مجههز بهه
د

انشعا

آ

سرد گرم میز مخصو

تعوید باشد.

ماده  :۸۳اطاقی مناسب برای نگهداری سالمندان دارای بیماری اگیر در نظر گرفته شود.
ماده  :۸۴سایر فضای فیزیکی مورد نیاز در اماکن مشمول این آئیننامه بشرح بندهای ذیل میباشد.
۱ـ اطاق مسئول فنی (رئیس مرکز) با مساحت  1۳متر مربع
2ـ اطاق یا سالن انتظار سالمندان جدیدالور د همراهان آنها به مساحت حداقل  1۱متر مربع
۳ـ یک سالن اجتماعات متناسب با تعداد سالمندان کارکنان
دکتر مسعود پزشکیان
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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