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 نمابر آني

 ... درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه بهداشتي محترم معاون 

 برخی در  E.Coli باکتری از ناشی اسهالی بیماریهای طغیان بروز به توجه با محیطی بهداشت فعالیت تشدید دستورالعمل: موضوع

  اروپا اتحادیه کشورهای از

 

 با سالم و احترام 

آًتشٍّوَساطيك دس ثشخي اص كـَسّبي اتحبديِ اسٍپب   E.Coliِ ثشٍص عغيبى ثيوبسيْبي اػْبلي ًبؿي اص ثبكتشيثب تَجِ ث           

حفظ  ثَيظُ آلوبى ٍ احتوبل ؿيَع ثيوبسيْبي هٌتقلِ اص آة ٍغزا ٍ ّوچٌيي ضشٍست پيـگيشي اص ايي ثيوبسيْب دس ساػتبي تبهيي ٍ

ٍ كٌتشل  ثبصسػي ّب    ئيذ ثبصسػبى ثْذاؿت هحيظ ضوي تـذيذ ًظبستْب،فشهب خَاّـوٌذ اػت دػتَس ،ػالهتي آحبد جبهؼِ

اغزيِ : هشاكض ٍ اهبكي حؼبع ػجبستٌذ اص)، ػشضِ ٍ فشٍؽ هَاد غزايي ٍ اهبكي ػوَهي حؼبع تَصيغ  ،ثْذاؿتي هشاكض تْيِ

تَصيغ غزا، كتشيٌگ ّبي  ض عجخ ٍتبالسّبي پزيشايي، هشاك چلَكجبثي ّب، ػلف ػشٍيغ ٍ فشٍؿي ّب، پيتضا فشٍؿي ّب،سػتَساى ّبٍ

اًجبسّبي  ؿيشيٌي فشٍؿي ّب، ثؼتٌي فشٍؿي، قٌبدي ٍ آثويَُ ٍ كتِ كجبثي، جگشكي، اهبكي ثيي ساّي، كجبثي ٍ سيلي، َّاپيوبيي ٍ

 هشاكض ٍغزايي، ّتل  ٍ تْيِ هَاد كبسگبّْبي تَليذ گضپضي ٍ ػَّبى ٍ ػوذُ فشٍؿي ّب، لجٌيبتي ٍگبسگبّْبي لجٌيبتي، هَادغزايي ٍ

 :هَاسد ريل هذ ًظش قشاس گيشد ( ػبهبًِ ي تبهيي آة آؿبهيذًي، اػتخشّبي ؿٌب  اقبهتي، كبسخبًِ ّبي تَليذ يخ،

ثشگضاسي جلؼبت ّوبٌّگي ثب ػبصهبًْب ٍ اداسات ريشثظ اص جولِ اػتبًذاسي، فشهبًذاسي، ثخـذاسي، ؿْشداسي، ػبصهبى  -1

ث فشٌّگي ٍ گشدؿگشي، هجبهغ ٍ اتحبديِ ّبي صٌفي هشاكض هشتجظ، ًيشٍي ؿشكتْبي آة ٍ فبضالة، ػبصهبى هيشا ثبصسگبًي،

 ....اًتظبهي، دػتگبُ قضبيي، ػبصهبى حفبظت هحيظ صيؼت، آهَصؽ ٍ پشٍسؽ، ػبصهبى صٌبيغ ٍ هؼبدى، ػبصهبى صذا ٍػيوب ٍ 

 غزايي  ّوبٌّگي ثب اداسُ كل اهَس آصهبيـگبّْبي كٌتشل غزا ٍ داسٍ دس خصَف ًوًَِ ثشداسي ّبي هَاد -2

 تقَيت ّوكبسي ّبي تيوي في هب ثيي ثْذاؿت هحيظ ٍ ثيوبسيْب   -3

عشح هَضَع دس جلؼبت كبسگشٍُ ػالهت ٍ اهٌيت غزايي اػتبى ٍ ؿْشػتبًْبي تبثؼِ دس ساػتبي ايجبد ّوبٌّگي ٍ ّوكبسي  -4

 ثيـتش ٍ ثْتش دس حَصُ ّبي ثشٍى ثخـي 

تزكش اّويت  ؿْشػتبًي ٍ ّوچٌيي ثبصسػيي ثْذاؿت هحيظ ٍثشگضاسي جلؼبت تَجيْي ثشاي هؼئَليي ٍهذيشاى اػتبًي ٍ -5

 هَضَع

 جلؼبت ػتبد كٌتشل ثيوبسيْبي سٍدُ اي ثب حضَسفؼبل ٍاحذّبي دسٍى ثخـي ٍثشٍى ثخـي تـكيل هؼتوش -6

هشاكض پش جوؼيت، گشدؿگشي ٍ تَسيؼتي ٍ ًقبط )تْيِ ًٍصت ثٌشّبي آهَصؿي ثب هغبلت هٌبػت ٍكبسثشي دس هحلْبي ػوَهي -7

 ( هشكضي ؿْشّب ٍ اهبكي ثيي ساّي  ٍسٍدي ٍ

، تكثيش ٍ تَصيغ پَػتش ٍ پوفلتْبي آهَصؿي دس خصَف چگًَگي ًگْذاسي هَاد غزايي ٍ پيـگيشي اص ثشٍص ثيوبسيْبي چبح -8

 ( تصَيش پيَػت)، جَاًِ غالت ٍ هحصَالت ػبالدي ِ ثْذاؿتي ػبلوؼــبصي ػجضيجـــبتسٍدُ اي هشتجظ ثب آة ٍ غزا ٍ اعالػي

 بًي ٍ آهَصؽ دس خصَف سٍؽ گٌذصدايي تَالتْب ٍ ػشٍيؼْبي ثْذاؿت ػوَهياعالع سػ -9

ّوبٌّگي ثب سٍاثظ ػوَهي ثِ هٌظَس جلت هـبسكت ػبصهبى صذا ٍ ػيوب ٍ سٍصًبهِ ّبي هحلي دس خصَف افضايؾ ػغح  -11

 آگبّي هشدم دس صهيٌِ سػبيت ثْذاؿت فشدي ٍ هَادغزايي 
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 لَيضيًَي ثبّوبٌّگي صذا ٍػيوب دس ساػتبي اعالع سػبًي ػوَهيت حضَس فؼبل دسثشًبهِ ّبي ساديَيي ٍ -11

ػتبد فَسيتْبي ػالهت هحيظ ٍ كبس ثِ ػٌَاى پل استجبعي هشدم ٍ ٍصاستخبًِ ثِ هٌظَس  19678اعالع سػبًي ػوَهي كذ تلفي  -12

 اػالم اخجبس تخلفبت ثْذاؿتي تَػظ هشدم

تبًي جْت پبػخگَيي ثِ ؿكبيبت هشدهي هشتجظ دس ػبػبت اػالم تلفي توبع هشدهي اص عشيق سػبًِ ّبي اػتبًي ٍ ؿْشػ -13

 اداسي ٍ غيش اداسي ٍ سٍصّبي تؼغيل ثصَست پيغبهگيش

ثبصسػي ٍكٌتشل ثْذاؿتي اص تشهيٌبلْبي هؼبفشثشي، ايؼتگبّْبي ساُ آّي، فشٍدگبّْب، اتَثَػْب ٍ قغبسّبي هؼبفشثشي ٍ  -14

فقظ آة ثؼتِ ثٌذي ثِ صَست اًفشادي تَػظ هؼئَليي )ة ؿشة ػبلناهثبلْن ثب تبكيذ ثش ػشضِ ثْذاؿتي هَاد غزايي، تَصيغ آ

 ، ًظبفت ػوَهي ٍ ًظبفت ػشٍيؼْبي ثْذاؿتيٍػبيظ ًقليِ هؼبفشثشي ػوَهي دس (هشثَعِ ثيي هؼبفشيي

اػتفبدُ اص )ثْذاؿت تجْيضات ، تْيِ هَادغزايي ثب اٍلَيت ثْذاؿت فشدي،ٍكٌتشل ثْذاؿتي ثش كليِ هشاكض عجخثبصسػي  -15

تْيِ هَادغزايي اٍليِ ثْذاؿتي ٍػبلن، ) ٍ ثْذاؿت هَادغزايي( ت هٌبػت ٍ ؿؼتـَ ٍ گٌذصدايي هؼتوشآًْب ٍ هحيظ كبستجْيضا

 (پختِ ؿذُ، ػبلوؼبصي ػجضيجبت، جَاًِ غالت ٍهحصَالت ػبالدي غزايي اٍليِ ٍ ًگْذاسي صحيح هَاد

جخ ٍ تْيِ هَاد غزايي ٍ اغزيِ فشٍؿي ثب تبكيذ ثش ثبصسػي ٍكٌتشل ثْذاؿتي ثش تَصيغ ػبالد ٍ ػجضي خبم دس كليِ هشاكض ع -16

 ػبلن ػبصي ػجضيجبت

 ثبصديذ هؼتوش اص كبسخبًجبت تَليذ يخ ٍ ًوًَِ ثشداسي هؼتوش اص آة هَسد هصشف -17

ػبهبًذّي ٍجلَگيشي اص فؼبليت دػتفشٍؿبى دٍسُ گشد هَاد غزايي حؼبع چَى آثويَُ،ثؼتٌي، فشآٍسدُ ّبي لجٌي، كجبة،  -18

 شؿك غيش ثْذاؿتي، ػبًذٍيچ ٍ اهثبلْن ثب ّوبٌّگي ثيي ثخـي ٍهـبسكت ػبصهبًْبي هشثَعِجگش، لَاؿك ٍ ت

 ّوبٌّگي دس ساػتبي جلَگيشي اص آثيبسي ػجضيجبت ثب فبضالة خبم اًؼبًي ٍ صٌؼتي -19

ثجت  ؿبيبى ركشاػت اػالم هَاسد ثشٍص اپيذهي اص عشيق ػبهبًِ هذيشيت استجبعبت هشدهي ػتبد فَسيت ػالهت هحيظ ٍ كبس ٍ

 .ًْبيي عغيبى هَسد اًتظبس هي ثبؿذػبػت ٍگضاسؽ 24غزا حذاكثش ظشف هذت گضاسؽ فَسي عغيبى ثيوبسيْبي هٌتقلِ اص آة ٍ
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 يسارت عالی مقام دستجزدی يحید دکتز خاوم سزکار   
 بهداشت محتزم معاين ویا مصداقی دکتز آقای جىاب   
 ياگیز بیماریهای مدیزیت مزکش رئیس ي بهداشت معاين محتزم مشاير گًیا زدکت آقای جىاب   
 فاضالب ي آب بهداشت ادارٌ محتزم رئیس شقاقی مهىدس آقای جىاب   
 کشًر کار ي محیط سالمت فًریتهای ستاد رئیس آقاسادٌ آقای جىاب   
 جهت اطالع   عمًمی کهاما بهساسی ي غذایی مًاد بهداشت ادارٌ سزپزست فزهادی مهىدس آقای جىاب 


