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 دومفصل 

  اماکن عمومی قابل انتقال درهای بیماری
 مقدمه  -2-1

ها ها و مقابله با آنها بوده و در هر زمان با توجه به علم و دانش خود راهکارهایی را برای مبارزه با بیماریانسان همیشه به دنبال مهار بیماری
و راهکارهای کنترل و پیشگیری از شیوع آنها از جمله ابزارهای مفیدی است  هاانتخاب کرده است. آشنایی افراد جامعه با روش انتقال بیماری

 نماید.که در کنار مصرف دارو، ضمن بهبود حال بیمار، از شیوع بیماری بین افراد مختلف جلوگیری می
و و انجام پذیرایی و توزیع غذا مساجد و سایر اماکن مذهبی از جمله اماکن عمومی هستند که به دلیل تجمع افراد و تراکم جمعیت از یک س 

، وبا، حصبه، آنفلوآنزاها بین افراد فراهم سازند. سرماخوردگی و توانند شرایط را جهت انتقال بعضی بیماریبین مسلمانان از سوی دیگر می
هایی هستند که له بیماری، اوریون، سالک، تب خال، آلودگی به آسکاریس، کرمک و ژیاردیا از جمEو  Aهای غذایی، سل، هپاتیت مسمومیت

ها از طریق عطسه و سرفه، مواد غذایی، مذهبی وجود دارد. این بیماریدر اماکن عمومی نظیر مساجد و اماکن پتانسیل انتقال آنها به افراد 
های نماز و انجام مراسمباشند. با عنایت به اینکه تراکم باالیی از جمعیت در زمان اقامه قابل انتقال می و حشرات های آلودهظروف و دست

های انتقال و کنترل مختلف در مساجد و سایر اماکن مذهبی حضور دارند، لذا آشنایی روحانیون محترم، متولیان مساجد و حتی نمازگزاران با راه
های فیه هوا، سمپاشی محیطها باعث خواهد شد تا با اتخاذ تمهیدات و انجام اقداماتی نظیر تهویه مناسب، گندزدایی سبزیجات، تصاین بیماری

مستعد جهت رشد پشه، شستشوی مناسب ظروف، رعایت بهداشت فردی توسط افراد شاغل در آشپزخانه و آبدارخانه و بهداشت مواد غذایی از 
کن مذهبی را سالمت نمازگزاران و حضور مستمر و گسترده مسلمانان در اما یارتقا ،های فوق الذکر پیشگیری شود که در نتیجهشیوع بیماری

 به همراه خواهد داشت. 

 

 ویروسیهای بیماری -2-2

 سرماخوردگی -2-2-1

شود. ها ایجاد میگردد که توسط تعداد زیادی از ویروسم عفونت ویروسی مجاری تنفسی و بدون تب اطالق میئسرماخوردگی به مجموعه عال
 م آن است. ئبودن نسبی عالتر دستگاه تنفسی، فقدان تب و خفیف های ویروسی و باکتریاییتفاوت اصلی سرماخوردگی از سایر عفونت

 ها نشانه عالئم و

دیگر متفاوت است و عمدتاً همراه با عطسه، سردرد، احساس سرما، گلودرد، آبریزش، گرفتگی بینی  یبه شخص یعالئم سرماخوردگی از شخص
 و ضعف عمومی بدن است. 

 انتقال هایروش

به شخص دیگر، عطسه و سرفه )ترشحات سیستم تنفسی( و تماس با وسایل آلوده قابل  یس مستقیم از شخصسرماخوردگی از طریق تما
 انتقال است.

 پیشگیری های روش

  رعایت بهداشت فردی 

 با آب و صابونها شستشوی صحیح و مکرر دست 
 با دستمال به هنگام سرفه و عطسه دهان و بینی پوشاندن 

 ترشحات دهان و بینی دفع بهداشتی دستمال آلوده به 

 اجتناب از دست دادن و روبوسی در موارد ابتال به بیماری 

 با دیگران بیمار استراحت در منزل و اجتناب از تماس 
 هاشستشوی صحیح ظروف، استکان و نعلبکی 

 تهویه مناسب هوای داخل ساختمان 
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 نزاآولآنف -2-2-2

شود و در صورت عدم رعایت مسائل می روزه ناگهانی شروع 3تا  1یک دوره کمون  بیماری حاد ویروسی دستگاه تنفسی است که با آنفلوآنزا
شکل کشنده بیماری در سالمندان و در افراد دارای عوارض قلبی ریوی و  ،بزرگهای گیر شود. در همه گیریتواند به سرعت همهمی بهداشتی

گیری در مناطق معتدل بیشتر در زمستان و در مناطق گرمسیری بیشتر مهایمنی مشاهده شده است. ه نقصخونی و  کم دارای کلیوی و در افراد
ی پرندگان شده آنفلوآنزا نظیرجدیدی های مختلف این ویروس سبب ایجاد گونههای افتد. نوترکیبی بین گونهمی بارانی سال اتفاقهای در فصل

 است.
 هاعالئم و نشانه

سنی های باشد و افراد گروهمی اشتهاییحالی و بیی، درد عضالنی، آبریزش بینی و چشم، بیعالئم این بیماری شامل تب، لرز، سردرد، خستگ
 اما ادامه عالئم تا بیش از دو هفته نیز امکانپذیر است. ،کنندمی تواند مبتال کند. عالئم غالباً پس از سه روز فروکشمی را مختلف

 انتقالهای وشر

 بیمارفرد  آلوده به ترشحات دهان و بینیواسطه عطسه و سرفه فرد آلوده وجود دارد، همچنین دستمال ه ویروس در ذرات منتشر شده در هوا ب
 تواند آلوده کننده باشد.می در صورت تماس وباشد می دارای ویروس

  پیشگیریهای روش

 پیشگیری آنفلوآنزا مشابه پیشگیری از سرماخوردگی بوده که در باال ذکر شده است.های روش

 اوریون -2-2-3

در دوران کودکی است. ویروس اوریون از چند روز قبل تا هشت روز بعد از شروع بیماری، در عمدتاً اوریون یک عفونت شدید ویروسی واگیردار 
 گردد.بزاق فرد وجود دارد. احتمال ابتال به اوریون در همه سنین وجود دارد. معموالً یک بار ابتال به بیماری باعث ایمنی بدن فرد می

 ها عالئم و نشانه

اشتهایی، کوفتگی، سردرد و تب خفیف است. با اینحال عالئم موضعی اوریون با عالئم مقدماتی غیراختصاصی اوریون شامل درد عضالنی، بی
م غده بناگوشی ها( و توربچهدر توجه به عضوی که گرفتار بیماری شده، متفاوت است. بیماری با تب و درد زیر نرمک گوش )عالئم گوش درد 

 همراه است. 
 های انتقالروش

 شود.می آب دهان و تماس مستقیم با بزاق آلوده منتقلهای این بیماری در اثر انتشار قطره
 پیشگیری های روش

  رعایت بهداشت فردی 

  با دیگران بیمار استراحت در منزل و اجتناب از تماس 

  و گلوی فرد بیمار ینیدهان، ببه ترشحات  آلوده و ظروف وسایلگندزدایی 
 واکسیناسیون 

  Eو  Aهپاتیت  -2-2-4

عفونت ناشی از شود.  تواند به از کار افتادگی کبد منجرمی نوعی ویروس است که در صورت عدم درمان Eو )یرقان یا زردی(  Aعامل هپاتیت 
 نماید.تواند در شخص ایجاد مصونیت می ، ابتال به این بیماریاستتر شایع آن در سن پایین

 هاو نشانه عالئم

شود، پس از چند روز می  به این بیماری دیدهدر ابتال ،، درد و التهاب مفاصلشروع ناگهانی تب، درد شکم، تهوع، استفراغ و گاهی بثورات جلدی
این ایر عالئم تیره، بی اشتهایی، ضعف، خستگی مفرط، درد و حساسیت در قسمت باالی راست شکم هم از س رشود، ادرامی زردی حاصل

 باشد.می بیماری
 انتقال های وشر

از طریق آب و  Eو  Aهپاتیت  .را آلوده کند ییغذامواد تواند آب و می از طریق مدفوع از بدن شخص آلوده دفع شده و Eو  Aهپاتیت  ویروس
 شوند. می منتقل دهانی -فردی به فرد دیگر و از طریق مدفوعی از آلوده و یا مواد غذایی 
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 پیشگیریهای شرو

 بهداشت فردی رعایت 

 بهسازی محیط 

 دفع صحیح و بهداشتی مدفوع 

 هاو توالتها ضد عفونی مرتب دستشویی 
  مدفوعینظارت بر تهیه مواد غذایی و جلوگیری از آلودگی آب و غذا با مواد 
 بعد از توالت و قبل از خوردن غذا با آب و صابون هاشستشوی صحیح و کامل دست 
 آب آشامیدنی سالم استفاده از 

 با دیگران  بیمار استراحت در منزل و اجتناب از تماس 

 هاگندزدایی سبزیجات و میوه 

 تبخال  -2-2-5

 .کندمی است که به صورت زخم اولیه با تمایل به بهبودی و عود مجدد موضعی تظاهر واگیردار و شایع خال یک عفونت ویروسیتب
 ها عالئم و نشانه

دردناک و شفاف بر زمینه قرمز های کل تاولکند که به شمی به صورت تبخال لب تظاهر بیماری(های )بدون نشانه خفیفعال شدن عفونت م
یابد. شکل مخفی عفونت در اثر می شود و بعد از چند روز پوسته پوسته شده و بهبودمی لب و یا روی صورت زدههای وی پوست و در کنارهر

 .بدن و تب ممکن است دوباره فعال شودضعف ایمنی عوامل مختلفی مثل 
 های انتقالروش

یر افراد اتواند از طریق روبوسی، دست دادن، استفاده از ظروف و وسایل مشترک و آلوده به سمی ویروس تبخال در ضایعه )تاول( وجود داشته و
 منتقل شود.

 پیشگیری های روش

  رعایت بهداشت فردی 

 رکعدم استفاده از وسایل و ظروف مشت 

  هامواد غذایی، استکان و نعلبکیگندزدایی وسایل و ظروف 

 اجتناب از روبوسی در موارد ابتال به بیماری 

 باکتریاییهای بیماری -2-3

 سالمونالهای مسمومیت غذایی ناشی از باکتری -2-3-1

از سالمونال نیز از هایی ه حصبه بوده و گونهمختلفی است که بعضی از آنها عامل بیماری حصبه و شبهای سالمونال دارای گونههای باکتری
 شوند.می طریق خوردن مواد غذایی آلوده باعث مسمومیت غذایی

 هاعالئم و نشانه

عالئم مسمومیت سالمونالیی شامل حالت تهوع، استفراغ، درد شکم )البته به شدت مسمومیت غذایی استافیلوکوکی نیست(، سردرد، احساس 
ساعت بعد از  12تا  11و تب همراه است. عالئم حدود ای حالی شدید، ضعف ماهیچهعالئم معموالً با ضعف و بی سرما و اسهال است. این
روز  3تا  1گزارش شده است. عالئم مذبور معموالً حدود نیز شوند گرچه مدت زمان کمتر یا بیشتر از این مدت می خوردن ماده غذایی ظاهر

 یابد.می ادامه
 انتقالهای روش

 باکتریدام و طیور مهمترین مواد غذایی ناقل  گوشت و شود. تخم مرغمی در اثر خوردن آب و مواد غذایی آلوده به باکتری ایجادن بیماری ای
مانند  یی )غذا سایر مواد به اند . امکان انتقال آلودگی از گوشت خام یا ظروفی که در تماس با گوشت خام بودهسالمونال در انسان هستند

 وجود دارد. (، ساالدهاتجاسبزی
 پیشگیریهای روش



4 

 

 رعایت بهداشت فردی 

 رعایت ضوابط بهداشتی در حمل و نقل مواد غذایی 

 جلوگیری از تماس مواد غذایی خام و پخته شده 

 نگهداری مواد غذایی در یخچال 

 حرارت دادن مناسب و طبخ کامل مواد غذایی 

  یگندزدایی ظروف تهیه و نگهداری مواد غذایشستشو و 

 اشرشیاکلیهای مسمومیت غذایی ناشی از باکتری -2-3-2

مه جا پراکنده و شناخته شده است. مسمومیت است که آلودگی ناشی از آن در بین انسان و حیوانات در های رودههای شیاکلی از باکتریاشر
 نامند.می غذایی ناشی از این باکتری را اسهال مسافرین

 هاعالئم و نشانه

درصد بیماران دچار تب  5باشد. کمتر از استفراغ خفیف و تب ، سردرد، تهوعبا دردهای شکمی، همراه اسهال  بصورت است مکنبیماری م

 روز است.  6تا  3طول مدت اسهال حدود متوسط  .شوندمی باال، مدفوع خونی یا هر دو
 انتقالهای روش

غذاهای آماده  ،ساالدشوند، می مصرفخام که بصورت  جاتید. سبزیگیرمی صورتآلوده  موادغذایی عمدتاً از طریق انسانانتقال بیماری به 
 باشند. میگوشت، شیر، لبنیات و شیرینی در انتقال بیماری مؤثر  دارای
 پیشگیریهای روش

 رعایت بهداشت فردی توسط افراد شاغل در آشپزخانه و آبدارخانه 
 استفاده از آب آشامیدنی سالم  
 شوند.می و سبزیجاتی که به صورت خام )نظیر ساالد( مصرفا هشستشو و گندزدایی صحیح میوه 

 بعد از توالت و قبل از خوردن مواد غذاییبا آب و صابون ها شستشوی صحیح و کامل دست 

 استافیلوکوکهای غذایی ناشی از باکتریهای مسمومیت -2-3-3

 ایجاد مسمومیت غذایی ورود سم این باکتری به بدن باعث ویی شده غذامواد هایی است که موجب آلودگی استافیلوکوک از جمله میکروب
دهد. سم ترشح شده توسط بوی نامطبوعی ندارند و در ظاهر غذاها نیز تغییری رخ نمیها سم ترشح شده توسط استافیلوکوک. شودمی

 کند. می تدقیقه مقاوم 33در برابر جوشاندن به مدت  و در برابر حرارت بسیار مقاوم بودهها استافیلوکوک
 ها عالئم و نشانه

شود. گاهی درجه می ناگهانی و گاهی اوقات بسیار شدید تهوع، دل پیچه، استفراغ، عرق و اغلب اسهال ظاهرهای این مسمومیت با نشانه
روز  1یش از یک تا آید و معموالً دوره بیماری بمی حرارت بدن بیمار کمتر از حد طبیعی و فشار خون او نیز پایین است. مرگ بندرت پیش

 آن در بعضی موارد ممکن است باعث بستری شدن بیمار شود.های نیست ولی شدت نشانه
 انتقالهای روش

یشتر شامل شیرینی، ساالد، . غذاهایی که در این انتقال نقش دارند بشودمی ایجادبا خوردن غذاهای آلوده به آنتروتوکسین استافیلوکوک بیماری 
شود و یا نمی و محصوالت گوشتی بوده که با دست افراد آلوده به این عفونت تهیه شده و چون بعد از تهیه حرارت داده س، ساندویچ، گوشتس

 گردند.می شوند باعث مسمومیتمی فقط کمی گرم
صورت،  ایآکنههای جوش ها،استافیلوکوک ممکن است منشأ انسانی داشته و از ترشحات چرکی انگشتان زخمی، چشم آلوده، دمل 

آلوده شیری، به خصوص های شیر و فرآورده درترشحات بینی و یا پوست ظاهراً سالم به غذا منتقل شود و یا ممکن است منشأ گاوی داشته و 
 پنیر وجود داشته باشد. 

 پیشگیریهای روش

 رعایت بهداشت فردی 

 رعایت بهداشت موادغذایی 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=55308
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=55308
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=56407
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=56407
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=67607
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=67607
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=55308
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=55308
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 بهسازی و نظافت آشپزخانه 

 ل و نگهداری مواد غذایی در آنکنترل درجه حرارت یخچا 

 حرارت دادن و طبخ کامل مواد غذایی 

 جلوگیری از فعالیت افراد دارای جوش یا زخم روی دست، صورت و بینی در محیط آشپزخانه 

 کلستریدیوم پرفرنژنسهای مسمومیت غذایی ناشی از باکتری -2-3-4

  .ا دردهای کوتاه بوده و بیش از یک روز ادامه ندارنداست. یک بیماری خفیف بای این مسمومیت یک نوع اختالل روده
 ها عالئم و نشانه

گردد، ممکن است با تب همراه باشد ولی تهوع و استفراغ می ناگهانی شکم درد و قولنج روده و سپس اسهال شروعهای این مسمومیت با نشانه
 .به ندرت وجود دارد

 انتقالهای روش

 حاوی مصرف غذاهای گوشتی از قبیل انواع خورشت با معموالًقابل انتقال است و  به مدفوع و خاکآلوده  ییغذامواد بیماری از طریق مصرف 
  یابد.می انتقال اند،برای پخت یا گرم کردن حرارت کافی ندیدهکه  و یا آبگوشت دام و طیور گوشت
 پیشگیری های روش

 رعایت بهداشت فردی 

 رعایت بهداشت مواد غذایی 

 و طبخ کامل مواد غذایی حرارت دادن 

 مصرف غذا بالفاصله پس از طبخ 

 نگهداری مواد غذایی در یخچال 

 باسیلوس سرئوسهای غذایی ناشی از باکتریهای مسمومیت -2-3-5

امل سم تولید شده از باسیلوس سرئوس، ع آلودگی مواد به باکتری شده وتواند سبب می با خاک و غبار آلوده به میکروب ییغذامواد تماس 
 .است مسمومیت غذاییاین ایجاد 
 انتقالهای روش

 .شودمی سوپ و سس ایجاد تخم مرغ، گوشتی، خوراک سبزیجات، غذاهایمانند انواع برنج،  آلوده غذاییمصرف مواد این نوع مسمومیت در اثر
 ها عالئم و نشانه

 .کندمی با درد شکم و اسهال تظاهر فراغ و در موارد دیگرناگهانی تهوع و استهای این نوع مسمومیت غذایی در بعضی موارد با نشانه
 پیشگیری های روش

 رعایت بهداشت مواد غذایی 

 حرارت دادن و طبخ کامل مواد غذایی 

 مصرف غذا بالفاصله پس از طبخ 

 نگهداری مواد غذایی در یخچال 

 بهسازی آشپزخانه 

 وبا -2-3-6

 آبکی )شدید(حاد شود. بیماران مبتال به وبا به طور مشخص دچار اسهال می یبریوکلرا ایجادوبا بیماری اسهالی است که توسط باکتری به نام و
  شوند.می

 هاعالئم و نشانه

شوند که می درصد دیگر دچار اسهال 13حدوداز بیماری ندارند. ای شوند هیچ نشانهمی درصد از افرادی که دچار عفونت با ویبریوکلرا 55تقریبا 
درصد( از افراد مبتال به عفونت اسهال آبکی، استفراغ و از  1-5قابل افتراق نیست. در تعداد اندکی )ها شده توسط دیگر ارگانیسم از اسهال ایجاد
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شود. مدفوع بیماران مبتال به وبا، می با اسهال آبکی حجیم بدون تب یا زورپیچ شکم آغازدار دهد. وبای عالمتمی دست رفتن آب بدن رخ
 .بی بو است. استفراغ شدید نیز ممکن است ایجاد شود اف آغشته به موکوس سفید رنگ دارد که معموالًظاهر مایع شف

 های انتقالروش

رد، مانند تماس شود، انتقال توسط تماس مستقیم فرد به فمی از طریق آب یا غذای آلوده منتقل عمدتاًانتقال وبا از راه مدفوعی دهانی است. وبا 
غذاهایی که دارای  تواند موجب انتقال وبا شود.می ل آشپزی در آب آلوده همی. حمام کردن و یا شستشوی وساافتداتفاق میبا بیمار به ندرت 

 د.نوبا را منتقل کنعامل بیماری د نتوانمی جات و سبزیجات خامرطوبت هستند، غذاهای دریایی نپخته و خام، میوه
 پیشگیریهای روش

  منابع آبگندزدایی 

  سالمآشامیدنی  آبمصرف  

  سطحی با مدفوع  آبجلوگیری از آلوده شدن منابع 

 ها بهسازی توالت 

 هادفع بهداشتی فاضالب 

 بیماران مبتال به وباهای دفع بهداشتی زباله  

  افراد آلوده ل خواب و سایر وسایها رختخواب ها،اسبلگندزدایی مناسب 

  هاو میوهسبزیجات ضدعفونی صحیح و کامل 

  بعد از توالت و قبل از خوردن غذا با آب و صابون هاصحیح و کامل دستشستشوی 

 بهداشت مواد غذایی 

 تب مالت -2-3-7

  لبنی غیر پاستوریزه شایع است.های و در مصرف کنندگان شیر و فرآوردهتماس دارند این بیماری بیشتر در بین افرادی که با حیوانات آلوده 
 هاو نشانه عالئم

تواند می و بروسال )عامل بیماری تب مالت( ، سردرد، ضعف، تعریق، درد مفاصل، کاهش وزن، افسردگی، درد عمومی بدن استعالئم شامل تب
 دیگر عفونت چرکی موضعی ایجاد کند.های در کبد، طحال، استخوان و برخی اندام

 انتقالهای وشر

شود، می منتقلغیر پاستوریزه  لبنیهای آلوده و یا خوردن شیر و فرآورده تاخون، ادرار و ترشحات بدن حیوان، بیماری به وسیله تماس با بافت
 شده است. مشاهدهنیز تنفس هوای آلوده به میکروب راه  آلودگی از

 پیشگیریهای روش

 از مراکز تحت نظارت دامپزشکی جهت قربانی دام خرید 

  رعایت ضوابط بهداشتی مرتبط با کشتار دام 

  دهزه یا جوشانده ششیر پاستوریاستفاده از 

 استفاده از پنیر و سایر محصوالت لبنی پاستوریزه 

 سل -2-3-8

عدم تشخیص و درمان به  شود.میها ریه ه ویژهمختلف بدن ب یاعضاسل یک بیماری عفونی نکروز دهنده یا مزمن است که باعث گرفتاری 
 تواند نتایج مصیبت باری را در برداشته باشد.می موقع این بیماری

 هاو نشانه الئمع

که عمدتاً همراه با خلط و یا خلط خونی است. عالئم  هفته یا بیشتر است 1م بیماری سل ریوی سرفه پایدار به مدت ئشایعترین و مهمترین عال
 دیگر شامل تب، درد قفسه سینه، تنگی نفس، کاهش اشتها، بی خوابی و خستگی شبانه است.

 انتقالهای وشر
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عامل بیماری سل از طریق ترشحات و ذرات ریز معلق . استسل  باکتری عامل، استنشاق ترشحات یا بزاق آلوده به ل سلانتقاراه ترین اصلی
 همچنین سل گاوی کند.می شود و اغلب، افرادی که در ارتباط نزدیک با فرد بیمار هستند را درگیرمی در هوا از فردی به فرد دیگر منتقل

 ت آلوده و غیر پاستوریزه انسان را آلوده کند. تواند از طریق مصرف لبنیامی
 پیشگیریهای روش

 پوشاندن دهان و بینی با دستمال در هنگام سرفه و عطسه 

 خانواده بیمار و افراد دارای تماس نزدیک با بیمار یآموزش اعضا 

 بهسازی محیط 

 فرد مبتال به سلهای دفع بهداشتی دستمال و سایر زباله 

 یانگلهای بیماری -2-4

 آلودگی به کرمک )اکسیور( -2-4-1

تا  8میلیمتر و طول کرم ماده  5تا  1صدفی یا شفاف به شکل نخ با پوسته نرم است. طول کرم نر  انگلی به رنگ سفید)کرم سنجاقی( کرمک 
   .شود که با خارش این ناحیه همراه استمی انجاممیلیمتر است. تخم ریزی این کرم در اطراف مقعد  13

 ها و نشانهعالئم 

ه ب ارد. مهاجرت کرم به ناحیه مقعدوجود دای شدید عالئم رودههای شود، ولی در آلودگینمی در آلودگی خفیف، عالئم مشخص و واضحی دیده
 شود.می و غیرهها خوابی، ساییدن دندان بی مقعد،سرخی  و موجب تحریک یا خارش ها،خصوص در شب

 انتقالهای روش

آب،  خوردن و و تماس آنها با دهان آلوده(های به تخم کرم )تماس با افراد آلوده یا سطوح و لباس آلودههای دستی از طریق این بیمارانتقال 
 خشک خیلی زود از بینهای مکاند، اما در زنده بمانها مرطوب مدتهای مکاندر قادر است  کرمتخم افتد. می اتفاق و مواد غذایی آلودهسبزی 

 د.رومی
 پیشگیری ای هروش

  رعایت بهداشت فردی 

 بهداشت مواد غذایی 

 بهسازی توالت ها 

 دفع بهداشتی مدفوع 

 )شستشوی مکرر مقعد )به ویژه در کودکان 

 بعد از توالت و قبل از خوردن غذا   با آب و صابون هاشستشوی صحیح و کامل دست 

 ا )شستشو با آب جوش و خشک کردن در آفتاب(افراد آلوده و شستشوی مناسب آنه و ملحفه زیرهای تعویض مرتب لباس 

 آلودگی به ژیاردیا  -2-4-2

شود. سن از جمله عواملی است که در ابتال می انسان است که به وسیله تک یاخته انگلی به نام ژیاردیا المبلیا ایجادروده باریک نوعی عفونت 
بزرگساالن بیماری در  هستند.ژیاردیا به یشتر از بزرگساالن مستعد ابتال انجام شده کودکان سه برابر بهای به ژیاردیا مؤثر است طی بررسی

 در انتشار بیماری نقش مؤثری دارند. ها( )نظیر افراد شاغل در آشپزخانهمواد غذایی کنندگان تهیه است و بیشتر بدون عالمت 
 ها عالئم و نشانه

مدفوع شل، چرب و  به صورت اسهال مزمن، دفع چربی، دل پیچه، ابتالی هااست ولی ممکن است نشانه بالینی بیشتر اوقات بدون نشانه
 .نمایان گرددکمرنگ، خستگی و کاهش وزن 

 انتقالهای روش

 کیستآب و مواد غذایی آلوده به خوردن وسیله ه یا غیر مستقیم ب ی دیگربه فرد یفردآلوده های بیماری بطور مستقیم از طریق دستانتقال 
 پذیرد. می ژیاردیا صورت

 پیشگیری های روش
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  رعایت بهداشت فردی 

 بهداشت مواد غذایی 

  قبل از خوردن غذا بعد از توالت و  با آب و صابون هادستصحیح و کامل شستشوی  

 دفع بهداشتی مدفوع  

  مصرف آب آشامیدنی سالم 
  هاتوالتبهسازی 

 هاانگل زدایی و ضدعفونی سبزیجات و میوه 

 سآلودگی به آسکاری -2-4-3

در مدفوع افراد آلوده  تخم این کرم .باشدمی آسکاریس مشهورترین نماتود انگلی است که باالترین نسبت آلودگی را در سطح جهان داراکرم 
 . استمقاوم  وجود داشته و نسبت به کلرزنی و عوامل ضدعفونی کننده

 ها عالئم و نشانه

از ای وجود داشته، در عدههنگام خواب است. گاهی تشنج و تب هم ها یدن دندانخوابی، تشویش و سایشامل بی این بیماری عالئم عمومی
  شود.می افراد عالئم آلرژیک بصورت آسم مشاهده

 انتقالهای روش

است آلوده شدن مواد غذایی ممکن  یابد.می آلودگی به آسکاریس از طریق خوردن آب، سبزیجات و مواد غذایی آلوده به مدفوع، به انسان انتقال
 آلوده اتفاق بیفتد. از طریق دست، مگس و یا گرد و خاک

  پیشگیریهای روش

 رعایت بهداشت فردی 

 بهداشت مواد غذایی 

 هابهسازی توالت 

 دفع بهداشتی مدفوع 

 هاانگل زدایی و ضدعفونی صحیح سبزیجات و میوه 

 سالک -2-4-4

شود. سالک در مناطق مختلفی از ایران شایع است و در انسان ایجاد میپشه خاکی گزش سالک عفونت ناشی از انگل لیشمانیا است که توسط 
سانان در طبیعت به عنوان مخزن این انگل عمل شود. انواع مختلفی از پستانداران نظیر جوندگان و سگنظیر کپه شناخته می مختلفی با اسامی

 کنند.می
 ها عالئم و نشانه

بیماری سالک  تواند بیانگر بروز سالک باشد.ست بدن و در مناطقی که پشه خاکی وجود دارد، مینواحی باز پو رویوجود یک یا چند زخم در 
های باز بدن نظیر صورت، معموالً پشه محل و شوددارای دو نوع خشک و مرطوب است. سالک خشک بیشتر در مناطق شهری آلوده دیده می

ای خارش بوده ولی هرگز دردناک نیست. سالک مرطوب بیشتر در نواحی روستایی دهد. زخم سالک گاهی داردست یا پا را مورد گزش قرار می
 تر از سالک شهری است.ها در سالک روستایی معموالً بزرگتر و عمیقشود. اندازه زخممشاهده می

 انتقالهای روش

 دهد.رخ می و به ویژه در هنگام غروب آفتاببه انسان انتقال بیماری سالک از طریق گزش پشه خاکی آلوده 
 پیشگیری های روش

 فع اها و پمادهای دکشهای محافظ، استعمال حشرهحفاظت افراد در برابر گزش پشه خاکی از طریق نصب توری، پوشیدن لباس
 حشرات

 آلوده به پشه خاکیهای سمپاشی محیط 

 مبارزه با جوندگان نظیر موش 
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 ساختمانیهای و نخالهها دفع بهداشتی زباله 

 یطبهسازی مح 

 
 

 سومفصل 

 و اماکن مذهبی مساجد محیط بهداشت اصول
 مقدمه -3-1

متعددی نظیر سحر، افطار، اعتکاف و ... نیز در های مساجد یکی از مهمترین اماکن مذهبی هستند که ضمن اقامه نماز توسط مسلمانان، مراسم
با توجه به دهد. می واگیردار را افزایشهای ، پتانسیل انتقال بیماریشود. تراکم جمعیت و توزیع غذا بین مسلمانان در این اماکنمی آنها انجام

توسط کارشناسان اداره کل )پیوست( ماده  28سه فصل و  نامه و شرایط الزم بهداشتی مربوط به مساجد مشتمل برآیین ،اهمیت این موضوع
و  بهداشتی معیارهایرعایت  .ه استگردید و ابالغ تدوین 1355آبانماه  در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایبهداشت محیط و حرفه

 اند.ه عنوان مصادیق ایمان آوردهآن را ب در روایات وکید شده از لحاظ دینی نیز بسیار بر آن تأبلکه  اهمیت داردنه تنها از لحاظ قانونی  نظافت
. از لحاظ اجتماعی و دینی نیز مسجد جایگاه گذاردمی دیگران احترام نماید و با این کار به حقوق خود ومی است و نظافت را رعایت یزهمن پاکمؤ
در این بخش  سزایی دارد.هلذا حفظ نظافت و بهداشت آن اهمیت ب .استدر بین مسلمانان دارد بطوری که مقدس و دارای حرمت ای ژهوی

بهداشت محیط مساجد و سایر اماکن مذهبی و حفظ  یارتقادر جهت  نکات دارای اهمیت ،مساجدبهداشت  نامهتالش شده تا با ذکر مواد آیین
 ذکر گردد. سالمت مسلمانان

 فضای داخل مسجدو  صحن -3-2

ت لذا توجه بیشتری را جه، گردندها توانند به سادگی محل تجمع گرد و خاک و آالیندهمی به جهت مسقف نبودنورودی مساجد  مسیرهای
 در نظر گرفتهها زبالهو تمهیدات مناسب برای جمع آوری  بوده از آلودگی عاریبایست تمیز و ها میلاین مح طلبند.می رعایت موارد بهداشتی

 :عبارتند ازمساجد  و فضای داخل مرتبط با بهداشت صحنمهم شود، نکات 
 شستشو انجام گردد.وم، ساده، زیبا، بدون درز و قابل سنگفرش نمودن صحن با مصالح ساختمانی مقا 

  حیاط مسجد باید دارای شیب کافی به طرف چاه فاضالب و همواره تمیز و پاکیزه باشد.و ن صحپوشش سطح 

 المقدور صاف جوندگان و پوشش سطح داخلی آن قابل نظافت و حتی نفوذ دیوارهای صحن و حیاط مسجد باید سالم و مقاوم در مقابل
 باشد.

 .جاروب کردن و تی کشیدن با مواد ضدعفونی کننده صورت پذیرد 
 قرار داده شوداز صحن ای ظرف زباله )درب دار( به همراه کیسه زباله در گوشه. 

 ایجاد نگرددگرد و خاک  افراد هنگام تردد تا در قابل شستشو و بدون فرورفتگی بودهاز جنس مقاوم،  کف قسمتی اصلی مسجد باید. 

  ز ورود حشرات و جوندگان در امان بوده، صاف و به رنگ مسجد باید از جنس مقاوم و به نحوی باشد که اساختمان دیوار قسمت اصلی
 روشن و قابل نظافت باشد.

 .سقف مسجد باید مقاوم و به رنگ روشن و قابل نظافت باشد 

 از ورود حشرات  ،های مسجد باید سالم و بدون شکستگی، ترک خوردگی و زنگ زدگی و همواره تمیز و پاکیزه بودهو پنجره بدر
 د.عمل آوره جلوگیری ب

 (مساجد نامه مقررات بهداشتیآیین 13، 15،11،13،12،11، 16)ماده

 فرش -3-3

باشند، لذا می عی آلرژی زاوحاوی الیاف مصنها و موکتها ، با این حال بعضی از فرشجد با قالی پوشیده شده استااغلب مسکف در حال حاضر 
با جاروبرقی(، جلوگیری از ریختن  د. جاروب کردن مرتب مسجد )ترجیحاًگردد در انتخاب نوع فرش مسجد به این نکته توجه گردمی توصیه

ثر در ؤ( از مهمترین فاکتورهای مبا توجه به وضعیت پاکیزگی فرش)ها مواد غذایی روی فرش، رعایت بهداشت فردی و شستشوی متناوب فرش
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هر نوع فرش وگلیم و پوشش نامه مقررات بهداشتی مساجد، آیین 12ماده طبق  باشند.می و سایر اماکن مذهبیکنترل بهداشت فرش در مساجد 
 .و غبار باشد های مسجد باید همواره پاکیزه و عاری از گردکف و نیز پرده

 هاو نردهها دستگیره -3-4

های ماخوردگی، بیمارینظیر سرهایی از طرفی انتقال بیماریو  هستندس به طور مرتب در تماها و نردهها افراد با دستگیرهبا توجه به اینکه 
 مؤثرها بیماریانتشار با مواد ضدعفونی کننده جهت جلوگیری از  وسایلاین  مرتب گندزداییلذا  ،انگلی و ... از طریق این وسایل امکانپذیر است

  است.

 مهر و تسبیح ، سجاده،)چادر و عبا( مشترک البسه -3-5

زاران در برای استفاده نمازگ ،نماز چادر موسوم به، به رنگ روشن یدر بیشتر مساجد، چادرهای
توزیع هر ، نامه مقررات بهداشتی مساجدآیین 6ماده د. با این حال طبق رقفسه خاصی قرار دا

در مساجد ...  مقنعه و های خاص عزاداری، چادر،نوع البسه برای استفاده عموم، مانند لباس
نمازگزاران و  بین عوامل بیماریزاقال منشأ انتتوانند می هااین لباس. در واقع ممنوع است

 .باشندعزاداران 
باید پس از یک بار استفاده در  ،وجود دارداگر چادر برای استفاده عمومی در مسجد بنابراین  

در خصوص  .دوباره شستشو شود مجدد،پیش از استفاده  و شود جای مخصوصی قرار داده
 جلوگیری نماید:د از تجمع و انتقال آلودگی توانمی و مهرها نیز رعایت موارد زیرها سجاده
 گردد.شستشو باید هرچند وقت یکبار ها دهسجا 
  با سمباده تمیز گردد.به صورت متناوب سطح مهرها 
 شوند. گندزداییبا مواد ضدعفونی کننده  قابل شستشوهای تسبیح ،جهت جلوگیری از آلودگی 

 وضوخانه -3-6

در تاریخ  .های بهداشتی استآن اهمیت فراوانی دارد، وضوخانه و سرویس در که رعایت بهداشت بیو اماکن مذه جداهای مسیکی از قسمت
نسبت به کل صحن و  محل مناسب برای ساختن وضوخانه در انتخابای دقت ویژه معماری مساجد ما، معماران همیشه در طراحی اولیه، عظیم

های بهداشتی مدرن وجود دارد که حفظ بهداشت آنها نیز سرویس کشی وهای لولهسیستماما امروزه در بیشتر مساجد  اند.محوطه مسجد داشته
تناسب داشته باشد، کف و دیوارها  ها با تعداد نمازگزارانشوییدستو  توالت. از جمله باید تعداد نمایدمی را طلبای ویژه ها و مالحظاتحساسیت

تواند در کنترل می موارد ذیل. د، همچنین صابون مایع باید وجود داشته باشدنشو شومرتب شست و بودهاز جنس قابل شستشو و بدون شکاف 
 ثر باشد.ؤم و بهداشت وضوخانه آلودگی
 د.)وضو( در منزل انجام شو اده سازی برای اقامه نمازحتی المقدور سعی شود اعمال آم 

 باشد.د مراجعین به مسجد تعدا متناسب باشرایط مناسب بهداشتی و ظرفیت کافی  ید دارایوضوخانه با 

 کف قسمت وضوخانه باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و دارای شیب کافی بطرف کف شور و چاهک فاضالب باشد. 

  ای و کاشی، سنگ یا سرامیک و یا حداقل سیمان صاف تخته ماله جنس وضوخانه باید از کف تا زیر سقف ازداخلی پوشش دیوارهای
 وشن و همواره تمیز و پاکیزه باشد.رنگ ره و ببوده ای لیسه

 قابل استفاده بوده و تعداد آنها متناسب با مراجعین  ،شیرهای برداشت قسمت وضوخانه باید همواره سالم و بدون پراکندگی و ترشح آب
 به مسجد در ساعات و حداکثر مراجعه به مسجد باشد.

 وضو  جهتها حوض مساجد برای جلوگیری از شیوع بیماریموجود در مساجد با آب لوله کشی انجام شود، از آب  و گرفتن در داخلوض
 .استفاده نگردد االمکانحتی گرفتن

  وجود داشته باشد. )ترجیجاً صابون مایع(همواره در وضوخانه باید مواد شوینده  
  نیز سودمند است.نصب آینه  . به عالوهشود در نظر گرفتهبرای آویختن لباس هایی محلها وضوخانهدر 
  ضدعفونی گردد. به نحو مناسب و منظمباید وضوخانه کف و دیوار 

 (مساجد نامه مقررات بهداشتیآیین، 35 الی 31)ماده  
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 بهداشتیهای سرویس -3-7

ن در ای باشند چرا که عدم رعایت مسائل بهداشتیمی که نیازمند توجه ویژه از لحاظ بهداشتی هستندهایی بهداشتی از جمله مکانهای سرویس
پیامدهای ناشی از  در کاهشلذا رعایت موارد ذیل . گرددمی بین افرادانگلی های خصوص بیماریه بها احتی سبب انتقال بیماریبه ر اماکن

 :مؤثرندبهداشتی های عدم رعایت بهداشت در سرویس

 ست.ا عه ضروریوجود تعداد کافی توالت بهداشتی به تناسب تعداد مراجعین به مسجد در ساعات و حداکثر مراج 

 باشد. کف توالت باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و دارای شیب بطرف چاهک توالت بوده و همواره تمیز و پاکیزه 

  ستا الزامیسیفون قابل شستشو و مجهز به  ،بدون شکستگی ،توالت ساخته شده از جنس مقاوم و صاف صیقل سنگ )سره(استفاه از. 

 رنگ سفید و همواره تمیز و پاکیزه باشد.ه کاشی، سنگ و یا سرامیک بجنس ا زیر سقف از دیوارهای توالت باید از کف ت 

 رنگ روشن و همواره تمیز باشد.ه سقف توالت باید صاف و از جنس مقاوم و ب 

 عمل آید.ه بها داخل محوطه عمومی و هریک از توالته بینی الزم برای تهویه کامل و نیز جلوگیری از ورود حشرات بپیش 
 باشدصابون مایع  هر دستشویی باید دارای. 
 رعایت گردد. شستشوی مناسببهداشتی با های نظافت سرویس 

 المقدور مجهز به شلینگ خرطومی( در داخل هر توالت الزامی استوجود شیر برداشت )حتی.  

  با مواد شوینده شستشو و ضد عفونی گردد بایست به صورت متناوبمی توالتدیوار و سنگ. 

 به صورت روزانه  بایستها میظرفقرار داده شود، این ها کیسه زباله به تعداد و با حجم کافی در دستشویی دارایدار زباله درب ظرف
 تخلیه و شستشو شوند.

 .وجود تعداد کافی دستشویی بهداشتی متناسب با تعداد مراجعین در ساعات و ایام حداکثر مراجعه به مسجد الزامی است 

  ست.ا صاف و صیقل از جنس کاشی یا سرامیک که همواره تمیز و پاکیزه باشد الزامیهای دستشوییاستفاده از 

 (مساجد نامه مقررات بهداشتیآیین، 26 الی 36)ماده 
باید به نسبت مرد و زن به صورت مجزا پیش بینی دستشویی  و ، تعداد توالت1388سال  16به استناد مقررات ملی ساختمان ایران، مبحث  
 دستشویی باید پیش بینی شود.یک نفر حداقل یک عدد توالت و  133در اماکن مذهبی و زیارتی به ازای هر و  گردد

 آب آشامیدنی -3-8

آب صورت بایست عمل شستن با می رعایت بهداشت و وجود آب ارتباطی تنگاتنگ داشته و در بسیاری از موارد جهت رعایت بهداشت اصوالً
. از طرفی آبی این است که آب مصرفی خود باید عاری از آلودگی باشد تا بتواند به عنوان پاک کننده مورد استفاده قرار گیرد مهمپذیرد، اما نکته 

های مصوب مؤسسه استاندارد و تحقیقات استانداردکیفیت قابل قبول مطابق با بایست دارای می گیردمی مورد استفاده قرار آشامیدن برایکه 
 :استمیکروبی باشد. نکات ذیل در خصوص بهداشت آب حائز اهمیت های عاری از آلودگی و( 1311و  1353ریه صنعتی ایران )نش

 گیرد.بهداشتی بوده و مورد تأیید مقامات بهداشتی قرار  کامالًبایست می آب آشامیدنی 

 استدر اولویت دهد می که آب را به باال فورانهایی استفاده از آب سردکن ،جهت آشامیدن آب. 

 دارد. ارجحیتآشامیدن آب  برایهای یکبار مصرف استفاده از لیوان 

 گرددضدعفونی و سپس مصرف  ،کلر تحت نظر کارشناسان بهداشتی با استفاده از مواد گندزدا نظیرباید آشامیدنی غیر مطمئن های آب. 

  رد استفاده شود، حتی المقدور از منابع فلزی به دلیل مین آب باید دقت شود از منابع استانداذخیره جهت تأدر صورت استفاده از منبع
آب از جنس پلی اتیلن، منبع در معرض نور خورشید نباشد و مشکالت مربوط به زنگ زدگی استفاده نشود، در صورت استفاده از منابع 

روزانه از منبع صورت مکان به الحتی اهمیشه بسته و دارای قفل باشد، باید ، درب منبع قرار گیرددر یک مکان مسقف حتی االمکان 
 افراد غیر مسئول به منبع و همچنین ارتباط مستقیم آب منبع به بیرون محدود شود. ید شود و تا حد ممکن دسترسیدباز

 (مساجد نامه مقررات بهداشتیآیین، 12)ماده 

 بهداشت فردی -3-9
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 واگیرهای ، چرا که در صورت داشتن بیماریواگیردار سالم باشندهای ینظر بیماربایست از می کنندمی کسانی که در آبدارخانه مسجد فعالیت
مهمترین  .استنمازگزاران لذا توجه به بهداشت فردی توسط این افراد ضروری و ضامن سالمتی خود و را نیز آلود نمایند،  دیگر افرادتوانند می

 است:موارد ذیل بایست توسط این افراد رعایت گردد شامل می موارد دارای اهمیت که
 و معتبر  کارکنان آبدارخانه و تمام کسانی که با توزیع آب و چای و هرنوع مواد غذایی سر و کار دارند موظفند کارت معاینه پزشکی

 داشته باشند.را  عمومی راندن دوره آموزش بهداشتگواهی گذ
  ست.الزامی ابرای آنان پوشیدن روپوش به رنگ روشن و رعایت کامل بهداشت فردی 
  باشند. برای شستشو باشد و کارکنان آن باید حوله اختصاصی داشتهصابون دارای آبدارخانه باید 
  ،مناسبماسک  حتی االمکاندستکش و  ،هنگام کار از روپوش این قسمت درکارکنان در مساجد و اماکن مذهبی دارای کفشداری 

 استفاده نمایند.
 (ساجدم نامه مقررات بهداشتیآیین 1،1،3،5)ماده 

 ظروف -3-11

 لذا توجه به ،شودمی مختلف پذیرایی و یا اطعام انجامهای به مناسبتو اماکن مذهبی با توجه به اینکه در بسیاری از موارد در مساجد 
اسب با در ابتدا باید نوع ظرف، متن. ا از اهمیت خاصی برخوردار استنگهداری و شستشوی آنهصحیح ظروف مورد استفاده و طریقه  خصوصیات

و از این ظروف تنها  ماهیتی داغ دارند مناسب نیست پذیرایی انتخاب گردد، برای مثال استفاده از ظروف پالستیکی برای توزیع مواد غذایی که
 اده قرارمورد استف دوبارهو پس از شستشو  یستندیکبار مصرف ن ،توان استفاده نمود، در صورتی که ظروفمی در توزیع مواد غذای سرد و یا ولرم

در ، چرا که گرددتوجه ویژه  تا زمان استفاده دوباره آنها و سپس نگهداری تشوسشنحوه باید به  ،گیرند )برای مثال استکان و لیوان شیشه ای(می
هداشت نکات ذیل در خصوص ب دیگر افراد را نیز بیمار نمایند. ،آلودگی منبعتوانند به عنوان می صورت عدم گندزدایی و شستشوی مناسب

 است:ظروف حائز اهمیت 
 بسته )کمد و ...( نگهداری  بدرهای در محلسپس و  گردد مواد شوینده و ضدعفونی کننده تمیز ید باظروف مورد استفاده در مسجد با

 شود.
 استفاده گردد با نوع غذا هنگام پذیراییو متناسب مناسب های از ظروف یکبار مصرف در اندازه. 
  ضروری است ظروف نگهداری غذا درب بسته باشد.، (موش مانند مگس و)آلودگی توسط حشرات و جوندگان د وروبرای جلوگیری از 
 مواد شوینده و ضدعفونی کننده صورت پذیرد.باید با آب، ها شستشوی استکان و نعلبکی  

بب تواند سمی بوده و غیربهداشتیروشی  ،چند باره از آن آبدر آن و استفاده ها قرار دادن یک ظرف آب و شستشوی تمامی استکان نكته:)

 .(مسری شودهای همه گیری بیماری
 نماییدلب پریده و معیوب خودداری های از به کار بردن فنجان یا لیوان. 
  استممنوع  (،دهندمی واگیردار را افزایشهای شیوع بیماری احتمال)استفاده از ظروف مشترک. 

 د.گردگندزدایی و سپس توزیع  ،شستشو به نحو مناسبید شود بامی چنانچه در مسجد میوه توزیع 

 (مساجد نامه مقررات بهداشتیآیین، 11 الی 13)ماده 

 ظروف یکبار مصرف -3-11-1

یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور، تأمین، حفظ و ارتقای سالمت می باشد. با عنایت به تغییر الگوی زندگی و صنعتی شدن آن، از 
بر سالمت و امنیت غذایی مؤثر است، استفاده از ظروف یکبار مصرف برای نگهداری، حمل و نقل، عرضه و سرو مواد غذایی و  عواملی که

می تواند  ،آشامیدنی می باشد. شایان ذکر است استفاده از ظروف یکبار مصرف بر پایه پلی استایرن و موارد مشابه که از مشتقات نفتی بوده
)آب،خاک( باقی بماند و سپس به زنجیره غذایی  پذیر نبودن، سالها در محیط زیستدلیل تجزیه ی استفاده کنندگان، بهعالوه بر تهدید سالمت

بنابراین استفاده از ظروف یکبار مصرف استایرنی برای مواد غذایی و نوشیدنی های گرم و داغ انسان به عنوان یک آالینده شیمیایی برگردد. 
به استناد بخشنامه واد غذایی نیز ظروف یکبار مصرف گیاهی به ظروف یکبار مصرف استایرنی ترجیح داده می شود. و برای سایر مممنوع است 

در کلیه مراکز طبخ، تهیه، عرضه و سرو مواد وزارت بهداشت، به منظور ارتقای سطح سالمت جامعه،  1385پنجم دیماه مورخ  322153شماره 
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ار مصرف گیاهی دارای مجوز قانونی از وزارت بهداشت، که نه تنها مشکالتی برای سالمتی استفاده غذایی و آشامیدنی باید از ظروف یکب
 گردد، استفاده نمایند. نمی کنند، بلکه به دلیل طبیعی بودن، زیست تجزیه پذیر بوده و باعث تخریب محیط زیستنمی کنندگان ایجاد

سب دارای اهمیت است، جمع آوری و دفع مناسب ظروف پس از مصرف نیز دارای همانطور که توزیع بهداشتی مواد غذایی در ظروف منا 
چهره محل از لحاظ زیبایی فرهنگ عمومی و در معابر عمومی، نه تنها آنها سازی ر صورت عدم جمع آوری مناسب و رهااهمیت زیادی است. د

تدابیر الزم جهت جمع آوری و اتخاذ لذا محیطی عمل نمایند های ون آلودگیتوانند به عنوان کانمی بلکه پسماندهای این ظروف کند،می افت
تواند می سازی مناسبزباله بزرگ به تعداد کافی و اطالع رسانی و فرهنگهای ظرفمین أنظیر ت ،ظروف انتقال سریع پسماندهای مواد غذایی و

 داشته باشد.ای یین کنندهنقش تع ،در محیط هاو پسماند یکبار مصرف ناشی از رهاسازی ظروفهای در کنترل آلودگی

 زباله -3-11

قرار دهد، لذا باید توجه  مختلفهای ند به راحتی محیط را آلوده و نمازگزاران را در معرض ابتال به بیماریتوامی که است عواملیزباله یکی از 
دار زباله درب ظرفر مساجد به تعداد کافی دبایست می آوری زبالهجهت جمع .ی، نگهداری و دفع صحیح آن نمودربه جمع آوای ویژه

د در همچنین از ریختن زباله و مواد زایمرتب تخلیه شود،  باید روزانه وها قابل شستشو وجود داشته باشد و زباله و پالستیکی یا فلزی ضدزنگ
 اطراف آن خودداری گردد. داخل مسجد و محوطه

 (مساجد نامه مقررات بهداشتیآیین، 13)ماده 

 نصب توری -3-12

حشرات در  ها،عالوه بر انتقال بیماری شوند.می منتقلافراد سالم  بهحشرات ناقل  نیشنظیر ماالریا، سالک و ... به واسطه ها بسیاری از بیماری
حتی به مواد و  فظرو را به داخلها توانند به طریق مکانیکی آلودگیمی حشراتی چون مگس باشند.می نیز دخیلها آالیندهانتقال مکانیکی 

مقابله با حشرات جلوگیری از ورود حشرات به داخل اماکن های بدون سرپوش منتقل نمایند، یکی از ابتدایی ترین راه غذایی موجود در ظروف
 ه داخل مسجداز ورود حشرات و جوندگان ب و دارای توری باشند تا بتوانبوده  شکافبدون درز و بایست ها میو پنجرهها کلیه درب ذا، لاست

 جلوگیری نمود.
 (مساجد  بهداشتی مقرراتنامه آیین، 13)ماده 

 کفشداری -3-13

ط رعایت حرمت مسجد آن است که کفش خود را پیش از ورود ایشر یکی از
 ذهبی. در مواردی که مسجد یا اماکن مآوریمبیرون  مقدس به این مکان

روپوش مخصوص،  دارای کفشداری بهتر استدارای کفشداری است، پرسنل 
 د. ندستکش و ماسک باش

 
مشترک برای همراه بردن ای پارچههای از کیسهو اماکن در برخی مساجد  

. نکته قابل توجه آن است که این شودمی استفاده به داخل اماکن،کفش 
زا بیماری های ، خود حاوی میکروبومدامعمومی و  استفادهبه دلیل ها کیسه
لباس امکان انتقال آلودگی به  ها،ل آلودگی بین کفشضمن انتقا و بوده
در این مواقع . به همراه دارندنیز را داخل مسجد های و حتی فرش انگزارنماز

 .شودمی یک بار مصرف گزینه مناسبی برای حمل کفش به داخل مسجد محسوب ینایلونهای استفاده از کیسه
 ، موارد زیر در رابطه با محل نگهداری کفش در مساجد حائز اهمیت است:هداشتی مساجدنامه مقررات بآیین، 13 و 16 ،15ماده طبق  

 بندی الزامی است.وجود قفسه مخصوص نگهداری موقت کفش با ظرفیت و تعداد کافی خانه 

 مواره و هخوردگی  بدون شکستگی و ترک ،قفسه مخصوص نگهداری کفش و میزکار جلو محل کفشداری باید از جنس مقاوم و سالم
 سانتیمتر باشد. 13از زمین حداقل  کفشداریتمیز باشد. همچنین الزم است فاصله کف قفسه و میزکار 

 ددر مسج روشنایی -3-14
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پیشگیری از بروز حادثه را  منافع متعددی نظیر حفاظت از بینایی، کاهش عوامل ایجاد خستگی ناشی از روشنایی کم ونور تأمین میزان مطلوب 
 زیر است:های از طرفی روشنایی رضایت بخش دارای ویژگیدر بر دارد. 

  کافی باشدباید نور.  

 نور از نظر پخش مطلوب باشد. 

 درخشندگی سطوح، سبب چشم زدگی نگردد. 

 مزاحم ایجاد نشودهای سایه. 

نماید. می ه ایمنی افراد کمککند و با کاهش احتمال بروز حادثه )نظیر سقوط(، بمی روشنایی رضایت بخش به راحتی و آسایش افراد کمک 
ثر بر مطلوبیت روشنایی شامل شدت روشنایی، محدوده طول موج نور، مسیر تابش، نحوه توزیع روشنایی، درخشندگی روی سطوح، ؤعوامل م

 ویژگی بازتابش و جنس سطوح، وضعیت نگهداری سیستم تأمین روشنایی و نظافت سطوح داخلی است. 
مومی نظیر مساجد استفاده از نور خورشید به دلیل کامل بودن طیف آن و سازگاری فیزیکی، فیزیولوژیکی و در طراحی روشنایی اماکن ع 

گیری از شدت تابش نور خورشید شامل فصل سال، موقعیت اقلیمی، موقعیت خورشید، ثر بر بهرهؤروانی با افراد، دارای اولویت است. عوامل م
 یری پنجره، جنس و خصوصیات شیشه، خصوصیات سطوح داخلی و رنگ آنها است. ساعات روز، ابعاد پنجره و وضعیت قرارگ

لوکس  53مومی نباید از است. با اینحال شدت روشنایی عها شدت روشنایی عمومی مورد نیاز در اماکن مختلف تابع دقت و ظرافت فعالیت 
 (.1کمتر باشد )جدول

 
 ساجدمختلف مهای . شدت روشنایی پیشنهادی در قسمت1جدول 

 شدت روشنایی )لوکس( مكان
 133 روشنایی عمومی

 153 راه پله و راه روها

 133 توالت و دستشویی

 
ثر در انتخاب المپ، میزان درخشندگی آن است. برای جلوگیری از خیرگی نور و صدمه ناشی از آن به چشم، الزم است تا یکی از عوامل مؤ 

، درخشندگی کمی داشته باشند. با اینحال مهمترین خصوصیات فنی در طراحی روشنایی شامل که در ارتفاع پایین قرار دارندهایی المپ
مشخصات شرکت سازنده، ابعاد، وزن، مشخصات و مواد پایه، قاب و رفلکتور، استاندارد ساخت، ولتاژ چراغ، نوع و مشخصات المپ، خصوصیات 

الکتریکی المپ، درجه حفاظت، وضعیت تهویه جهت تبادل حرارت با محیط،  ترانس و طول عمر آن، حداکثر دمای محیط برای عملکرد، توان
 است. آن زاویه مناسب نصب و نحوه نگهداری و تعمیرات

تواند باعث اختالل در می باید توجه داشت که استفاده نا به جا و غیر متعارف از منابع روشنایی و استفاده از منابع روشنایی غیر استاندارد 
فلورسنت و کم مصرف به جای های توان از المپمی صرفه جویی در مصرف انرژیبه عالوه جهت و حتی آزار افراد شود.  راحتی افراد

 استفاده نمود.ای رشتههای المپ
های بینی الزم برای تأمین نور بصورت طبیعی یا مصنوعی در تمام قسمتپیش مساجد، نامه مقررات بهداشتیآیین، 18به استناد ماده  

 .آبدارخانه، کفشداری، وضوخانه، توالت و دستشویی با رعایت کامل مسائل ایمنی ضروریست ساختمان اصلی، مسجد اعم از

 صدا در مسجد -3-15

آید و قابلیت عبور از جامدات، مایعات و گازها را دارد، اما که در نتیجه ارتعاش یک سطح به وجود می است صدا یک نوع انرژی مکانیکی
و صدا باعث ایجاد اختالل  نامیم. سرصدا می و از خالء عبور کند. هرگونه صدای ناخواسته یا صدا در زمان و یا مکان نامناسب را سر تواندنمی

شود. در آلودگی صوتی، صدا به دلیل شرایط و طول های بدن میدر مکالمه، افت شنوایی، کاهش خواب و همچنین اختالل در سایر فعالیت
 شود.ارد، باعث آسیب بر بهداشت عمومی و رفاه شده و یا مانع از استفاده مطلوب از زندگی میمدت زمانی که د

گردد. به عالوه استفاده از بلندگو با صدای بلند می مذهبی باعث کاهش تمرکز مستمعین و سخنرانهای صحبت کردن افراد در حین مراسم 
کز، تهوع، افزایش ضربان قلب و فشار خون را برای افراد داخل و همسایگان اماکن تواند اثراتی نظیر کاهش تمرمی مختلفهای در مراسم

 مذهبی )به ویژه افراد مستعد( به همراه داشته باشد. 
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دسی بل در  55شود. بطور کلی صداهای تا می جهت بیان میزان صدا از معیار تراز فشار صوت استفاده شده و بر حسب دسی بل گزارش 
دسی بل داخل ساختمان به عنوان مقادیری از صدا که از ایجاد مزاحمت پیشگیری کرده و تداخلی با مکالمات افراد به  25خارج ساختمان و 

 25دسی بل و در شب تا  55مسکونی در روز تا آورند، شناخته شده است. بر اساس استانداردهای ملی )ایران( میزان صدا در مناطق وجود نمی
 است. دسی بل مجاز

 مسجد و دمای تهویه -3-16

تواند سالمت افراد راتحت تأثیر قرار دهد. با عنایت به اینکه افراد در طی می یکی از عواملی است کهها آلودگی هوای داخل ساختمان
سیار بو تهویه مسجد ر دارند لذا توجه به کیفیت هوای ضه نماز بصورت فشرده در مساجد حضویمختلف و به ویژه جهت انجام فرهای مراسم

دفع  م با حضور منابع آالینده نظیرساختمان به دلیل تهویه نامناسب توأحائز اهمیت است. در واقع حرکت و جابه جایی بسیار آرام هوا در داخل 
 اری(،بخگرمایشی )نظیر های وخت در سیستماکسید کربن، رطوبت و...(، احتراق سفیزیولوژیک افراد )نظیر دیهای ناشی از فعالیتهای آالینده

ها و مواد آلی منتشره از مواد پلیمری نظیر کف پوشها و قارچها از مصالح ساختمانی، عوامل مختلف میکروبی نظیر باکتریها انتشار آالینده
شم، یابد. این امر در مواردی موجب بروز عالئمی نظیر سردرد، تحریک چ افزایشهوای داخل ساختمان های گردد که غلظت آالیندهمی باعث

علت نام گذاری این  شود.می گردد، که اصطالحاً سندرم ساختمان بیمار نامیدهمی خستگی و خواب آلودگی، آبریزش بینی، سرفه و گلودرد
کاهش یافته و یا از  کند،می کرده و در هوای آزاد تنفسینکه فرد ساختمان را ترک بیماری به این دلیل است که کلیه عالئم بیماری پس از ا

هوای داخل های ه حرارت مطلوب( به منظور کنترل بو و آالیندهن عالئم، تهویه مناسب هوا )با درجرود. مهمترین روش کنترل ایمی بین
در اماکن عمومی نظیر مساجد و اماکن مذهبی که به طور ساختمان است به شرطی که از ایجاد کوران هوا در ساختمان نیز جلوگیری نماید. 

به ازاء هر نفر را تأمین نماید و از  هوا مترمکعب در دقیقه 215/3گردند، یک سیستم تهویه مصنوعی یا مکانیکی باید حداقل می موقت استفاده
 لیتر است.  183میزان هوای پاک مورد نیاز هر فرد در دقیقه معادلمیان بر ممانعت گردد. های جریان

هرچند  بعمل آید. بایدها بینی الزم برای تهویه کامل در محوطه عمومی و توالتپیش مساجد، نامه مقررات بهداشتیآیین 21به استناد ماده  
برای فصل گرم  ولی ارائه شده استها استانداردها و پیشنهادهای متفاوتی در خصوص درجه حرارت و رطوبت مناسب در فضای داخلی ساختمان

 درصد مناسب است. 53تا  33درجه و رطوبت  12تا  18ی فصل سرد دمای درصد و برا 63تا  33درجه سانتیگراد با رطوبت  16تا  11دمای 

 بهداشت جوراب -3-17

 مواقعی که پا عرق در .ساز استدر برخی معمولی و در برخی دیگر مشکلپاها غده عرق وجود دارد. عرق کردن  ی انسان تعداد زیادیپا در
و تبخیر عرق در تماس با هوا شود، اما اگر بهداشت پا رعایت نشود یا پا به مدت تواند موجب جذب می (نخی جوراب خصوصاً)کند جوراب می

موجود های طوالنی در کفش محبوس بماند یا جنس جوراب و کفش نامناسب باشد، تبادل هوایی، از طریق جوراب به حداقل رسیده و باکتری
 بوده وسودمند سفید و تمیز و کفش مناسب  نخیهای جوراب استفاده از لذا .ندنکمی هوازی بوی نامطبوعی را تولیددر پوست پا در شرایط بی

پوستی پا را به های استفاده از جوراب تا حد امکان انتقال بیماری .کمک کنددر فضای مسجد خستگی و رفع بوی بد پا  کاهشتواند به می
توانند به راحتی در اثر تماس پای برهنه با فرش یا می شایعی هستند کهی هاانگشتان ازجمله بیماری بینکف پا و های قارچ. رساندمی حداقل

پا تا حد زیادی جلوگیری و کف از سوی دیگر جوراب از خراشیدگی، ساییدگی و بریدگی  .دنزمین آلوده از یک فرد به فرد دیگر منتقل شو
 .اهمیت دارددر افراد دیابتی  کند که این امر خصوصاًمی محافظت

 شپزخانهآ -3-18

در بسیاری از موارد دارای آشپزخانه بوده که بسته به  چای و بعضاً شیر یا قهوه( و )جهت تهیهدارای آبدارخانه  سایر اماکن مذهبیمساجد و 
 نمحرم و رمضان مکانی جهت تهیه و توزیع غذا بیهای ویژه در ماهه مساجد بهای آشپزخانه. استبزرگ و مجهز  بعضاً این اماکنوسعت 

بخشی  مواد غذایی جلوگیری نماید. بر این اساس رعایت ناشی ازهای تواند از بروز بیماریمی مسلمانان بوده و رعایت موازین بهداشتی در آنها
در ین نامه یضروری است. این آ و اماکن مذهبی برای آشپزخانه مساجد 13ماده اصالحیه ین نامه یضوابط و معیارهای بهداشتی ارائه شده در آ از

 است. و ابزار کار لیبهداشت ساختمان آشپزخانه و بهداشت وسا افراد شاغل در آشپزخانه، بهداشت فردی مرتبط باهای بر گیرنده بخش

 کف آشپزخانه -3-18-1

 دکف ساختمان بای: 

 ون درز و شکاف و قابل شستشو باشد، بداز جنس مقاوم، صاف. 
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  نصب توری ریز روی آن الزامی است و فون بودهسی، مجهز به شور به تعداد مورد نیازدارای کف. 

 فاضالب رو باشد. ردارای شیب مناسب بطرف کف شو 

 (13ماده  اصالحیه، آیین نامه 16)ماده 

 دیوار آشپزخانه -3-18-2

 ل آوردو جوندگان جلوگیری به عم مصالح مقاوم بوده و طوری باشد که از ورود حشراتجنس از باید از کف تا سقف  آشپزخانه دیوار. 

  و به رنگ روشن باشد ، بدون درز و شکافدیوارها باید صافسطح. 

 ،کاشی، سنگ، یا سرامیک باشد. باید  زیر سقفانبار مواد غذایی، تا  و آبدارخانه پوشش دیوار آشپزخانه 

  ،از جنسانتیمتر از کف س 113سالن تا ارتفاع حداقل این سطح دیوار در صورتی که اماکن مذهبی دارای سالن پذیرایی مجزا هستند 
 .رنگ روشن قابل شستشو پوشیده شود سانتیمتری تا زیر سقف با 113و از ارتفاع بوده صیقلی یا سرامیک و یا کاشی های سنگ

 (13آیین نامه اصالحیه ماده ، 18و  15)ماده 

 آشپزخانه سقف -3-18-3

 همیشه تمیز باشدو  ودهب ، درز و شکافسقف باید صاف، حتی االمکان مسطح، بدون ترک خوردگی. 

 رنگ روشن باشده جنس قابل شستشو و بباید از غذا و هر نوع محل طبخ ها پوشش سقف آشپزخانه. 

 (13آیین نامه اصالحیه ماده ، 12)ماده 

 آشپزخانههای و پنجره بدر -3-18-4

 دنبل شستشو بوده و همیشه تمیز باشقا ، سالم و بدون ترک خوردگی و شکستگی و زنگ زدگی واز جنس مقاومباید ها و پنجره بدر. 

 جلوگیری نماید آشپزخانهبه داخل و جوندگان رات پنجره بازشو باید مجهز به توری سالم و مناسب باشد به نحوی که از ورود حش. 

 و سایر حیوانات   از ورود حشرات و جوندگان تاد نمشرف به فضای باز باید مجهز به توری سالم و مناسب و همچنین فنردار باشهای بدر
 .دنجلوگیری نمای

 (13آیین نامه اصالحیه ماده ، 13)ماده 

 آب مصرفی -3-18-5

  ید مقامات أیمورد تو  هسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بودمؤ 1311و  1353ق با استانداردهای مطاب آب مصرفی بایدکیفیت
 .بهداشتی باشد

 (13آیین نامه اصالحیه ماده ، 11)ماده 

 آشپزخانه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب -3-18-6

 دنمقامات بهداشتی باش تأییدوری و دفع بهداشتی فاضالب مورد آباید دارای سیستم جمعها آشپزخانه. 

 استمنوع م عمومی اکیداًه نشده به معابر و جوی هدایت و تخلیه هرگونه فاضالب و پساب تصفی. 

 (13آیین نامه اصالحیه ماده ، 11)ماده 

 آشپزخانه دستشویی و توالت -3-18-7

 بهداشتی و متناسب باشدباید ی یوضع و تعداد توالت و دستشو. 

 ی الزامی یدر کنار دستشو زباله ظرفصابون مایع( و خشک کن مناسب و بهداشتی بوده و وجود  اًیحجصابون )تر دارایباید ها ییدستشو
 .است

 باشد.)فرم بررسی وضعیت بهداشتی آشپزخانه، پیوست( اسب با تعداد پرسنل شاغل در آن تعداد توالت و دستشویی آشپزخانه باید متن 

 (13آیین نامه اصالحیه ماده  15 الی 13)ماده 

 در آشپزخانه طبخ غذا گرمایشیتجهیزات  -3-18-8

 د.عملکرد گاز و سایر تجهیزات گرمایشی و طبخ غذا باید به نحوی باشد که احتراق کامل سوخت انجام گرد 

 پخت الزامی است گاز و سایر تجهیزاتافی باالی ، از جنس مناسب و مجهز به هواکش با قدرت مکش کنصب هود با ابعاد متناسب. 
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 در فضای  طبخ غذادر صورتی که از هیزم برای ر محیط آشپزخانه ارجحیت دارد. استفاده از اجاق گازهای استاندارد با رعایت مسائل ایمنی د(
 .شود باید دقت نمود که کلیه مسائل ایمنی رعایت گرددیم استفادهآزاد( 

 الزم با توجه به حجم کار و نوع فعالیت و تعداد افراد شاغل های برای جلوگیری از حریق و انفجار و سایر خطرات احتمالی، باید پیش بینی
 در آشپزخانه به عمل آید.

 (13آیین نامه اصالحیه ماده  ،15،23)ماده 

 در آشپزخانه تشوی ظروفمحل شس -3-18-9

 و پز و مجزا و مستقل از آن باشدمحل پخت  تمحل شستشو و نگهداری ظروف باید در مجاور. 

 اتوماتیک شسته شودهای وسط دستگاهبکشی( یا تآ –)شستشو ای دو مرحله ییظروف باید در ظرفشو. 

 باید متناسب با تعداد ظروف باشد ییتعداد و ظرفیت هر ظرفشو. 

 د باشدباید مجهز به آب گرم و سر ییشوهر ظرف. 

 ستفاده از بدون ا ( قرار گیرد تادر محل مناسب )قفسه مجهز به آب چکانباید ، ، ظروف پس از شستشوییوشدر صورت نداشتن ماشین ظرف
 .دوو سپس در قفسه مخصوص ظروف نگهداری شگردد نها خشک پارچه و حوله و امثال آ

 (13ماده  آیین نامه اصالحیه، 12و  18)ماده 

 آشپزخانه قفسه و میز کار -3-18-11

 13 حداقلا از زمین نهآو فاصله کف باشند و شیشه سالم و همیشه تمیز  بمجهز به در ،باید قابل نظافت بودهها و گنجهویترین  ها،قفسه 
 .سانتیمتر باشد

  باشد مثال استیل( برای زنگ،ضد  ) جنس قابل شستشو ن ازآو سطح بوده پیشخوان و میز کار باید سالم. 

 ًآن نیز مورد استفاده قرار نگیرد رود باید فاقد هر گونه کشو و یا قفسه بوده و فضای زیرمی جهت تهیه مواد غذایی بکار میز کاری که صرفا. 
 (13آیین نامه اصالحیه ماده ، 31و  33)ماده 

 هانگهداری و انبار مواد غذایی در آشپزخانه -3-18-11

 ب سالم و مایع آبا  شود.، تمیز شود باید در محل مخصوصمی اردهذگ افراداختیار ، در بصورت خام مساجدجات که در  سبزیجات و صیفی
 .آبکشی و مصرف گردد ،س از گندزداییی شستشو شده و پیظرفشو

  پیوست( آشپزخانه بهداشتی یتفرم بررسی وضعذکر شده در انبار مواد غذایی باید قابل تمیز کردن بوده و وضع داخلی آن مطابق با شرایط( 
 .باشد ب با نیازو حجم و فضای آن متناس

 ید مقامات بهداشتی باشدأیتن همواره مورد درجه حرارت و رطوبت آنحو مطلوب تهویه و میزان به  انبار مواد غذایی باید. 

 انجام شودسانتیمتر از کف  13داقل و به فاصله حنحو مطلوب و مناسب به مواد غذایی باید بندی و پالت گذاری در انبار قفسه. 

  منجر باشد که بیش از زمانی  زمان نگهداری نبایدکلیه مواد غذایی فاسد شدنی باید در یخچال و یا سردخانه مناسب نگهداری شود و مدت
 در مواد غذایی شود.ایجاد فساد یا تغییر کیفیت به 

  ،ه باید مجهز به دماسنج سالم باشدنیخچال و سردخابا توجه به نقش دما بر فساد مواد غذایی. 

 ز و عاری ، شسته و نشسته در کنار هم در داخل یخچال ممنوع بوده و یخچال و سردخانه همواره باید تمیه و خامتقرار دادن مواد غذایی پخ
 .از هر گونه بوی بد باشد

 (13آیین نامه اصالحیه ماده ، 35الی  31)ماده 

 ارت در آشپزخانهتهویه و کنترل درجه حر -3-18-12

  سالم، تازه، کافی و عاری از بو باشد آشپزخانههمیشه هوای داخل  د کهبه نحوی صورت گیر ومناسب باید تهویه. 

  درجه سانتیگراد باشد 33بیشتر از نباید  هآشپزخاندر فصل گرما حداکثر درجه حرارت داخل. 

 (13آیین نامه اصالحیه ماده ، 35و  38)ماده 

 ور در آشپزخانهشدت ن -3-18-13
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  و در  لوکس 133باید حداقل مواد در محوطه عمومی و انبار  و لوکس 133تا  133باید آشپزخانه محیط شدت نور طبیعی یا مصنوعی در
کز توان از کارشناسان مرمی از کفایت آننور و اطمینان شدت گیری )برای اندازه .لوکس باشد 153تا  53باید بین  ییدستشو و راهرو، توالت

 .کمک گرفت(منطقه بهداشت 

 (13آیین نامه اصالحیه ماده ، 32)ماده 

  ایمنی در آشپزخانه -3-18-14

 عالیت و تعداد کارگران بعمل نوع ف، الزم با توجه به حجم کارهای ینیبرای جلوگیری از حریق و انفجار و سایر خطرات احتمالی باید پیش ب
 .آید

  شود در نظر گرفته اضطراریوج خر راهحتماً باید غذا در قسمت طبخ. 

  انتخاب شود مسجد یداخلاز محیط  جدایدر مکان مناسب و  غذاقسمت طبخ. 

 استفاده از آنها آشنا  روشنی موجود باشد و کارکنان با آتش نشاهای باید به اندازه کافی کپسول ها به ویژه محل طبخ غذادر کلیه قسمت
 .باشند

 جلوگیری شود از ورود کودکان به قسمت طبخ غذا. 

 در نظر گرفته شودآشپزخانه برای این منظور خارج از فضای عمومی  یمکان مناسب ،در صورت نیاز به نگهداری مواد نفتی و سیلندرهای گاز. 

 .جعبه کمکهای اولیه با مواد و وسایل مورد نیاز باید در محل مناسب داخل آشپزخانه نصب گردد 
 (13اده آیین نامه اصالحیه م ،23و 11)ماده

 کنترل زباله در آشپزخانه -3-18-15

  مورد  شرایط آن گردد و، حمل ونقل و دفع بهداشتی جمع آوری، نگهداری موقت طریق کامالًه ره بهموا بایدها در آشپزخانهزباله تولیدی
 .بهداشتی باشد یید مقاماتأت

 موجود باشدباید در آشپزخانه تعداد کافی  مناسب و ، قابل حمل و با حجمزنگ نزن، قابل شستشو دار،درب زباله ظرف. 

 ته و اطراف آن همواره تمیز باشددر محل مناسبی قرار گرف بوده،کیسه زباله  دارایباید  زباله ظرف. 

 و ها بدین منظور جمع آوری مرتب زباله .دیده شود آشپزخانهنباید در داخل موش و سایر حیوانات  ،گربه ،سگ ،مگس، پشه و سایر حشرات
 یز کردن آشپزخانه حائز اهمیت است.تم

 آشپزخانه )به دلیل اینکه محلی و ضایعات در محل  مستهلک و مستعمل و مواد غذایی غیر قابل مصرف ،نگهداری هر گونه وسایل اضافی
 .ممنوع است (هستندجهت تجمع آلودگی و مخفیگاه مناسبی جهت جوندگان 

 (13آیین نامه اصالحیه ماده ، 25و  23، 21)ماده 

 رعایت بهداشت در تهیه مواد غذایی -3-18-16 

 گرددمی در فضای آشپزخانهکردن باعث ایجاد گرد و خاک  بکرد، چرا که جارو بدر زمان طبخ غذا نباید جارو. 

 بندی شده حتی االمکان تا زمان مصرف باز نگرددمواد غذایی بسته. 

 روپوش تمیز و به رنگ روشن باشند. کلیه افراد شاغل در آشپزخانه، باید ملبس به لباس کار و 

 ،ل آلوده یتوالت، بعد از دست زدن به وساآشامیدن و سیگار کشیدن، بعد از  همیشه قبل از شروع کار، قبل از سرو و پختن غذا، بعد از خوردن
 .خشک گردد شسته و کامالً به نحو مناسببایست می هادست زباله، ظرفخصوص ه ب

 با چسب زخم ضد آب پوشانیده شود.باید و سوختگی ها( ها بریدگی ها،)مانند زخم آسیب دیده بدنهای قسمت 

  دنباشداشته تمیز و کوتاه های آراسته و ناخن یموهاافراد شاغل در آشپزخانه باید. 

 در صورت نیاز باید از دستمال استفاده گردد شود، لذامی سبب آلودگی غذاسرفه و عطسه  ،در هنگام سرو غذا. 

 هر نوع بیماری و داشتن عالئمی چون حالت تهوع، سردرد، ناراحتی قفسه سینه، بریدگی دست، آبریزش بینی، آبریزش  ورت ابتال بهدر ص
 .الزم انجام شوداطالع داده و تا رفع موضوع پیگیری آشپزخانه موضوع را به سرپرست چشم، 

 ضروری است.برای کارگران آشپزخانه کار لباس  به موقع حمام روزانه و تعویض 

 باید خودداری گردد ندر زمان طبخ غذا از خوردن، نوشیدن و سیگار کشید. 
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 .دور نگه داشتن حیوانات موذی )گربه، موش و ...( از آشپزخانه الزامی است 

 استعمال دخانیات -3-19

یز ن ذهبیاماکن مسایر ، در مسجد و در اماکن عمومی ممنوع استو  برای سالمتی مضراستعمال دخانیات 
و از مصرف دخانیات  باید الگو باشندیابند می در این اماکن حضور کسانی که این شرایط باید برقرار باشد و

سایر مواد دخانی در اماکن ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و "آیین نامه  1ماده  بر اساسبپرهیزند. 
مین سالمت أافراد جامعه و ت منظور حفظ حقوق بهت وزیران أهی 5/8/1356  مصوب جلسه مورخ "عمومی

، استعمال هر نوع سیگار و سایر مواد دخانی در ناشی ازاستعمال دخانیاتهای اریو بیمها آنها در برابر زیان
تابلوی  بایدالن اماکن عمومی وئمس ،همین ماده 1طبق تبصره  ضمناً استاماکن مسقف به هر نحو ممنوع 

یت باشد نصب نمایند و ممنوعیت استعمال دخانیات در ؤکه قابل ریی هاممنوعیت مصرف دخانیات را در محل
 عمومی را یادآور شوند. اماکن

 (13آیین نامه اصالحیه ماده ، 13)ماده 

 انتخاب محل مناسب برای بنای مسجد -3-21

به سادگی و با ها گیری از بیماریمسجد بهتر است که از همان ابتدا به نکات بهداشتی در انتخاب محل توجه شود تا روند پیش برای ساخت
 شامل موارد زیر است: آناهمیت  حائزحداقل هزینه دست یافتنی باشد، در خصوص ساخت مسجد نکات بسیار زیادی ذکر شده است که موارد 

 .مند شوندبهره مسجد باید در مرکز زندگی نمازگزاران احداث شود تا مردم به راحتی بتوانند به مسجد تردد کنند و از معنویت آن -1
 در حدی پیش بینی شود که در دراز مدت برای توسعه مسجد مکان کافی وجود داشته باشد.مسجد زمین  -1
اهمیت انتخااب مکاان مناساب بارای      ،در اینجا توجه به روایتی. و خوفناک نباشد بدبو ،آلوده زشت،های جد نزدیک محلمس استشایسته  -3

 کند.می مسجد را مشخص

َّه  َسأََل َاابَعْبِدالّل امعَِة بِْن ِمهَْعْن س  "  [.888ص2وسائل الش يعه ج] "بْین ِعْنَدها َمساِجد  ي  الَاّما زایرة  الق ب وِر فاَل بَأَْس ِِبا و َعْن زایَرِة الْق ب وِر َو بَناِء الَْمساِجِد فیها فَقالَ  (ع) ران ان

نها آاشکال ندارد ولیکن نزد  ارت قبرزی حضرت فرمودند: ال کرد.ؤد در مجاورت قبور سساخت مسج و برقدر مورد زیارت  (عامام صادق) سماعه از

 مسجد بنا نشود.

تعاداد و وضاعیت دستشاویی و     است )نظیر آشپزخانه،افراد از مسجد که مرتبط با بهداشت و سالمت هایی از همان ابتدا در خصوص قسمت -2
 .ی و تصمیم گیری شودحمام، دفع فاضالب و زباله و ...( برنامه ریز

 

 چهارم فصل

 در مساجد و اماکن مذهبی بهداشت مواد غذايی
 مقدمه -4-1

لودگی و انسان برای انجام کارهای خود به نیرو احتیاج دارد و این نیرو و انرژی را باید از غذای سالم و مغذی به دست آورد. اگر غذا در معرض آ
نیاز نیز برای رشد به مواد مغذی ها چرا که غذا حاوی مواد مغذی است و میکروب .اندازدا به خطر تواند سالمتی انسان رمی ،فساد قرار گیرد

نگهداری آنها و های روشو آلوده شدن های باید مواد غذایی، راهبه همین دلیل باشد. مختلف های تواند منشاء بیماریمی غذا بنابراین .دارند
ی اعفونت ه وها انواع مسمومیت)آلوده  ییذاغ ناشی از موادهای ماری زا را بشناسیم تا بتوانیم از بیماریو عوامل بیها اصول مبارزه با میکروب

 پیشگیری کنیم.  (غذایی

 پذیرید امواد غذایی از نظر فسطبقه بندی  -4-2

انی که باید آنهاا را بارای مادت کوتااه در     : مانند شیر، گوشت، ماهی، مرغ، تخم مرغ و سایر مواد غذایی حیوزیادی رمواد غذایی با فساد پذی -1
 یخچال نگهداری نمود. 

یخچال نگهاداری   خارج از در هوای خنکبرای کوتاه مدت توان آنها را می کهها و میوه جات: مانند سبزیی متوسطفساد پذیربا مواد غذایی  -1
 کرد و در هوای گرم باید آنها را در یخچال قرار داد. 
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تاوان در شارایط مناساب بارای مادتی      می این مواد را ،غالت خشک )گندم و برنج(های : مانند حبوبات و دانهی کمپذیردافس با مواد غذایی -3
 نگهداری کرد.  در هوای خنک طوالنی

 آلودگی و فساد مواد غذایی  مسبب عوامل -4-3

مصرف بی رویه  شوند.فساد موادغذایی  ند باعث آلودگی وتوانمی داروها و سموم دفع آفات، مواد شیمیایی ها،قارچی و کپک سموم ها،باکتری
آلوده، انسان نیز های دام وشتو با مصرف شیر و گ شدهها موجب باقیماندن سموم در علوفه و بدن دامها آفات نباتی و حشره کش دفع سموم
خانگی و صحرایی، پشه و سوسک موجب های ع موششود. انواتواند موجب مسمومیت می نیزها هسموم بر روی میو بقایای اینشود. می آلوده

 حیوانات موذی دور باشد.  از دسترس حشرات و بایدمواد غذایی داری هشوند. بنابراین محل نگمی زا به مواد غذاییبیماریهای انتقال باکتری

 ییغذامواد از ه منتقلهای بیماری -4-4

 ،خوب نگهداری نشوند ،رای انسان به وجود آورد. اگر مواد غذایی، مخصوصاً غذاهای پختهتواند مشکالت زیادی بمی آلودگی و فساد مواد غذایی
  را به همراه دارد.استفراغ و اسهال  نظیر ئمیعال که وجود داردمسمومیت غذایی  امکان بروز

علت غذایی هستند که بههای یتشامل مسمومها از این بیماریای کنند. دستهمی به دو صورت بروز ییغذا مواد ناشی ازهای بیماری 
شدید را به های و سایرعوامل بیماریزا )در اثر عدم رعایت اصول بهداشتی( عالئم اسهال و استفراغها ویروس ها،آلودگی مواد غذایی به باکتری

 هپاتیت عفونی ) ال ویروسی،مهمترین بیماریهای این گروه شامل اسهال باسیلی، اسهال آمیبی، اسهال مسافرین، اسه .دهندمی سرعت نشان

A و(E .فلزات  ها،دسته دوم به دلیل آلودگی مواد غذایی به انواع مواد شیمیایی، سموم قارچی، آفت کش، ژیاردیازیس و آسکاریازیس است
گونه مواد غذایی استفاده شود و اگر انسان برای مدت طوالنی از اینمی کند که عالئم آنها در دراز مدت نمایانمی باروزها سنگین و حشره کاش
 گیرد. می قرارها مادرزادی و انواع سرطانهای عصبی، نقصهای مانند آسیبهایی کند در معرض بیماری

شوند. اسهال می به انسان منتقل ییغذا مواد آلوده باهای از طریق تماس دست شوند معموالًمی اسهالیهای که باعث بیماریهایی میکروب 
 هستند. این گروه بسیار خطرناکهای از بیماریای دهخونی و تب رو

خود اقدامی انجام ندهند. در  واضحی نداشته باشند و برای درمان عالئمشوند می آلودهای رودههای ممکن است کسانی که بوسیله میکروب 
 خروج از توالتصابون پس از  با آب وها دست عدم شستشوی . رعایت نکردن اصول بهداشت فردی ووجود داردمیکروب در بدن آنها حالی که 

آلوده به موادغذایی منتقل شده و درنتیجه، افرادی که این غذاها را های موجود در مدفوع از طریق دستهای شود که میکروبمی موجب
 کنند، بیمار شوند. می مصرف

توانند باعث می آلوده باشند و کرم کدو(آسکاریس، ژیاردیا )نظیر عامل ای رودههای و کاهو به تخم انگل جاتسبزی نظیراگر مواد غذایی  
  ژیاردیا به افراد شوند. نظیر آلودگی به آسکاریس وانگلی های بیماریانتقال 

 ذبح دام و بهداشت گوشت -4-5

جامعه متمدن امروزی نیز  قربانی کردن است. قربانی کردن در آنها،توان جستجو کرد که یکی از های مشترکی را میویژگیالهی میان ادیان 
در جایگاه خاصی دارد، زیرا نفس قربانی کردن به درگاه خداوند دلیل بر توبه، اعتراف، تقدیس، کفاره و شکر است. در این میان قربانی کردن 

قربانی . نامیده شده استان دین مبین اسالم از جایگاه ویژه و باالیی برخوردار است تا جایی که یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان به نام عید قرب
نامه اجرایی آیین 18ماده  1بند  1خاصی به آن شده است )تبصره توجه  کشور نیزاز دیرباز در ایران وجود داشته و در قوانین موجود در  کردن

 .سازمان دامپزشکی کشور و قانون مجازات اسالمی(

 ذبح بهداشتی -4-5-1

توانند در اثر ذبح نامناسب و کنترل نشده توسط گوشت به مصرف ها میو انگلها یر انواع کیستبسیاری نظهای با توجه به اینکه بیماری
ضمناً نباید این نکته را فراموش  .پزشک ضروری استگوشت توسط یک دامکنترل سپس  کشتار صحیح ونترل دام، ککنندگان منتقل شوند لذا 

لذا  هستند. قابل انتقالکشتار در شرایط غیر بهداشتی و یا نگهداری نامناسب گوشت  طلب به سببه بسیاری از عوامل بیماریزای فرصتنمود ک
 توسط قابل انتقالهای تواند در کنترل بیماریمی گوشت قربانی تا حدود زیادیصحیح آشنایی و رعایت شرایط بهداشتی کشتار و نگهداری 

 ثر باشد.ؤمگوشت 

 نگهداری دام قبل از کشتار -4-5-2
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شود غیر این صورت گوشت پس از کشتار سفت می بل از کشتار، دام باید در شرایط مناسب و در حالت استراحت نگهداری شود، درساعت ق 12
این امر موجب کاهش  باال رفته و ،خونگیری ناقصو  دارهای خسته، بیمار و تبحاصله از کشتار دام هایدر گوشت رطوبت گوشتو میزان 

 . گرددمی آن میکروبی یزان عواملم باالرفتن و کیفیت گوشت

 کنترل قبل از کشتار -4-5-3

که در صورت چرا  .دشوبایست توسط یک دامپزشک معاینه گردد و یا دام از مراکز تحت نظارت دامپزشکی خریداری می قبل از کشتار، دام
ها باید با رعایت اقدامات احتیاطی به صورت این دامادر گردد. سیاه زخم نباید اجازه کشتار دام صهایی مانند کزاز، هاری و به بیماری ابتالی دام

به انسان  ،آلوده و یا بافت با دام انسان صورت تماس نیز در)نظیر تب مالت، سل، تب کریمه کنگو( ها شوند. برخی از بیماری معدوم ،بهداشتی
ه انسان ا دام، بتوانند از طریق تماس مستقیم بمی که بودهدسته  های قارچی و جرب از اینهای پوستی مانند بیماریبیماری شوند.می منتقل

 بیماریزا سبب بروز کچلی و ضایعات پوستی مشابه شوند.  منتقل و بسته به نوع عامل

 آلودگی گوشت و کنترل آن -4-5-4

باسیلوس  آلوده است )برای مثال وارگانیسممیکر در آلودگی اولیه، گوشت از آغاز به د،شوایجاد می ثانویه اولیه و به دو صورتآلودگی گوشت 
تواند در یکی از مراحل کشتار، پوست کندن، تخلیه شکم، اما عامل آلودگی ثانویه می (،زخمسیاه بیماری آنتراسیس در گوشت گوسفند مبتال به

ذبح دام  نتیجه بخصوص در) های ثانویهگیمربوط به آلود، آلودگی گوشت بندی اتفاق بیفتد. بیشترین مواردشستشوی اولیه، حمل و نقل و بسته
االمکان انتقال گوشت و حتی ظروف نگهداری و ،ها، چاقو، ساطور، سوهانشستشو و ضدعفونی کامل دست .است (بهداشتی به طریق غیر

 ثانویه دارد.های در کنترل آلودگی اهمیت فراوانی ،استفاده از دستکش در هنگام خرد کردن گوشت

د. فوت کنی دست اول استفادهپالستیکی پالستیکی تمیز و عاری از هرگونه آلودگی و مواد  از کیسه انتقال گوشت حتماًو نگهداری برای  
 شود که این عمل کامالًگوشت می بندیبستهنایلون به داخل  هاگوشت قربانی، سبب افزودن میکروارگانیسم بندیبستهکردن در نایلون جهت 

  .غیر بهداشتی است

 مرتبط با کشتار دام و بهداشت گوشت های بهداشتیتوصیه

  ممکن است باعث انتقال عوامل بیماریزا به افراد شود. به عالوه توصیه (نظارت سازمان دامپزشکی )بدونتهیه دام از مراکز غیر مجاز ،
 ساعت پس از کشتار مصرف شود. 11شود گوشت دام حداقل می

  در کوچه و خیابان از دیدگاه بهداشتی مطلوب نیست. زیرا احتمال انتقال آلودگی طور مثالبهکشتن دام در محیط خارج از کشتارگاه-

های انتقال آب و دفع نامطلوب یابد. به عالوه دفع خون در محیط و جاری شدن در معابر و کانالهای محیطی به گوشت افزایش می
شود. با توجه به منابع مخاطرات بهداشتی مییط زیست و افزایش دام در محیط، موجب آلودگی مح امعاء و احشاءفضوالت و محتویات 

 133گرم در لیتر و در خون دام حدود میلی 133های خانگی در حدود بیولوژیک( در فاضالب)مواد آلی قابل تجزیه  BODعلمی، میزان 
برابر بیشتر از مواد آلی  1333حدود م داگرم در لیتر است. به عبارتی غلظت مواد آلی موجود در خون حاصل از کشتار هزار میلی

 دهد. فاضالب خانگی است. این امر ضرورت توجه به دفع صحیح و بهداشتی خون و فضوالت حاصل از کشتار دام را نشان می
 شت باقی پس از ذبح، دام را باید از پا آویزان کرد تا خون آن بطور کامل از الشه خارج شود، زیرا خون ماده مغذی است که اگر در گو

 شود.ها قرار گیرد. در این صورت گوشت به شدت تیره شده و به سرعت فاسد میتواند مورد هجوم میکروببماند، می

 شیر -4-6

در صورت نگهداری در شرایط گردد. می بین افراد توزیعپذیرایی  جهتمذهبی های غذایی با ارزشی است که معموالً در مراسم مادهشیر 
تب نظیر هایی ابتال به بیماری اثر آن درهای مصرف شیر و فرآورده ناشی از شود. با توجه به خطراتمی به سرعت فاسد هاین مادنامناسب، 

استریل و  سازی گردد.قبل از مصرف از نظر میکروبی سالم الزم است شیر ،اسهال خونی و التهابات گوارشی ،دیفتری حصبه، سل، مالت،
باشد، در می شیرپاستوریزاسیون سازی برای مصارف کوتاه مدت بهترین روش سالم است.سالم سازی شیر های از جمله روش ه کردنپاستوریز

 به طور کامل حفظ سازی شیر حداقل تغییر در کیفیت و ترکیب شیر به وجود آمده و ارزش غذایی آن تقریباً معالوه بر سالپاستوریزاسیون 
شیرهای پاستوریزه استفاده گردد. در این صورت به تاریخ انقضاء ها در طی مراسماز شیر پاستوریزه شود حتی االمکان می لذا توصیه شود.می

 .، در صورت لخته نشدن شیر از سالم بودن آن اطمینان حاصل نماییدتوجه نموده و با جوشاندن مقدار کمی از آن
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 قبل از مصرف به منظور از بین بردن سلولهای میکروبی و اسپور آنها، ،و غیر پاستوریزه در اختیار دارید هلّّّّف صورترا به  در صورتی که شیر 
. گرددمختلف ظرف یکنواخت های دقیقه بجوشانید و در طی جوشاندن به هم بزنید تا کامالً مخلوط شده و حرارت قسمت 15شیر را به مدت 

 تب مالت را به همراه دارد. ظیرنهایی الزم به ذکر است استفاده از شیر غیر پاستوریزه احتمال بروز بیماری

 سبزیجات -4-7

معموالً این محصوالت،  باعث شده که ،انسانی و حیوانیهای به فاضالب آلودهبا خاک سبزیجات تماس  وهای آلوده سبزیجات با آب آبیاری
سزایی در سالمتی هاهمیت ب سبزیجات و ضد عفونی بنابراین آگاهی از روش صحیح شستن باشند.خطرناک  هایها و انگلارای انواع میکروبد

 دارد.کنندگان مصرف
شود. اما اگر در می در رژیم غذایی روزانه توصیهها انواع ساالد و سبزی مصرف موادی سرشار از ویتامین بوده وها و میوهها سبزی 

 وها اور اشتباه که بسیاری از افراد به ظاهر سبزیعامل بیماری باشند. با اشاره به این بحاوی توانند می شستشوی این مواد دقت کافی نشود،
یابند و آبی که می در خاک پرورشای بوتههای و میوهها دانند، باید توجه کرد که سبزیمی شو با آب را کافیتوجه کرده و یک بار شستها میوه

 را ، بنابراین شاید شستشو با آب به ظاهر این موادباشدها حاوی انواع میکروارگانیسمشود ممکن است می به منظور آبیاری در سطح خاک جاری
مصرف ضروری  قبل ازها در نتیجه سالم سازی سبزیجات و میوه ،کافی نیستها و میکروبها تخم انگل بردنجهت از بین  اما ،نمایدتمیز 

 است. 
د و در برخی مواقع ممکن است بروز نرونمی از بین ملاین عوا با ضد عفونی ساده اند،چسبیدهها به سطح سبزیها در صورتی که تخم انگل 

انجام باید  جاتسبزیسالم سازی فرآیند  وآلودگی وجود دارد احتمال که  بپذیریمکیست هیداتیک را موجب شوند. بنابراین هایی نظیر بیماری
 شود.

  جاتسبزیسالم سازی روش صحیح 

 .شودجدا  پالسیده زیجاتبو س هدا ابتدا باید سبزیجات خریداری شده را خوب تمیز کر1
 

  
 
آب گرم باعث از بین رفتن برخی مواد مغاذی موجاود در   ) .از بین برود تا گل و الی و مواد اضافی آنهاشستشو داده را با آب سرد  جاتا سبزی1

  .شوندمی بهتر تمیز سبزیجاتانجام شود، آب فشار با  البته اگر شستشو .(کندمی آنها را بیش از حد نرم وگردد، می سبزی
 
 

  
 

، دنماو اضاافه  ظرف  بهظرفشویی  قطره مایع 5تا  3را از آب پر کرد. برای هر لیتر آب  باید یک ظرف مناسبها برای از بین بردن تخم انگل ا3
 ار گیرد. قر در کف حاصل از مایع ظرفشویی جاتتمام سبزیو سبزیجات را در ظرف ریخت، به نحوی که  مخلوط کردسپس با دست 
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سبزیجات را  حاویگیرد )نباید ظرف می سنگین است در ته ظرف قرارها چون تخم انگل درا از باالی ظرف برداری جاتسبزیدقیقه  5بعد از  

  .دکنی یآبکش با آب سرد کامالً را جاتسپس سبزی .(ددر آبکش برگردانی
 

  
آب، یک  لیتر13محتوی ظرف  برای این کار در یک بریزید.در مایع ضد عفونی کننده  را قبلمرحله  جاتسبزی ها،ا برای از بین بردن میکروب2

 .ظرف قرار دهیددقیقه در آن  5مدت  را به جاتسبزی و پس از حل شدن پرکلرین، بریزیدکلر(  پودرقاشق چایخوری پرکلرین )
 

  
 

 بشویید.به خوبی  را با آب سالم جاتسبزی ،دقیقه(5)مدت  ا پس از ضد عفونی کردن5
 

  
 هاهای بهداشتی مرتبط با سبزیجات و میوهتوصیه

 تمیز گردد. در دقت  باید خاک روی آنها به کنند،می رشدکه در زیر زمین نظیر هویج و سیب زمینی  جاتیو سبزیها تشوی میوهسبرای ش
 مناسب انجام شود.کاهو ابتدا جدا شده و سپس شستشوی های گردد برگمی رابطه با کاهو توصیه

 ،گردند.میها و میوه باعث تخریب مواد مغذی موجود در سبزیجات آب و هوا حرارت، نور 

 شود سبزیجات در یخچال نگهداری شوندمی دارند، بنابراین توصیه بیشتر سبزیجات برای حفظ ارزش غذایی خود، به محیط سرد نیاز. 
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 میکروبی و انگلی، مواد ضد عفونی کننده احتمالی های رفتن آلودگی عالوه بر از بین باید خیلی خوب شسته شوند تاها سبزیجات و میوه
 . شسته شود نیز هاآن رویموجود 

 گردد:می به منظور حفظ ارزش غذایی سبزیجات توصیه 
  استفاده شود.سبزی آب در هنگام پخت مقادیر کم از 
 .سبزیجات را در آب در حال جوش بریزید 
 ظرف غذا را ببندید. جات درببعد از افزودن سبزی 
 اضافه کنید. به غذا سبزیجات را در مراحل آخر پخت 

 متداول عالئم فساد در مواد غذایی -4-8

منتقله از مواد غذایی، آشنایی با عالئم فساد این مواد است. عالئم فساد تعدادی از های جلوگیری از بروز مسمومیت و بیماریهای یکی از روش
 ول به شرح ذیل است:مواد غذایی متدا

 پیدایش لکه در سطح کره ،تند شدن ،ر رنگ و بویتغی کره:

 لزج بودن سطح پنیر ،و زننده بوی تند ،ر رنگیتغی پنیر:

 ر رنگ و بوی نامطبوعیتغی، گلوله شدن ،حشره ،وجود الرو و شپشک آرد:

 سوراخ شدن ،زنگ زدگی ،تورم دو طرف قوطی کنسرو:

 ترش شدن ،جود ذرات خارجیو ،رنگ غیر طبیعی نوشابه:

 ر رنگ از صورتی روشن به سفید کم رنگ یا خاکسترییتغی ،بوی غیر طبیعی مرغ:

 طعم نامطبوع ،غلیظ شدن بیش از حد، بوی تند و زننده کشک مایع:

 در اثر حرارت )لخته شدن( بریدن ،بوی نامطبوع شیر:

 ت و حبوباتوجود منافذ ریز و درشت داخل غال ،وجود الرو و شپشک حبوبات:

 ر رنگ آبشش از قرمز به قهوه اییتغی ،فرورفتگی چشم ،جدا شدن پولک ،لزج شدن سطح بدن ماهی ،بوی نامطبوع ماهی خام:

 بوی کهنگی و مشاهده کپک در سطح آن نان:

 کپک زدگی سطح آن ،بوی نامطبوع شیرینی:

 گ زدگی درب آنزن ،وجود کپک در سطح آن ،رسوب بیش از حد ،رنگ غیر طبیعی آبلیمو :

به عالوه درصورت شکستن تخم مرغ فاسد  .باشدمی تازه در مقابل نور شفافولی تخم مرغ  تخم مرغ کهنه در مقابل نور کدر است تخم مرغ:

 گردد.می و گندیده، بوی نامطبوع ناشی از سولفید هیدروژن استشمام

   دادن قوام طبیعیاک شدن سطح گوشت، بوی نامطبوع، از دست نلزج و چسب گوشت قرمز:

 منجمد مواد غذایی -4-9

رایج نگهداری مواد غذایی است، با اینحال قطع برق و ذوب و انجماد متوالی مواد غذایی افت کیفیت و پتانسیل فساد های انجماد یکی از روش
 عبارتند از:مواد غذایی منجمد بعضی از نکات مرتبط با حفظ سالمت دهد. می این مواد را افزایش

 باشندگر مواد غذایی در یخچال از حالت انجماد خارج شوند، برای مصرف ایمن هستند و دارای کیفیت میا. 

  کیفیت آنها  ولیباشند، در یخچال از حالت انجماد خارج شوند و بخواهید آنها را دوباره فریز کنید، برای مصرف ایمن میمواد غذایی چنانچه
 1کمتر از این مواد یابد، به همین دلیل چنانچه اند، افزایش میی منجمدی که رفع انجماد شدهغذاها خطر فساد ضمناً .دیابکاهش می

نیستند و  ایمن ساعت یا بیشتر برسد، برای مصرف 3ساعت در دمای اتاق قرار گیرند، برای مصرف ایمن هستند، ولی اگر این مدت به 
  .یابدکاهش میها کیفیت آن

 هددمی کیفیت آنها کاهش طوالنیبرای مدت یزر نگهداری غذاهای منجمد در فر. 

 در از دست دادن قوام طبیعی  و خروج عطر و طعم، تغییر رنگ تواند سببمی هااند، فعالیت آنزیمدر غذاهایی که از حالت انجماد خارج شده
 . شودآنها 
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 رای خوردن ایمن است. چنانچه برق فریزر برای مدت درب فریزر در روز اول باز نشود، ماده غذایی ب قطع شود وبرق جریان که  در صورتی
 قطع برق، باز نشده باشد.  فریز شود، البته به شرط آنکه درب فریزر در مدت تواند مجدداًچند ساعت قطع شود، ماده غذایی می

  برای مصرف ایمن است و  ، این ماده غذاییردشروع به ذوب شدن کرد، ولی همچنان کریستال یخ در آن وجود دامنجمد اگر ماده غذایی
 .فریز نمود توان آن را مجدداًحتی می

  درجه سانتیگراد  2چنانچه در ماده غذایی منجمدی که از حالت انجماد خارج شده، کریستال یخ وجود نداشته باشد، ولی دمای آن حدود
ست، لیکن انجماد دوباره کیفیت را کاهش )مصرف فوری( و یا برای فریز کردن ایمن ا تخمین زده شود، این ماده غذایی برای خوردن

 .درجه سانتیگراد باشد، خطر فاسد شدن وجود دارد 2دهد. اگر دمای ماده غذایی باالتر از می
 مواد  کیفیت نباید انتظار داشت کهلذا باشد، درجه سانتیگراد می -11اند، دما معموالً در فریزرهایی که در قسمت باالی یخچال تعبیه شده

 حفظ شود.ه مدت طوالنی در این دما غذایی ب

 هایی که سبب خروج عطر و طعم از ماده ای شدن و واکنشبا این حال واکنش قهوهشود. می در شرایط انجماد متوقفها رشد میکروب
  .ادامه خواهند داشت به صورت انجماد، شوند، در طی مدت نگهداری ماده غذاییغذایی منجمد می

 نگهداری مواد غذاییدمای مناسب جهت  -4-11

 ،دمای مناسب جهت نگهداری مواد غذایی مختلف. از طرفی حفظ کیفیت موادغذایی به دمای محیط نگهداری آنها وابسته است بطور کلی
و سیب زمینی  ، کرفسشود، در حالی که موزمی شود که کیفیت همه مواد در یخچال بهتر حفظمی (. بطور معمول تصور1جدول ) متفاوت است

  جه سانتیگراد( و بیرون از یخچال نگهداری گردند.در13در محیط خنک )دمای بهتر است 

 

 
 

 . دمای مناسب برای نگهداری مواد غذایی مختلف1جدول

 ماده غذایی
 مناسبدمای 

 ) درجه سانتیگراد(

 -13 منجمدهای گوشت

 3 تا 1 نگهداری کوتاه مدت گوشت تازه

 1 صفر تا ماهی

 3 تا 1 گوشت مرغ

 2 تا 1 سبزیجات ومیوه 

 5 تا 2 پنیر

 2 کره

 13 سیب زمینی 

 در ماه رمضان افطار غذایی جهتهای توصیه -4-11

گذشته نیز اسالمی است که در اعصار و قرون دار سابقههای داران و تقدیر از این بندگان صالح و پاک از سنتموضوع افطاری دادن به روزه
، در کنیم؟استفاده  روزه و افطارجهت باز کردن  بهتر استاما نکته مهم اینجاست که از چه نوع مواد غذایی  است. مورد اهتمام مسلمانان بوده

سرد چون شربت و های برخی موارد از نوشیدنی و درشیرین گرم نظیر آب جوش یا شیر های بسیاری از موارد مشاهده شده است که از نوشیدنی
 شود که کدامیک از این موارد صحیح و کدامیک اشتباه است؟می سوال مطرحشود، حال این می ... استفاده

 ی افطارلذا در ابتدا به وجود آورددار سرد ممکن است عالئم ناراحت کننده گوارشی در فرد روزههای مصرف یکباره مقادیر زیادی نوشیدنی، 
 . شودمی خوردن و یا نوشیدن مایعات و مواد غذایی گرم پیشنهاد

 یشیرین )باافطار از مواد غذایی آبکی مثل سوپ، آش، حلیم کم روغن، فرنی، شیربرنج یا شله زرد  زمانشود که در می زه داران توصیهبه رو 
 .حفظ گردددار فرد روزهبدن تعادل آب و امالح  تااستفاده کنند  ی کم(و چرب
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  شود، چون اتساع ناگهانی معده موجب اختالل در جریان خون دیگر در وعده افطار نباید یکباره حجم زیادی از غذا یا مایعات وارد معده
 شود.می هاضمه ءو اعضای بدن شده و از طرفی باعث سوها اندام

   شود از غذاهایی که با می دقیقه تا یک ساعت پس از افطار روزه داران شام خود را صرف کنند و برای شام توصیه 25بهتر است به فاصله
گوشت سفید مانند مرغ، ماهی( به همراه ماست و خیار  ، خوراک سبزی همراه با گوشت )ترجیحاًکم چرب مثل کتلت شوند،می نان مصرف

 . کنندیا دوغ و سبزی خوردن یا ساالد استفاده 

 به ویژه آب )ت به تدریج انواع میوه، چای کمرنگ و سایر مایعابهتر است پس از صرف افطار تا قبل از خواب بدن، مین آب مورد نیاز أبرای ت
 .خورده شود (برای جبران کم آبی بدن

  بعد از شروع افطار  د.نساعت خالی بوده و آمادگی ندارد، را پر از آب و غذا کنچندین که ای معده ،نباید با سرعتدار د روزهافرااز سوی دیگر
 . شودمعده آماده  بنوشید تا شیریند آب جوش خالی بوده است آرام و به مالیمت مایعات گرم ماننها با توجه به اینکه معده ساعت

 بخصوص اینکه آب  ،دیممکن است به معده فشار بیا ،هنگام افطار آب زیادی بنوشد با توجه به باالبودن ساعات روزه داریدار اگر فرد روزه
 کند.می دچار اشکال غذامادگی معده را برای خوردن سرد آ

 شود در کنار می ثیر منفی بگذارد لذا توصیهأهضم غذا و اسید معده تهای تواند روی آنزیممی نوشیدن آب فراوان هنگام افطار همچنین
 . تأمین شودبدن  برایمناسبی انرژی تا  دردگاستفاده طبیعی به ویژه خرما های مصرف نوشیدنی گرم از شیرینی

 ،د. یامیه بالفاصله بعداز افطار زیاده روی نکنسنگین و شیرین نظیر بعضی از انواع آش و زولبیا ب در خوردن غذاهای پر چرب 

 

 
 

 غذایی در ایام ماه محرمهای توصیه -4-12

های تأ. به عالوه توزیع غذا در هیشودمی اداهای زیادی به صورت طبخ غذا و پخش آن میان مردم نذردر آن است که محرم از ایامی ماه 
اصول بهداشتی  عدم رعایتشود در صورت ه به اینکه این غذاها بین افراد زیادی توزیع میمعمول است. با توج بسیاردر این ایام  عزاداری

های غیرواگیر شایع مانند از سوی دیگر بیماری شود.را سبب های غذایی بین مصرف کنندگان های واگیر و مسمومیتتواند گسترش بیماریمی
  قرار گیرد. ییغذا موادثیر مصرف أت تواند تحتجامعه میافراد های قلبی و عروقی در بیماری

 خیلی های و نوشیدنیها قیمه، استفاده از چربی زیاد در طبخ غذاهای نذری، شربت تنذری برای تهیه خورشهای استفاده از دنبه گوسفند
سبت به متبرک بودن . به خصوص که اعتقاد مردم ننامناسب است یو دیابت عروقی -قلبی انرای بیمارکه باست از جمله مواردی  شیرین

د را در معمول خوغذایی بشکنند و رژیم پرهیز غذایی خود را  فوقهای مبتال به بیماریشود افراد می باعثدر بسیاری از موارد این غذاها 
 . ی محرم نداشته باشندروزها

 ه از روغن و سرخ کردن غذا به خوش استفاد هرچند .کنند غذای نذری طعم و رنگ خوبی داشته باشدمی مذهبی، همه سعیهای در مراسم
 . داشته باشدثیر منفی أتافراد بر سالمت  تواندمی ، ولیکندمی طعم شدن آن کمک

  .از مصرف زیاد روغن در تهیه غذا خودداری کنید 
   ص سرخ کردن ، از روغن مخصواستو در مواردی که نیاز به سرخ کردن مواد غذایی  کنیداز سرخ کردن غذاها تا حد امکان خودداری

 استفاده کنید. 

  و  زمان حرارت دادن. افزایش حرارت دهیددر زمان سرخ کردن مواد غذایی به اندازه نیاز روغن بردارید تا مجبور نباشید روغن را چندین بار
 به همراه دارد.  مواد سمی در روغن راتولید  روغن شده و باعث تغییر رنگ و غلیظ شدن ،درجه حرارت بسیار باال

 را پیش از طبخ جدا کنید. قرمز مرغ یا گوشت اضافیهای کم چرب تهیه شوند. به طور مثال چربیصورت ذاها به غ 
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  .تا افراد بسته به سلیقه خود و نیاز و عالقه مصرف کنند. های جداگانه و کوچک کره استفاده کنید. از بستهترجیحاً کره را روی برنج نریزید
 شوند، آن را روی برنج داغ قرار ندهید.ها به دلیل اینکه به سرعت آب شده و وارد غذا میدر صورت استفاده از این کره

 دارهای واگیرپخته شوند تا از انتقال بیماری پز و چه به صورت کبابی دقت کنید که کامالًدرباره مرغ و انواع گوشت چه به صورت آب 
 جلوگیری شود.

 د.هیتفت دروغن مقدار کمی  در به مدت کوتاهمواد را  ،مجان، کرفس و سبزیاز قبیل کدو، بادت برای تهیه انواع خورش 
 های آن به طور یکنواخت مغز پخت شود.و تمام قسمت استفاده گرددگوشت کم چرب که از  کنیدکوبیده دقت در طبخ کباب 
 غذاهای مختلف  ،های گوارشیبیماری و عروق، سرطان و های قلبدر پیشگیری از بیماری جاتثر سبزیؤنقااش مهاام و م با توجه به

 د.نشوپلو، استامبولی و ... به منظور افزایش مصرف انواع سبزی و حبوبات توصیه میمثل لوبیاپلو، باقالپلو، شویدپلو، عدس جاتحاوی سبزی
 مایید.تمیز نآنها را به دقت  ،ستاای که امکان وجود سنگ در آنها در صورت استفاده از حبوبات و مواد اولیه 
 شود نسبت به رعایت اصول می به همراه غذا توزیعساالد  ها،سس اجتناب کنید. چنانچه در مراسم مقادیر زیاد از تهیه انواع ساالد حاوی

وچک سس به صورت های کتوان از بستهمیدر این مورد ساالد نریزید.  را روی و سس نیددقت ک جاتسبزی آماده سازیبهداشتی در 
 . مودناده جداگانه استف

  ضدعفونی کنید ، انگل زدایی ورا با دقت بشوییدسبزی خوردن مصرفی. 
 .با توجه به نقش نمک در افزایش فشار خون از حداقل مقدار نمک در طبخ غذاها استفاده کنید 
 .سعی کنید آبگوشت را به صورت پرچرب تهیه نکنید 
 دوغ را خوش  ،معطر جاتتوانید با اضافه کردن سبزیمی ای نوشیدن استفاده کنید.های گازدار از دوغ و یا آب براالمکان به جای نوشابهحتی

 تر کنید.طعم
  های شیرین خودداری کنید.ها و نذریزرد، انواع شربتزیاد شکر در تهیه شله مقادیراز 
 به جای قند و شکر برای مصرف چای از کشمش و خرما استفاده کنید. شود می توصیه 

  نکنید شیرین ترجیحاً آن را توزیع شیر استچنانچه نذر شما. 
  باره آن خودداری کنید. نگهداری کرده و از گرم کردن چند فریزرمانده غذاها را در یخچال و نذری دریافت کنید. باقی هایغذا نیازبه مقدار 
 د.ننباشپرچرب که  یبه شرطهستند، ها از بهترین غذاهای نذری آش 
  در نظر بگیرید.ها نذری در طی مراسمبه عنوان یکی از مواد غذایی سعی کنید توزیع میوه را هم 
  با توجه به داغ یا سرد بودن  در انتخاب ظروف مناسب،کنید، چای و نوشیدنی از ظروف یکبار مصرف استفاده می ،غذا توزیعچنانچه برای

 .ماده غذایی، دقت نمایید

 جه داشته باشید که استفاده از پنیرهای محلی غیرپاستوریزه )تهیه شده از شیر غیر های پاستوریزه جهت مصرف استفاده نمایید. تواز پنیر
 نظیر تب مالت و مسمومیت غذایی را به همراه دارد. هایی پاستوریزه و جوشانده نشده( احتمال انتقال بیماری

  ،های مناسب شستشو و ضدعفونی شوند و در محلظروف دائمی مورد استفاده در مسجد باید با مواد شوینده و گندزدا بعد از هربار مصرف
های نایلونی دربسته نگهداری شوند. به هر حال باید ظروف مورد استفاده در مساجد، حتی در دربسته نظیر کمد و کابینت یا داخل کیسه

 زمان خالی بودن با پوشش مناسب پوشانده شود تا از دسترس پشه، مگس، سوسک و موش در امان باشند.
 آلوده، حشرات )نظیر مگس( و جوندگان )نظیر موش(، ظروف تهیه و نگهداری مواد  لوگیری از آلودگی مواد غذایی توسط دستبرای ج

 دار باشند.غذایی باید درب
 ن بندی شده )حتی بطری آب معدنی( به تاریخ انقضای آن توجه داشته باشید. اگر تاریخ مصرف آبه هنگام استفاده از هر ماده غذایی بسته

 گذشته، سوراخ شده و یا بادکرده است، آن را به هیچ وجه مصرف نکنید.
 آب و آبکشی آنها نه تنها قادر به رفع  ظرف، باید به نحو مناسب، شسته و ضدعفونی گردد. قرار دادن این وسایل در یک هااستکان و نعلبکی

 راد شود.های احتمالی نبوده بلکه ممکن است موجب انتقال آلودگی بین افآلودگی
 های لب پریده جداً خودداری کنید. این ظروف ممکن است موجب ایجاد خراش روی دست یا لب افراد از بکاربردن ظروف، لیوان و استکان

 سازند.ها نظیر هپاتیت فراهم میزمینه را برای انتقال بعضی از بیماری وشده 
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 وبی قابل شستشو نبوده و احتمال آلوده ماندن آنها زیاد است.خک خوردگی استفاده نکنید. زیرا به از ظروف دارای درز و تر 
 کنید، قبل از مصرف مجدداً به خوبی که غذای پخته شده )نظیر آب گوشت( را از پیش آماده کرده و در یخچال نگهداری میدرصورتی

 دقیقه جوشانده شود. 13حرارت دهید. در این حالت غذا حداقل باید 



29 

 

 

 پنجمفصل 

  م11و اماکن  جدادر مس کنندهمواد ضدعفونیو  زداهاگندکاربرد  

 مقدمه  -5-1

بیماریزا در محیط زندگی، قدرت تکثیر و انتقال آنها از افراد بیمار به سالم و توانایی آلوده کردن مواد غذایی موجب کشف های وجود میکروب
. استیوع بیماریهای واگیردار و کنترل شمؤثرترین روشهای مبارزه مبارزه با این موجودات شده است. گندزدایی )ضدعفونی( یکی از های راه

روند. گندزدایی و ضدعفونی در سالیان گذشته، موقعی مورد توجه قرار می بیماریزا از بینهای گندزدایی اقدامی است که بوسیله آن میکروب
گردند و خلط، ادرار و مدفوع فرد بیمار نقش می لم منتقلسا فرد توسط موجودات ذره بینی از فرد بیمار بهها گرفت که مشخص شد بیماری

لوازم و وسایل افراد بیمار و مواد غذایی  ها،دستشویی و توالتد. مطالعات نشان داده است که ضدعفونی نمؤثری در انتشار بیماری به عهده دار
واگیردار های و بروز اپیدمی بیماریها قال بیماریشوند، نقش چشمگیری در کاهش انتمی که بصورت خام مصرف جاتسبزی وها نظیر میوه

 .رنددا
فرد  امکان انتقال بیماری از ،و تمرکز و تنوع افرادها مساجد، اماکن مذهبی و متبرکه مراکز تجمع مسلمین بوده و به دلیل گستردگی فعالیت 

سطوح  ها،ضدعفونی درب و به ویژه دستگیره و نرده ها،تشوییبیمار به افراد سالم وجود دارد. از این رو شستشو و ضدعفونی مرتب توالت و دس
از جمله موارد مهمی است که در ها کف و دیوار آشپزخانه و آبدار خانه، ظروف تهیه و نگهداری غذا، استکان و نعلبکی و ضدعفونی سبزی و میوه

 سالمت مسلمانان باشیم. یو ارتقاحفظ  ها،اریباید مورد توجه قرار گیرد تا شاهد پیشگیری از شیوع بیمذهبی مسجد و اماکن م

 گندزداییهای روش -5-2

(، UVماورای بنفش ) اشعهگندزدایی از طریق کاربرد عوامل شیمیایی نظیر ترکیبات کلر، عوامل فیزیکی نظیر حرارت )جوشاندن مواد غذایی( و 
ت. هر چند هدف اصلی این فصل معرفی مواد شیمیایی متداول و روش عوامل مکانیکی نظیر فیلترها و کاربرد پرتوها نظیر گاما امکانپذیر اس

وابسته به آنها است، ولی کاربرد روش جوشاندن جهت سالم سازی مواد غذایی و به ویژه شیر های کاربرد آنها جهت گندزدایی مساجد و قسمت
 ده شود.تواند جهت گندزدایی ظرف غذا و قاشق و چنگال نیز استفامی بسیار متداول است و

 خصوصیات یک گندزدای شیمیایی مناسب -5-3

 یک گندزدای خوب باید:
 را نابود کند.ها از این میکروبای بیماری زا، کامالً مؤثر بوده و بتواند طیف گستردههای برای نابود کردن میکروب 
 پوست نداشته باشد. رویو زیان آور دهد، خطرناک و سمی نباشد و اثر تحریک کننده می برای فردی که عمل گندزدایی را انجام 
 .ترجیحاً قابلیت حل شدن در آب را داشته باشد و اگر بصورت امولسیون است، به همان صورت باقی بماند 
 .محلول ماده گندزدا باید یکنواخت و همگن باشد 
 ( جاتتغییر طعم و بوی مواد غذایی و سبزیشوند، اثرات جانبی )نظیر خوردگی، تغییر رنگ ماده یا می بر روی اشیاء و موادی که گندزدایی

 نداشته باشد.
 .ارزان، در دسترس و به سهولت قابل حمل و نقل باشد 
 .در دمای عادی محیط، مؤثر باشد 
 زا را در زمانی کوتاه نابود سازد.عوامل بیماری 
 رایط خاصیت گندزدایی کاهش نیابد. به عالوه اثر گندزدایی ماده مورد نظر در حضور مواد آلی )خون، خلط و مدفوع( حفظ شود و در این ش

 در اثر تماس با صابون و مواد پاک کننده اثر گندزدایی خود را از دست ندهد. 
 .بادوام و پایدار بوده، در شرایط عادی محیط نظیر نور و دما فاسد نشود و اثر خود را از دست ندهد 

 .کاربردش آسان باشد 
 شود در غلظت مورد نیاز، نباید طعم و بوی می سازی میوه، سبزی و آب آشامیدنی مصرفایی که جهت سالمترجیحاً فاقد بو باشد. ماده گندزد

 این مواد را تغییر دهد.
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 .استفاده همزمان ماده گندزدا با مواد شوینده امکانپذیر باشد 

 ی شیمیاییهاکاربرد گندزدا -5-4

دایی شیمیایی است. قدرت گندزدایی این مواد معموالً تحت تأثیر عوامل محیطی ، گندزذهبیمتداولترین روش گندزدایی در مساجد و اماکن م
گیرد. بنابراین قبل از کاربرد گندزداهای شیمیایی بر روی می موجود روی سطوح قرارهای نظیر نور، حرارت، رطوبت و به ویژه مواد آلی و آالینده

روی سطوح نظیر خون و یا خلط و یا مرطوب بودن ها شک شوند. وجود آلودگیوسایل و سطوح کف و دیوارها، باید آنها کامالً شسته و خ
نیز قبل از  جاتمیوه و سبزی ،شود. برای گندزدایی ظروف مواد غذاییمیها گندزدا و زنده ماندن میکروبماده سطوح، باعث کاهش قدرت 

 یز شده و این مواد و وسایل قبل از گندزدایی، شسته شوند.تم ،جاتو سبزیها گندزدایی باید چربی روی ظروف و خاک و زایدات روی میوه

 )هیپو کلریت کلسیم( پرکلرین -5-4-1

 است. در دسترسدرصد  53ترکیبات کلر است که بصورت پودر سفید با میزان خلوص حدود ترین پرکلرین یکی از رایج
اشتی و آشپزخانه مسجد و همچنین گندزدایی تسبیح و بهدهای این ترکیب جهت گندزدایی سطوح مختلف نظیر صحن، وضوخانه، سرویس 

کاربرد دارد. نحوه استفاده و مدت زمان الزم جهت لیتر آب  13 گرم )یک قاشق مرباخوری( در 5مهرهای قابل شستشو، به صورت محلول 
 گندزدایی مواد، بسته به نوع کاربرد متفاوت است. 

  لیتر آب روی سطوحی که از قبل تمیز و خشک شده است،  13کلرین در گرم پر 5شود محلول می توصیه سطوح ضدعفونیجهت

  ماند.می شود و اثر ضدعفونی آن تا مدتی باقیمی پاشیده شود. این محلول در معرض هوا خشک

  لیتر آب تهیه و سپس تسبیح و  13گرم پرکلرین در  5شود محلول می توصیه قابل شستشوهای ضدعفونی تسبیحدر رابطه با

دقیقه زمان تماس، تسبیح و مهرها را آبکشی نموده و در  13ای قابل شستشو داخل ظرف محتوی مایع گندزدا قرار گیرد. پس از مهره
  تا خشک شود. هیدآفتاب قرار د

 گرم پرکلرین )یک قاشق چایخوری( در  1شود محلول می توصیه ظروف مواد غذایی، استكان و نعلبكی ضدعفونی جهت

دقیقه در آن محلول قرار داده شوند. الزم به ذکر است اگر ظروف چرب  13تا  15به مدت ها گردد و ظروف و استکانلیتر آب تهیه  13
و ها باشند باید ابتدا با آب گرم و مواد شوینده به خوبی تمیز شوند. در صورتی که عالوه بر گندزدایی استکانمی و آغشته به مواد غذایی

گرم پرکلرین )یک  5شود این ظروف داخل محلول می روی آنها نیز مد نظر باشد، توصیههای لکهیا سایر ظروف، حذف کدورت و 
روی ظروف نیز برطرف های دقیقه قرار داده شوند. در این صورت ضمن گندزدایی، لکه 13لیتر آب به مدت  13قاشق مرباخوری( در 

 شوند.می شده و کامالً شفاف
شده و ها استفاده شده در یک ظرف آب، موجب پخش آلودگی احتمالی موجود روی استکانهای نالزم به توضیح است آبکشی استکا 

گندزدا و به  ، تمیز و سپس با موادبا آب، مواد شویندهها ظروف و استکان شودمی دهد. لذا توصیهمی امکان انتشار بیماری بین افراد را افزایش
 شوند. می روش صحیح سالم سازی

  پس از شستشو و انگل زدایی این مواد، شود می شوند توصیهمی که بصورت خام مصرف جاتیمیوه وسبزی م سازیسالبه منظور

شستشو  را جاتسبزی میوه و، دقیقه 5لیتر آب ریخته و پس از گذشت  13)یک قاشق چایخوری( در پرکلرین گرم  1در محلول  آنها را
نیز باید قبل از گندزدایی تمیز شده، خاک و گل والی آنها رفع گردد و به کمک ها هو میو جات. الزم به ذکر است سبزینماییدو آبکشی 

 ارائه شده است(. 2در فصل  جات، )روش صحیح و کامل سالم سازی میوه و سبزیمواد شوینده انگل زدایی شوند

 ول )هیپوکلریت سدیم(اآب ژ -5-4-2

درصد آب ژاول به نام وایتکس )مایع سفید  5شود. محلول می ایی سطوح استفادهزدیکی دیگر از ترکیبات کلر است که بصورت مایع جهت گند
شود. الزم به ذکر است مقدار دو قاشق می استفاده جاتجهت تمیز کردن و ضدعفونی سطوح و گندزدایی آب و سبزیای کننده( بطور گسترده
توان از این ترکیب نیز جهت گندزدایی سطوح، ظروف، وسایل و یم درصد معادل یک گرم پودر پرکلرین است بنابراین 5مرباخوری آب ژاول 

 استفاده نمود. جاتحتی میوه و سبزی

  قاشق مرباخوری باشد( آب  13قاشق مرباخوری )یا ظرفی که حجم آن معادل  13، گندزدایی سطوح مختلف و تسبیحجهت

 مطابق روش ارائه شده برای پرکلرین ادامه دهید.لیتر آب اضافه کنید و سایر مراحل را  13درصد )وایتکس( را به  5ژاول 
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   لیتر  13درصد را به  5قاشق مرباخوری آب ژاول  2است،  استكان و یا سبزی و میوه ظروف، ضدعفونیدر صورتی که هدف

 آب اضافه کنید و سایر مراحل را مطابق روش ارائه شده برای پرکلرین ادامه دهید.

 (Tسولفونامید یا کلرآمین -راتولوئنپا-کلرو-ان-هاالمید )سدیم -5-4-3

هاالمید یک گندزدای مؤثر با طیف بسیار وسیع و بدون بو است. استعمال آن بی خطر بوده و باعث خوردگی و یا ایجاد لکه روی ظروف و 
ریک کنندگی برای پوست گردد و فاقد هر گونه خاصیت تحمی شود. هاالمید بصورت پودر در بازار عرضه شده، به راحتی در آب حلنمی وسایل

 بکار برد. روی سطوح توان بصورت محلول، اسپری و تی کشیدن می است. این ترکیب را
 قابل استفاده است. جاتهاالمید جهت گندزدایی سطوح مختلف، ظروف و وسایل آشپزخانه و گندزدایی میوه و سبزی 

 بهداشتی از محلول های ، به ویژه وضوخانه و سرویسیو سایر اماکن مذهب مختلف مسجدگندزدایی سطوح شود برای می توصیه

لیتر آب استفاده گردد. در این حالت محلول تهیه شده را روی سطوح بپاشید و  13گرم هاالمید )یک قاشق غذاخوری( در  15حاوی 
 ماند.می اجازه دهید در معرض هوا خشک شود، اثر ضدعفونی کنندگی این ماده تا مدتی باقی

  گرم هاالمید  33شود از محلول حاوی می مرتبط است، توصیه ضدعفونی ظروف آشپزخانه و سایر وسایلهدف در صورتی که

 لیتر آب استفاده نمایید. 13)دو قاشق غذاخوری( در 

 دتول -5-4-4

از افزودن آب به  سفید رنگ است. دتول یک ضدعفونی کننده غیر سمی موضعی و قوی است که پسهای دتول از مشتقات کلروگزیلنول با بلور
قاشق غذاخوری در یک لیتر آب( برای گندزدایی وسایل و لوازم  2درصد دتول ) 5شود. محلول می آن یک محلول شیری رنگ حاصل

 شود. می استفادهها و توالتها و شیرهای دستشوییها پالستیکی، ضدعفونی نرده و دستگیره درب

  روی  درصد را 5دتول  حالی که دستکش به دست دارید پارچه آغشته به محلولدر  ها،ضدعفونی دستگیره، شیر و نردهبرای

 سطح مورد نظر بکشید. 

  قاشق غذاخوری در یک لیتر آب(  1درصد دتول ) 5/1توان از محلول می بهداشتیهای ضدعفونی محوطه سرویسبرای

 استفاده نمود. 

  محلول را ها ریخته و با تی روی سطح پخش و برای دیواردرصد را روی کف  5/1توان محلول می کفگندزدایی سطوح جهت

 روی دیوار اسپری نمود.

 

 آب آهک -5-4-5

یک )ماده ضدعفونی کننده است که بدون بو بوده و مصرفش بی خطر است. آب آهک )دوغاب، شیر آهک( هیدروکسیدکلسیم ترین آهک ارزان
آید. این ترکیب جهت می برابر حجم خود، با آب مخلوط شود، آب آهک بدست 2ا برابر وزن ی 8است. در صورتی که آهک با  (محلول قلیایی

بهداشتی و کنترل بو در این مناطق و گندزدایی فضوالت قابل استفاده است. آب آهک قادر است های گندزدایی کف، دیوار و محوطه سرویس
 .نابود کندطی مدت یک ساعت میکروب حصبه و وبا را 

 کرئولین -5-4-6

آید. کرزول یک می صابون بدست ماده ضدعفونی کننده از مخلوط کردن کرزول، یک ماده نفتی )مواد روغنی( و ماده امولسیون کننده نظیر این
مدفوع و  ها،ترکیب فنلی است و خاصیت میکروب کشی آن از فنل بیشتر است. کرئولین بوی اسید کاربولیک دارد و برای گندزدایی توالت

لیتر آب( جهت مصارف گندزدایی  13میلی لیتر کرئولین در 153درصد ) 5آن کاربرد دارد. بطور معمول از کرئولین با غلظت سطوح آلوده به 
شود سپس سطح در تماس با هوا خشک شده و تا مدتی می درصد کرئولین روی سطح مورد نظر پاشیده 5شود. بدین منظور محلول می استفاده

ا عملیات گندزدایی به خوبی انجام شود. در صورت استفاده از پمپ جهت اسپری کردن و پاشیدن این محلول، شود تمی از شستن آن جلوگیری
 متر مربع کافی است. 153جهت گندزدایی سطحی معادل تهیه شده، لیتر محلول کرئولین  13مقدار 

 آ.اف  51دکونکس  -5-4-7

شود، فاقد آلدئید، شفاف، رنگ متمایل به سبز و دارای بوی معطر است. می هاف محلولی است که جهت گندزدایی سطوح استفاد.آ 53دکونکس 
را از ها و ویروسها قارچ ها،دقیقه باکتری 5درصد آن بعد از  1بطوری که محلول  ،مقادیر کم آن دارای خاصیت میکروب کشی مطلوب است
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قابلیت  بهداشتی استفاده نمود.های سرویس وخانه، آشپزخانه وتوان جهت گندزدایی سطوح مختلف صحن، وضمی برد. از این ترکیبمی بین
 گیرد.می اف تحت تأثیر مواد شوینده قرار.آ 53میکروب کشی دکونکس 

  برسانید. محلول تهیه به حجم یک لیتر ( آب لیترمیلی 283لیتر محلول اولیه را با آب )میلی 13 ،درصد دکونکس 1برای تهیه محلول
 دکونکس آغشته نمود. محلولسطوح پاشید و با کمک تی سطح زمین را با  توان رویمی شده را

 گندزداایمنی در کاربرد مواد های توصیه -5-5

 محل مناسب و دور از دسترس اطفال نگهداری کنید. در را کننده و سفید کننده ضدعفونی شوینده، مواد  

 بچسبانید "نیست خوردنی "جمله و کاال نام حاوی برچسبی مواد ضدعفونی کننده حتماً ظرف محتوی روی بر.  

  کنید استفاده دستکش از ضدعفونی کننده مواد از استفاده هنگام به.  

 نپاشد شما لباس حتی و چشم پوست، به که باشید مراقب کنید،می استفاده اسیدی مواد و کننده سفید مواد از اگر.  

 بشویید فراوان آب با را چشمتان سرعت به کرد، پیدا تماس شما شمچ با مواد ضدعفونی کننده ازای قطره حتی که صورتی در.  

 صورت در و کرده باز راها پنجره حتماً کنید،می استفاده ضدعفونی کننده مواد از بهداشتیهای سرویس شستشوی برای که هنگامی 
 شوینده، مواد و داغ آب محلول از ناشی خاراتب زیرا نکنید، استفاده داغ آب از شستشو برای ضمن در. کنید روشن را آن هواکش، وجود
  .شود تنفسی مسمومیت سبب

 عظیمی سوزی آتش بروز سبب احتیاطیبی همین است ممکن زیرا بپرهیزید، گاز شعله نزدیکی در اشتعال قابل شیمیایی مواد با کار از 
  .شود

 با ابتدا ،مؤثر نیست و کافی سطحی کردن پاک رایب شوینده محصول یک اگر. نکنید مخلوط هم با را مختلف شوینده مواد هرگز 
وایتکس و جوهر نمک )مخلوط شدن  .کنید استفاده را جدید مواد سپس ،تمیز کرده سطح روی از کامالً را قبلی مواد مرطوب دستمال

 گردد(.می آن باعث تولید گاز کلر و بخارات سمی
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 فصل هفتم

 درمساجد و اماکن مذهبیايمنی اصول 

 مقدمه -7-1

بر  گردد.می مالی و بعضاً جانیهای یک رویداد برنامه ریزی نشده و ناخواسته است که موجب بروز زیانیا ایمنی همان پیشگیری از حادثه 
رت راهبردی معاونت برنامه ریزی و نظا (1351در برابر آتش سوزی، سال ها دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان) 111اساس نشریه شماره 

 53هر ساختمانی که در آن  طبق این نشریه،. محسوب می شوندبا تصرف تجمعی های مساجد و اماکن مذهبی جزء ساختمانست جمهوری، ریا
(، فضای 1388طبق مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران )سال  از طرفیشود، می نفر یا بیشتر جمع شوند، دارای تصرف تجمعی شناخته

 قرار دارند. در این گروه  و اماکن مذهبی جداشود و مسمی نفر یا بیشتر اقامت موقت یا اشتغال دارند گفته 13آنها  تجمع به فضاهایی که در
مختلف، توجه به رعایت اصول ایمنی در این اماکن و شناسایی های با عنایت به تجمع مسلمانان در مساجد و اماکن مذهبی در مراسم 

از  برق گرفتگی و و یا طبقات فوقانیها سقوط از پله ،آتش سوزینشت گاز و میت بسیاری برخوردار است. عوامل بالقوه بروز حادثه، از اه
مرتبط با پیشگیری از این حوادث در ایمنی های مهمترین حوادثی بوده که پتانسیل بروز آنها در مساجد و اماکن مذهبی وجود دارد. لذا توصیه

  است.این فصل ارائه شده 

 گاز ایمنی -7-2

و حوادث ناشی از سوخت ناقص گاز و استنشاق گازهای سمی سوزی( )انفجار و آتشحوادث ناشی از گاز طبیعی شامل حوادث ناشی از نشت گاز 
 گردند عبارتند از:حاصل از احتراق است. مهمترین علل نشت گاز که منجر به آتش سوزی و انفجار می

 ز قبیل اجاق گازاستفاده از وسایل گازسوز بدون ترموکوپل ا 
 محکم نبودن شیلنگ وسایل گازسوز در دو سر اتصال آن توسط بست فلزی 
 و در معرض ضربه یا حرارت های بلنداستفاده از شیلنگ 
 هافرسوده و غیراستاندارد بودن شیلنگ 
 درپوش نداشتن شیرهای گاز که مورد استفاده نیستند. 
 ل گازسوزدخالت افراد غیرمتخصص در تعمیر و دستکاری وسای 
 استفاده از وسایل گازسوز غیراستاندارد و غیرمجاز 

 سوزیآتش ت گاز و ایمنی ساختمان در برابرپیشگیری از نش راهکارهای -7-2-1

ای کوچک یا جرقه، کافی است تا سبب انفجار و آتش در این گونه حوادث ابتدا به دالیلی، گاز در محیط نشت کرده و سپس عاملی مانند شعله
  گردد. مهمترین راهکارهای پیشگیری از این حوادث عبارتند از:سوزی 

 .از اجاق گاز بدون ترموکوپل استفاده نکنید 

 مدن ضربه به وسیله دیگ و سایر ظروف سنگین روی اجاق گاز جداً خودداری کنید زیرا باعث سست شدن اتصاالت و نشت گاز از وارد آ
 خواهد شد. 

 گردداز استاندارد و سالم بودن آن اطمینان حاصل  قبل از استفاده از وسایل گرمازا. 

  .از اتصال دو یا چند وسیله گازسوز به یک شیر مصرف خودداری کنید 

 ای بایستی آزمایش بعد از وصل نمودن وسیله گازسوز به سیستم لوله کشی گاز و قبل از شروع به استفاده از آن و همچنین بصورت دوره
 ع ظرفشویی انجام شود.نشت گاز با کف صابون یا مای

  و  ، مجزاباید از طریق لوله و اتصاالت بصورت کامالً درزبندی شده به یک دودکش سالم درون سوز )بخاری، آبگرمکن( گازسوزهر وسیله
 بدون درز و شکستگی اختصاصی وصل شود.
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 های فلزی استفاده گاز، حتماً باید از بست های گاز از یک طرف به وسایل گازسوز و از طرف دیگر به لوله کشیبرای محکم کردن شیلنگ
 شود(.لنگ باعث خرابی شیلنگ و نشت گاز مییجای بست روی شه شود )پیچاندن سیم ب

 متر بیشتر باشد(. 1/1های گاز نباید از های بلند برای انتقال گاز به نقاط مختلف ساختمان استفاده نکنید )طول شیلنگاز شیلنگ 
 مستمر بررسی کنید تا سوراخ و ترک خوردگی نداشته باشند. های گاز را بطور شیلنگ 

 های فشار قوی مخصوص گاز استفاده کنید.کشی از شیلنگبرای وصل کردن وسایل گازسوز به لوله 
 مسدود کنید. ،بندیکه به شیر گاز هیچ وسیله گازسوزی متصل نیست، شیر را با درپوش آبدر صورتی 
 شود، حتماً شیر اصلی گاز را ببندید.از گاز استفاده نمیکه برای مدت طوالنی در صورتی 

 چند وقت یکبار بازدید گردند تا در صورت زخمی شدن یا های فلزی گاز ساختمان جهت جلوگیری از پوسیدگی و سوراخ شدن باید هرلوله
 آمیزی گردند.کنده شدن رنگ روغنی آنها، مجدداً رنگ

 ز ساختمان باید با هماهنگی شرکت ملی گاز و تأیید مهندسین ناظر انجام شود.هر گونه تغییر در سیستم لوله کشی گا 
 توان از چراغ قوه هنگام نشت گاز چنانچه محل تاریک است باید از روشن کردن چراغ برق یا هر نوع شعله خودداری گردد. در این حالت می

 .استفاده کرد. چراغ قوه را خارج از فضای آلوده به گاز روشن نمایید
  در صورت نشت گاز و استشمام بوی آن، ضمن حفظ خونسردی به ترتیب افراد را از محیط آلوده به گاز خارج کنید، فوراً شیر اصلی گاز را

با تکان دادن  ها را باز کنید وکه کنتور برق در فضای آلوده به گاز نیست، برق را از فیوز اصلی قطع کنید، درب و پنجرهببندید، در صورتی
-که از تخلیه کامل گاز و رفع نشتی مطمئن نشدهزمانی تاه یا پارچه پنبه ای مرطوب گاز منتشر شده در محیط را به بیرون هدایت کنید. حول

 اید، به افراد اجازه ورود ندهید.
 دنکنیاستفاده  و مساجد در داخل تکایا نظایر آنهای کارگاهی بدون دودکش، شعله عریان و بدون حفاظ و از بخاری. 

  ( الزامی است…)پشتی، فرش و  العبین وسایل گرمازا و لوازم قابل اشتمناسب رعایت فاصله. 

 با ساختار غیرقابل اشتعال عبور داده شود ایمندر مجاورت پرده و مواد قابل اشتعال قرار گیرد و از محل کامالً  ددودکش نبای. 

  جداً جلوگیری شود استالح قابل اشتغال برزنت یا مصجنس عبور دادن دودکش بخاری از سقف که از از. 

 های گرما ساز را قبل از استفاده حتماً نظافت کنیدها و دستگاهکوره بخاری. 

 مراقب باشید که شیر فلکه گاز اطمینان حاصل کرده، از عملکرد صحیح آنها  ،گازی و پس از نصب بخاریهای در صورت استفاده از بخاری
 کان آسیب فیزیکی آن وجود نداشته باشد.نبوده و ام کودکان در دسترس

 و از باز بودن مسیر دودکش  تمیز نمودهرا  آنها دودکش، سیستم حرارت مرکزی و هازا مانند بخاریحرارتهای برداری از دستگاهقبل از بهره
 .اطمینان حاصل نمایید

  اجسام داخل دودکش و همچنین کوران هوا در زمان  سقوطباید مجهز به کالهک باشد تا از  آزاددر ناحیه منتهی به فضای  بخاریدودکش
 د.مصون باشتند وزش باد 

 پیوست( با مشورت متخصصین آتش نشانی، تعداد کافی کپسول آتش نشانی باید تهیه و در محل مناسب نصب گردد(. 

 خروج نصب شده و در تمام اوقات  مشخص و کامالً قابل دسترس مانند راهروها و مسیرهایهایی آتش نشانی باید در مکانهای کپسول
 شبانه روز با تمام ظرفیت آماده به کار باشند.

 باشد.می متر 5/11های آتش نشانی،  حداکثر فاصله مجاز افراد جهت دسترسی به کپسول 
 ک متر از کف کیلوگرم روی دیوار باید چنان صورت گیرد که سر خاموش کننده حداکثر ی 18آتش نشانی با وزن بیش از های نصب کپسول

متر افزایش داده شود. ولی در هر حال فاصله بین زیر  5/1تواند تا می با وزن کمتر، این ارتفاعهایی زمین ارتفاع داشته باشد و برای کپسول
 سانتیمتر کمتر باشد. 13کپسول و کف زمین نباید از 

 ناشی از حرکت، های مکانیکی و خرابیهای ه حال از آسیبانتخاب شود که کپسول در همای مکان نصب کپسول آتش نشانی باید به گونه
 نقل و انتقال و برخورد با وسایل در امان باشد.

 .دستور چگونگی استفاده از کپسول آتش نشانی باید روی بدنه جلویی آن نصب شود 
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  و نصب شود که امکان پوشش  بایستی به نحوی طراحی وضروری بوده ها آتش نشانی در مساجد و حسینیهجهت ایجاد شبکه آبرسانی
 33الی  15محاسبه و برای مدت ها منبع ذخیره آب آتش نشانی، مشخصات پمپ و سایز لولهداشته و ظرفیت مسجد وجود دهی کلیه نقاط 

 .ر گرفته شودظدر ن رسیدن آتش نشانی به محل تا دقیقه

  قرار گیرد ید توسط افراد متخصص مورد بازدیدباقبل از برگزاری مراسم، شبکه برق، لوازم الکتریکی و وسایل گرمازا. 

  کنترل شود بایداحتمال آتش سوزی  کاهشجهت جلوگیری از تردد افراد غیر مسئول و ها و حسینیهحریم چادرهای تکایا. 

 است )با عملکرد دائمی( مطلوبها نصب سیستم اعالم حریق اتوماتیک در مساجد و حسینیه. 

 ایمنی و نحوه مرتبط با با مراجعه به نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی محل، مسائل ها مساجد و حسینیه یندماو خ شود متولیانمی توصیه
  .و حوادث را آموزش ببینند آتش سوزیمقابله با 

 کنید و اقدام  تخلیه افراد شود خونسردی خود را حفظ کرده و در وهله اول نسبت بهمی در صورت بروز آتش سوزی در اینگونه اماکن توصیه
شیر بستن از طریق  خاموش نمودن حریقبه صورت همزمان نسبت به  ،(115)تلفن سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ضمن تماس با

 .نماییداطفاء حریق اقدام های کپسولو استفاده از  وسیله حرارتیفلکه تأمین سوخت 

 از و یا قطعی گاز از کنتور و رگالتور فوراً از طریق تماس با شماره در صورت بروز هرگونه حادثه یا مشاهده نشتی گاز یا استشمام بوی گ
 های امدادی شرکت گاز منطقه برسانید. واحدموضوع را به اطالع  122تلفن 

 راهکارهای پیشگیری از احتراق ناقص گاز و استنشاق گازهای سمی توسط افراد -7-2-2

اکسیژن، به دلیل نقص در دودکش وسایل گازسوز نده و یا کمبود مع گازهای مسموم کناین گروه از حوادث بیشتر در اثر سوختن ناقص گاز، تج
دار در صورتی که دودکش در وسایل گرمازای دودکش ، اتفاق می افتد.و بدون دودکش و فقدان تهویه کافیو یا وسایل گرمازا با شعله روباز 

حاصل از احتراق( به خوبی از طریق دودکش، انجام می شود. در وسایل  بدون نقص باشد، عمل تهویه دود )ورود اکسیژن و تخلیه گازهای
 گرمازا با شعله روباز و بدون دودکش، این شرایط فراهم نیست. لذا این وسایل، اکسیژن الزم برای سوختن را نیز از همان محیط می گیرند و

ها های کولر و دربها، دریچههای تهویه، هواکش، پنجره، راهدر فصول سرد سال گردانند.گازهای حاصل از احتراق را به همان محیط برمی
شود و در اثر سوختن ناقص و وجود گازهای مضر به ویژه منوکسیدکربن در نمی معموالً بسته است. در نتیجه عمل تهویه هوا به درستی انجام

های پیشگیری از این حوادث و خاموش گردد. مهمترین راه محیط، افراد دچار مسمومیت شده که در نهایت می تواند منجر به خواب، مرگی آرام
 عبارتند از:

 توانید یک وزنه را به انتهای طنابی ببندید و آن را به بودن مسیر دودکش مطمئن شوید. برای این کار می قبل از روشن کردن بخاری از باز
 قسمت باال و خروجی دودکش باید گرم باشد.داخل دودکش هدایت کنید. به عالوه در صورت خروج گازهای سمی از دودکش، 

 ها به وسیله نوارهای اسفنجی و مانند آن در فضاهای کوچک که به وسیله بخاری گازسوز گرم میاز مسدودکردن درزهای درب و پنجره-

 شوند، خودداری نمایید.
 به کالهک به شکل  باید دارای یک دودکش مجزا و مجهز درون سوز مانند بخاری و آبگرمکن هر وسیله گازسوزH باشد )انتهای دودکش-

 سانتیمتر از سطح پشت بام باالتر باشد(. 55های داخل دیوار ساختمان باید حداقل 
  لوله بخاری را از شیشه عبور ندهید زیرا باعث افتادن لوله دودکش، شکستن شیشه و همچنین برگشت گاز سمی منوکسیدکربن به فضای

 شود.داخل ساختمان می
 شود.لوله دودکش بصورت افقی خودداری کنید زیرا گازهای حاصل از احتراق در این حالت خارج نمی از نصب 
 های خرطومی آلومینیومی های قابل انعطاف )خرطومی یا آکاردئونی( به عنوان دودکش بخاری ممنوع است. جداره لولهاستفاده از لوله

ها و ایجاد سوراخ روی آنها شده و در نتیجه گاز منوکسیدکربن به ن دیواره این لولهضخامت بسیار اندکی دارد، لذا حرارت زیاد موجب سوخت
 تواند سبب گازگرفتگی و حتی مرگ افراد شود.کند. این گاز میفضای داخل ساختمان نشت می

 ه کافی به مشعل برسد و با شعله آبی کامالً تمیز و مرتب باشد تا گاز بتواند به راحتی و به اندازهای اجاق گاز راقب باشید که مشعلهمیشه م
 بسوزد.

 را فوراً از  هاد بایستی آننسوزکه با شعله زرد یا قرمز مید. درصورتینتوجه کنید که وسایل گازسوز نظیر بخاری باید با شعله آبی بسوز
 سرویس خارج کنید و جهت رفع عیب به تعمیرکاران متخصص اطالع دهید. 
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 تفاده نکنیددکش اسهای بدون دواز بخاری. 
 .نصب دودکش بخاری در داخل راهروها و فضاهای بسته که جریان طبیعی هوا وجود ندارد، ممنوع است 

  سقوط افرادپیشگیری از  -7-3

به ا هدر طبقات باال و تردد در پلکانازدحام جمعیت لذا  اند.در بیش از یک طبقه ساخته شدهذهبی اماکن مسایر و ها بسیاری از مساجد، حسینیه
 دهد.می پتانسیل سقوط افراد را افزایش ها،ه در پایان نماز و سایر مراسمویژ

از علل سقوط و افتادن افراد نیز سیار های فرش و سیمهای غیر یکنواخت کف، لبههای برخورد پنجه پای افراد در حین حرکت به درپوش 
با اینحال شرایط محیط اطراف محل سقوط روی شدت آسیب اثرگذار است. شود. می است که در بعضی مواقع منجر به صدمه و آسیب به فرد

 رعایت نظم و مرتب بودن مسیر تردد افراد در کاهش احتمال برخورد پا با اشیاء و افتادن افراد مؤثر است.
طح زمین بیشتر از نیروی در زمانی که نیروی جانبی اعمال شده به سطح مشترک پا و سبوده و لیزخوردن یکی دیگر از علل سقوط افراد  

خیس یا خشک بودن سطح زمین وابسته است. بنابراین مرتب کردن مسیر حرکت  خوردن به زبر یا صاف و. لذا لیزافتدمی ، اتفاقاصطکاک باشد
اسب به ویژه در داشتن آن در پیشگیری از لیز خوردن افراد مؤثر است. به عالوه انتخاب کف پوش منافراد، تمیز کردن سطح زمین و خشک نگه

 دبخشی از راهکارهای پیشگیری از سقوط افرا دهد.می خطر لیزخوردن را کاهش ،شوندنمی مناطقی از مسجد نظیر راهروها که با فرش پوشانده
 عبارتند از:

 و جلوی ها تداد پلهاست، در این حالت نصب نرده مناسب در امها گاهی اوقات علت سقوط، ازدحام جمعیت در طبقات باال و تردد در پلکان
نقش بسیاری در کاهش سقوط کودکان و افراد مسن دارد. به عالوه ضروری است تا ها طبقات باال و نصب حفاظ مناسب برای پنجره

 د. ندر مواقع غیر ضروری قفل باشمنتهی به پشت بام و طبقات فوقانی، برای جلوگیری از سقوط کودکان، های درب

 های سانتیمتر نصب گردد. ارتفاع نرده 65به ارتفاع حداقل ای که باالتر از طبقه اصلی قرار دارند، باید دیوار یا نردهیی هادور تا دور لبه بالکن
 سانتیمتر باشد. 135ها حداقل کنار پلههای سانتیمتر و ارتفاع نرده 23روی عرض راهرو( باید حداقل بهانتهای راهروهای افقی یا شیبدار )رو

 سانتیمتر نسبت به کف بام، ارتفاع داشته باشند. 55ن پناه بر روی پشت بام باید حداقل دیوارهای جا 
 نفر باشد  53سانتیمتر عرض مفید داشته باشند، مگر آنکه مجموع تعداد افراد استفاده کننده )ظرفیت طبقه( کمتر از  113باید دست کم ها پله

 نتیمتر کاهش یابد.سا 23تواند به حداقل می که در این صورت عرض مفید
 درصد شیب داشته  1سانتیمتر پاخور و حداکثر  18کف پله باید حداقل  خواهد بود وسانتیمتر  13سانتیمتر و حداقل  18 حداکثر ارتفاع هر پله

 باشد.
  انتیمتر به س 113و حداقل عرض  8به  1و حداکثر  13به  1سطح شیبدار )شیبراه( جهت ورودی و خروجی مسجد باید دارای حداقل شیب

 باید در هر دو طرف نرده دستگیر داشته باشد(. 15به  1)هر شیبراه با شیب بیش از  عنوان راه دسترسی باشند
 استفاده دارند، مطمئنی اتکای سطح کههایی چهارپایه و طرفه1 و استاندارد ایهنردبان ازها تعویض المپ وها سقف وها پنجره نظافت برای 

  نمایید. خودداری نرده روی رفتن راه از و کنید

 کنید حاصل اطمینان آن بودن سالم از ابتدا ،ارپایههچ و نردبان از استفاده هنگام در . 

 نکنید استفاده چهارپایه یا و نردبان از هستید سرگیجه و ضعف دچار چنانچه . 
 و است خطرناک در حین باال رفتن،ای وسیله داشتن ههمرا و دست یک از استفاده. کنید استفاده دست دو هر از نردبان از رفتن باال هنگام 

  .دهدمی را افزایش سقوط احتمال

کنند. این افراد اغلب مبتال به پوکی استخوان بوده و از درد می افراد مسن بطور مداوم جهت اقامه نماز جماعت به مساجد مراجعه ،ر بسیاری از مواردد 

 :به موارد زیر توجه شودباید  برند بنابراینمی کمر و مفاصل رنج

 گردد ساختمان و حتی االمکان حیاط مسجد صاف و فاقد پله باشد. محیط صاف احتمال افتادن افراد و در نهایت شکستگی می توصیه
 رساند.می را به حداقلها استخوان

 حداقل یک واحد توالت فرنگی در بهداشتی همسطح با زمین باشد و جهت کاهش احتمال آسیب به افراد مسن، های حتی االمکان سرویس
 بهداشتی ساخته شود.های محوطه سرویس

 باشد و برای رفاه افراد مسن استانداردها گردد تا ارتفاع پلهمی در صورت وجود پله در ورودی مسجد، توصیه، ( سطح شیبدارRamp در نظر )
  گرفته شود.
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 د مسن با اتکاء به آنها تردد نمایند و فشار کمتری به مفاصل این افراد وارد آیدمجهز به نرده با دستگیره مناسب باشد تا افراباید ها پله.  

 مسن و افراد های گردد جهت رفاه حال خانممی شود، در این حالت توصیهمی در بعضی مساجد فضای طبقه فوقانی به بانوان اختصاص داده
 د.آسانسور مناسب در نظر گرفته شو ،های اسکلتیمبتال به بیماری

 تعداد کافی صندلی جهت نشستن افراد بیمار وجود داشته باشد. ذهبیحتی االمکان در حیاط مسجد و اماکن م 

 عضالنی -های اسکلتیپزشکی جهت افراد مسن و یا مبتال به بیماریهای توصیه -7-3-1

 اده از پله، در هنگام باال رفتن از پله با زانوی شود در صورت نیاز به استفمی برند، توصیهمی به بیمارانی که از درد یک مفصل زانو رنج
 باال بروند و در هنگام پایین آمدن با زانوی سالم پایین بیایند.دار مشکل

 جا کنند.هاز ایستادن طوالنی مدت اجتناب کرده و در صورت نیاز، هر چند لحظه یکبار وزن خود را از یک زانو به زانوی دیگر جاب 
 ناحیه کمر و گردن حفظ شود. بدیهی های شکل طبیعی بدن و قوسباشد که ای ن باید به گونهستادن و نشستوضعیت بدن در هنگام ای

 در کاهش و یا تشدید دردهای مفصلی و اسکلتی نقش زیادی دارد. ،است نحوه ایستادن و نشستن
 کمر و زانو( را تغییر دهید.سعی کنید هر چند لحظه یکبار وضعیت بدن ) ها،در صورت نیاز به حضور طوالنی در مراسم 
 سطوح ناصاف و یا لغزنده باشید و حتی االمکان از سطح شیبدار به  ها،مواظب پله مذهبیاماکن  سایر در هنگام حرکت در فضای مسجد و

 .جای پله استفاده کنید
 .حتی االمکان از دو زانو و چهار زانو نشستن اجتناب کنید 
  حمل زائران استفاده نمایید.های روی طوالنی از ویلچر و یا ماشینای پیادهو مساجد بزرگ، به ج مذهبیدر اماکن 
 .از خوردن غذاهای چرب و خیلی شیرین اجتناب کنید و لبنیات، غذاهای دریایی و سبزیجات را به اندازه کافی مصرف کنید 

 برق ایمنی -7-4

ندگی بدون آن قابل تصور نیست. از طرفی آنالیز حوادث مرتبط با برق امروزه کاربرد برق در زندگی روزمره به حدی معمول گردیده است که ز
لذا با توجه به گستردگی  اند.قابل پیشگیری بوده نکات ایمنیساده و های روشانجام نشان داده است که بسیاری از این حوادث فاجعه بار، با 

 ها،مین صدا جهت سخنرانی و مراسمأمسجد و ت مایش و سرمایش، گرمختلف نظیر روشنایی، نظافتهای کاربرد تجهیزات برقی جهت فعالیت
 پرداختن به اصول ایمنی مرتبط با برق حائز اهمیت است.

 تواند در پی داشته باشد که عبارتند از:می ل برقی مخاطراتی رایبه طور کلی برق و کار با وسا

 ناشی از جریان الکتریسیته آتش سوزی و انفجار ها،شوک الکتریکی، سوختگی مخاطرات اولیه: -الف

 ل و اشیاءیسقوط از ارتفاع، برخورد با وسا مخاطرات ثانویه: -ب

تواند جراحات شدید، آسیب به سیستم اعصاب می و اختالل در عملکرد طبیعی قلب شده و در مواردیها برق گرفتگی باعث انقباض ماهیچه 
 مرکزی و حتی مرگ فرد را به دنبال داشته باشد.

 ایمنی مطرح در زمینه پیشگیری از برق گرفتگی های توصیه -7-4-1

 ( الزامی است…و  پرده، فرش، تابلو) رعایت فاصله مناسب سیم، اتصاالت و ادوات برقی از مواد و مصالح قابل اشتعال. 

 مای شدید و در نهایت حریقاست که باعث گرها یکی از علل آتش سوزی ناشی از جریان برق، عبور جریان بیش از حد الکتریسیته از سیم 
ها شود. لذا در سیم کشی برق ساختمان با نصب جعبه فیوز و توزیع مناسب برق در ساختمان، از عبور جریان بیش از حد برق در سیممی

 جلوگیری کنید.

  به بدنه اسکلت فلزی اتصال در موقع ایجاد خیمه گاه و تکیه های موقت با اسکلت فلزی، سیم کشی باید به نحوی انجام گیرد که سیم برق
 پیدا نکند.

 سیم صدمه دیده  ،هیچ گاه سیم دارای برق را از زیر فرش یا موکت عبور ندهید، زیرا ممکن است در اثر عبور و مرور مداوم افراد از روی آن
 عایق خود را از دست بدهد. تو حال

  رق ساختمان صدمه وارد نشود.بکشی ر، دقت نمایید که به مسیر سیم دیگدر هنگام سوراخ کردن دیوارها به منظور نصب تابلو یا هر وسیله 
 هر گونه  و در صورت مشاهده حمل نظیر جاروبرقی و بلندگو را هر چند وقت یکبار بازرسی نموده لویژه انواع قابه وسایل برقی بهای سیم

 خرابی یا فرسودگی آن را تعویض نمایید.
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 خودداری  اند،کنتور قرار گرفتهاز برق که قبل های تور هیچ گونه حفاظتی وجود ندارد، از دستکاری سیمبا توجه به اینکه قبل از فیوز زیر کن
 نمایید.

 برق باید استاندارد بوده و از استفاده فیوزهای تقویت شده و غیر استاندارد جداً خودداری شود هایفیوز. 

  باشدمی ممنوعبرق گرفتگی با توجه به خطر حریق و اخذ انشعابات متعدد از یک پریز برق. 

  که برق از کنتور قطع شده باشد.کنید هنگام تعویض المپ، کلید برق، پریز و یا تعمیر هر وسیله برقی دقت 

 دهد.می مواظب باشید که کلیدها و پریزها خیس نگردند زیرا آب به راحتی برق را از خود عبور ،هنگام تمیز نمودن دیوارها 

 باشدمی ممنوع ،ولتاژ باال و بدون حباب و حفاظا بهای استفاده از المپ. 

 از تعویض و تعمیر آن خودداری نمایید. ،در هنگام روشن بودن المپ یا هر دستگاه برقی  

 افزایش مسئله، باعث  اینداده نشود، وجود دارد. درست تشخیص ها مسیر سیم بوده و امکان اینکهکولر کمی پیچیده  برق سیم بندی
 لذا کار تعمیرات کولر را به افراد متخصص واگذار کنید. شود.می رق گرفتگیخطر باحتمال 

 شوندمی تشدید برق گرفتگی باعث ، بنابراینخیس و مرطوب هستند ،کولرهای آبی. 
 آن قفل یا قطع موقت جریان برق هستند. بنابراین ممکن است کسی بصورت غیرعمد اقدام به روشن کردن  حالتفاقد  ،کلیدهای کولر

 برق گرفتگی یا حتی قطع عضو گردد. نظیرهایی دچار آسیب ،کولر است حال تعمیرو شخصی که در  نموده
 کولر نیست.های نبودن سیمدار قطع بودن کلید کولر به هیچ عنوان دلیل بر برق 
 ودن کلید کولر مطمئن شوید، سپس از قطع ب نیست،برق ساختمان را قطع کنید. اگر مقدور  حتی االمکانا راه اندازی کولر برای بازرسی ی

 توضیح دهید که از دست زدن به آن خودداری شود.  چسبانید،می که به کلیدهایادداشت کوچک  کاغذ یکروی کلیدها نوار چسب بزنید و با 
 از کولر فاصله بگیرید.  حتماً ردن آن،روشن ک و برای تست کولر 

 وسایل برقی دست نزنید دقت کنید که هیچ وقت با دست خیس و پای برهنه به. 
 با یک تکه چوب خشک یا  بالفاصله صورتدر صورت امکان فوراً برق را قطع کنید، در غیر این مواجه شدید،ای اگر با فرد برق گرفته

 برق جدا شود. در حین سرعت جریانپیچاندن یک پارچه خشک اطراف دست خود، لباس فرد را گرفته و به سمت محل امنی بکشید تا از 
عمل، خونسردی خود را حفظ نموده و در صورت نیاز تنفس مصنوعی را آغاز کرده و شخص دیگری را مأمور نمایید تا به اورژانس )تلفن 

 ( خبر دهد.115

 های خروجی در مساجد و اماکن مذهبیشرایط راه -7-5

معابر عمومی )کوچه یا خیابان( امتداد دارد. مناسب و  راه خروج، مسیر پیوسته و بدون مانعی است که از هر نقطه داخل ساختمان شروع و تا
خروجی از جمله فاکتورهایی است که می تواند اثرات نامطلوب )به ویژه خسارات جانی( ناشی از بروز حوادثی نظیر آتش  هایایمن بودن راه

 و اماکن مذهبی عبارتند از: های خروجی در مساجدسوزی را کاهش دهد. مهمترین فاکتورهای حائز اهمیت در رابطه با راه

 استقرار بناهای تجمعی )نظیر مساجد و اماکن مذهبی(  ،111در برابر آتش سوزی، نشریه ها بر اساس دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان
با  عمومی نظیر خیابان یا فضایهای اصلی ورود و خروج آنها دست کم به یک راه همگانی در همه موارد باید به نحوی باشد که درب

 به طور مستقیم باز شود.متر یا بیشتر  2عرض مفید 

 .هر طبقه باید دست کم دو راه خروج مجزا و دور از هم داشته باشد 
 ثانیه تجاوز نکند. 133های خروج در مساجد و اماکن مذهبی باید به نحوی باشد که زمان اسمی تخلیه کامل افراد از طراحی راه 

 111خروجی نباید از های باشد. عرض هیچ یک از راهمی نفر یا کمتر، حداقل دو راه خروج دور از هم نیاز 533 در مساجدی با ظرفیت بنای 
 سانتیمتر کمتر باشد.

  نفر ترجیحاً باید دو راه خروج داشته باشند. چنانچه مستقیماً به دو راه خروج مجزا راه ندارند، باید حداقل از  333تا  53مساجد با ظرفیت
درب جداگانه و دور از هم، به راهرو و فضای دیگری منتهی شوند و آن راهرو و یا فضا، از دو جهت مختلف به دو راه خروج مجزا و  1طریق 

 دور از هم مربوط گردد.
  راه خروج و تا حد امکان مجزا و دور از یکدیگر داشته باشند. 3نفر باید حداقل  1333تا  331مساجد با ظرفیت 
  راه خروج و تا حد امکان مجزا و دور از یکدیگر داشته باشند. 2نفر باید حداقل  1333بیش از مساجد با ظرفیت 
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 تواند به طبقه می توانند فقط یک راه خروج داشته باشند و این راهمی نفر است، 53که ظرفیت آنها تا هایی داخل و نیم طبقههای بالکن
 پایین منتهی شود.

 راه خروج دور از هم داشته باشند. این دو راه خروج 1نفر است، باید حداقل  133تا  51که ظرفیت آنها یی هاداخل و نیم طبقههای بالکن 
 توانند به طبقه پایین منتهی شوند.می

 خروج به های نفر است، یک طبقه مجزا محسوب شده و باید برای آنها راه 133که ظرفیت آنها بیش از هایی داخل و نیم طبقههای بالکن
 داد و عرض کافی در نظر گرفته شود.تع

 متر بیشتر نباشد. 25انتخاب شود که حداکثر طول مسیر از هر نقطه تا یک راه خروج، از ای باید به گونهها موقعیت و تعداد خروجی 
 لنگه های دوز دربعرض مفید داشته باشند. در مواردی که اسانتیمتر  83که در راه خروج واقع می شوند، باید دست کم هایی تمام درب

های درب نباید از سانتیمتر عرض مفید باشد. همچنین عرض هیچ یک از لنگه 83باید دارای ها دست کم یکی از لنگه استفاده می شود،
 سانتیمتر بیشتر باشد. 113

  مودی به عنوان راه خروجی ای با ریل افقی یا عهای کشویی یا کرکرهبنفر، نصب در 333در مساجد و اماکن مذهبی با ظرفیت بیش از
 مجاز نخواهد بود.

 طراحی و آراسته شوند که به وضوح قابل تشخیص باشند. نصب ای باید به گونهها منتهی به خروجیهای مسیرهای دسترسی خروج و درب
 خروجی ممنوع است.های هر گونه پرده، آویز، آینه و نظایر آن روی درب

 باشد که در مواقع لزوم، روشنایی بطور مداوم و پیوسته برقرار باشد و افراد بتوانند راه را به درستی ای خروج باید به گونههای روشنایی راه
نباید ها از جمله گوشهای خروج در سطح کف هیچ نقطههای داده و مسیر خروج را به راحتی طی کنند. حداقل شدت روشنایی راه تشخیص
 لوکس باشد. 13کمتر از 

 باید از منبعی مداوم و مطمئن تأمین شود. چنانچه از برق  های آب آتش نشانیو پمپ ای روشنایی مسیرهای خروجبرق مورد نیاز بر
 ثانیه بیشتر نشود. 13شود، برق شبکه باید بطور خودکار عمل نموده و وقفه ایجاد شده در روشنایی از می اضطراری استفاده

  هر طرف برای افراد فراهم باشد.امکان رؤیت راه خروج و پلکان ساختمان باید از 
 دهد مشخص شوند، مگر آن که راه می مناسب که سمت و جهت دستیابی به راه خروج را نشانهای خروجی باید با عالمتهای تمام راه

 خروج و محل دسترسی به آن فوراً و به آسانی، قابل دیدن باشد.

 پردازی از درون و یا بیرون داشته ج را به طور ساده و خوانا نشان دهد و نورای باشدکه کلمه خروعالئم خروج اضطراری بایستی به گونه
 باشد.

 باز شوند. موافق جهت خروجباید  خروج اضطراریهای درب 

 
 ویژه مباحث سومه مقررات ملی ساختمان ب ساختمانی مسجد و سایر اماکن مذهبی مباحث مختلفهای گردد قبل و در حین انجام فعالیتمی توصیه 

در مقابل حریق(، سیزدهم )تأسیسات برقی(، چهاردهم )تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع(، شانزدهم )تأسیسات ها )حفاظت ساختمان

 بهداشتی( و نوزدهم )صرفه جویی در مصرف انرژی( مورد توجه قرار گیرد.
 


