ًاى تِ عٌَاى یک کاالی ضشٍسی ٍ لَت سٍصاًِ هصشفی

 -تیشگی عذسی چطن

 -هسوَهیت

هشدم هَسد تَجِ تسیاس صیادی است کِ اص ایي سٍ

 -کاتاساکت ( آب هشٍاسیذ )

ً -مص دستگاُ تٌفسی ٍ ،سم هضهي هخاط تیٌی ٍ،سم

تحج تَلیذ ٍ تَصیع آى ّن اص اّویت ٍیژُای

 -سَختگی پَست

هضهي ًایژُ  ،آسن ( آسن ًاًَایاى ) ٍ . . .

تشخَسداس است.

ساُ ّای کٌتشل ٍ پیطگیشی :

 -تیواسی ّای پَستی

صهاًی هی تَاًین هذعی تاهیي تْذاضت کاسگاّْای

-هصشف هایعات هاًٌذ آب ٍ ،هایعات هحتَی

ساُ ّای کٌتشل ٍ پیطگیشی :

ًاًَایی تاضین کِ عالٍُ تش الذاهاتی هثل تْساصی

اهالح تِ ٌّگام تعشیك فشاٍاى

 -تغییش ًَع سَخت هصشفی

کف ٍ تذًِ ٍ تاهیي آب ٍ فاضالب تْذاضتی ایي

 -هصشف هیَُ ٍسثضیجاتی هاًٌذ خیاس  ،گَجِ ٍ . . .

 -اعویٌاى اص استفادُ اص دٍدکص هٌاسة

کاسگاّْا ،سالهت کاسگشاى ًاًَایی سا ًیض تاهیي

تِ ّوشاُ ًوک

 -سعایت تْذاضت فشدی

ًوَدُ ٍ عالٍُ تش آى کیفیت ًاى تَلیذی  ،ایي سصق

 -استفادُ اص آًتی ّیستاهیي دس تسکیي خاسش

 -تْیِ ٍ ًصة سیستن ّای تَْیِ هٌاسة جْت

الْی ٍ عوَهی ٍ هادُ غزایی حیاتثخص ٍ پشهصشف

تیواساى هثتال تِ کْیش

کاّص تشاکن رسات آالیٌذُ دس َّای تٌفسی کاسگشاى

تیطتش هشدم سا اص ضشایظ تْذاضتی هغلَب تشخَسداس
ًوایین .
عَاهل صیاى آٍس هَجَد دس ًاًَایی ّا

 استفادُ اص ٍسایل سشهایطی اًذاصُ گیشی هیضاى هَاجِْ تا عَاهل صیاى آٍس تشایسالهتی
 -استفادُ اص ٍسایل حفاظتی ( لثاس پَضیذُ ،

 استفادُ اص لثاس هحافظ  ،گًَی ّای هشغَب جْتحول آسد کِ هاًع ًفَر گشدٍغثاس تِ تیشٍى ضًَذ .
ج – عَاهل اسگًََهیکی :

الف  -عَاهل فیضیکی :

دستکص  ،عیٌک هٌاسة ٍ ) . . .

 -1تلٌذ کشدى تاس تِ سٍش ًادسست

 -1گشها

ب -عَاهل ضیویایی :

 -2اتضاس ًاهٌاسة

 -2اضعِ هادٍى لشهض ( فشٍسشخ )

 -1دٍد ًاضی اص احتشاق ًالص سَخت

 -3حول ًادسست تاس

 - 3سعَتت

 -2گشدٍغثاس ًاضی اص آسد

 -4کاس ایستادُ هذاٍم

تیواسی ّای ًاضی اص عَاهل فیضیکی دس ًاًَایی :

تیواسی ّای ًاضی اص عَاهل ضیویایی :

تیواسی ّای ًاضی اصعَاهل اسگًََهیکی :

 -تشٍهای ًاضی اص سغَح داغ

 -اختالل دس حول اکسیژى خَى تِ هغض  ،للة ٍ

 -کوشدسد

 -جَش گشهایی یا عشق سَص

اعضاء دیگش

 -دسد گشدى

 -تاصٍ دسد

ًَ -س عثیعی یا هصٌَعی عَسی تاضذ کِ تاعج

ٍ -اسیس

ًاساحتی چطن ًگشدد .

ساُ ّای کٌتشل ٍپیطگیشی :

 -کلیِ اضخاصی کِ دس ًاًَایی کاس هی کٌٌذ تایذ

 -تلٌذ کشدى تاس تِ سٍش صحیح ( صاًَی خویذُ ،

هلثس تِ لثاس کاس ،سٍپَش تویض ٍ تِ سًگ سٍضي

پطت صاف ٍ ) . . .

تاضٌذ.

 -استفادُ اص چش خ دستی دسحول کیسِ ّای آسد

 -اًجام هعایٌات دٍسُ ای عة کاس تِ صَست سالیاًِ

 استفادُ اص جَساب ٍاسیس استشاحت دس فَاصل کاس استفادُ اص اتضاس هتٌاسة تا اًذاصُ تذىتَصیِ ّای تْذاضت حشفِ ای :
 ًصة َّد تا اتعاد هتٌاسة  ،اص جٌس هٌاسةٍهجْض تِ َّاکص تا لذست هکص کافی تاالی
دستگاُ پخت
 -تَْیِ هٌاسة تایذ تِ ًحَی صَست گیشد کِ

بهداشت حرفه ای در نانوایی ها

اهشٍصُ هتخصص عة کاس هی تَاًذ ًَیذتخص
سالهت ٍ ایوٌی ًیشٍی کاس تِ جاهعِ تاضذ ٍ کاسآیی
ٍ تْشُ ٍسی سا تِ تَلیذکٌٌذگاى صٌایع ّذیِ ًوایذ.
صًذُ هاًذى ٍ سالن صًذگی کشدى اٍلیي ًیاص ٍ حك ّش
اًساًی است ،اها ٌَّص ّش سالِ هیلیَىّا ًفش اًساى
اعن اص صى ٍ هشد تِ علت حَادث ٍ تیواسیّای ًاضی
اص کاس اص حمَق خَد هحشٍم هیضًَذ .

ّویطِ َّای داخل اهاکي سالن ،تاصُ ،کافی  ،عاسی
اص تَ ٍ هغثَع تاضذ. .
 استفادُ اص کپسَل آتص ًطاًی تشای هماتلِتاحشیك ٍ اًفجاس
 تْیِ جعثِ کوک ّای اٍلیِ داسای هَاد ٍٍسایلهَسد ًیاص کِ دس هحل هٌاسة ًصة ضذُ تاضذ .

هشکض تْذاضت ضْشستاى کشهاى
ٍاحذ تْذاضت حشفِ ای

