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 :مقدمه

لیآهههفسروسف هههف سفههه سس5تهههبسس2همهههنسان هههبسسههههبسر هههآنسرهههنسیهههفال سروساسهههه ال ساس  ههه سس ا انهههنسس

رلنهه دس  سف ههبسسهههبیسبمهه ف سرههفایستههبفی سروس هه ا اساسسسسسسکننهه یسل هه سا ستاتی اتهه سکههنسرههنس هه  س  سسسسس

البآههنسافههفا دسالهه سرر ههف سکهه سهههبسروسسسخنههمسفهه   سادههآرب دسیههفا سفهه س یههف سرر ههف سکهه سفهه سربیهه یسسسسس

س ببلههبسرت ایههبسانهه انسن یههی ن سهههبسفبننهه سهههبل س ههفاهمسفهه سکنن یبهه رسسسسسسسس ههفرس اسنیهه سرههفایستتیههنسسس

یههه دساسدهههتفبسادهههآرب دسکننههه  بسسسروسریهههبفی ن س  سالهههبستاتیههه اوسفههه ست انههه سرببههه سرلههه    س

روسرلهه  دسرببهه سارههآتیسان ههبسسرههنسانهه انسریمههب یسهههبسیهه دساسسسسسا سالهه س دههآهبدسهههبس اسرههنسخدههفسانهه ا  یسسسس

ن ههبوسرت ایههآ س  ستاتی اتهه سفبننهه سسسساس ببلههبسسیهه  سسفناههفسرههنسفههف سان ههبسسسفهه ست انهه سسلههبسیآهه سس

ا سهههبسکههنسروسریههبفی ن س اسمخیههفدسفهه سکننهه سلههبسروسخنههمسلههبس ههفرست لیهه سفهه سکننهه سسسسسسسسسسسرر ههف ک 

ساهمیبسخبص سرفخ   ا سادبیس

 ههف  ،سررهه سفدمههت ساسستمیهه سادههب،سسسسس،سجتههبسف ههف سریههبفی سسفهه سسس فهههنسررهه سکههنسا س فلهه سرنتههبسسسس

افههبسفی ههفاوسهههبساسب افهه سریمههب ل اسرههنسدههفببس  سالهه سفوههی سهههبیسفف هه وسیههفانسرههنس یهه سفهه سسسسسسسسسس

اسفههه ست اننههه سرببههه سرلههه    سروسیههه ن یس  ساومهههمسف هههبسسههههبیسبمههه ف سسفآبدهههربننسرهههنسسسسسسکننههه 

سنهتهه ا یساس ببلههبسرت ایههبسالهه ستاتیهه اوست جههنسنرهه دساسرههنسفههفا س فههبسسایآمههب سرلهه    سروسسسسسسسسسسس

سسریرآفسف سی  یسسس

 سفهه   سرر ههف ک سهههبسربلهه ست جههنس ایههآنسربیههی سکههنسالهه ستاتیهه اوس  سانهه انسردههفیس ا ساسات ههب سسسسسسسسسس 

ف ههآمیمسرههنسل لههنسکرهه سرههنسروسیههتفیست لیهه سفهه سیهه ن یسرر ههف ک سهههبیسات ههب سف ههآمیمسرههنسروسسسسسسسسس

الهه س ا نهه سافههبسرههبسالهه سیههب سربلهه سف هه سسسسسیههتفیسفومهه شسیبیههینسافنیههبسرههبشتفیس  سفمبرهه سرلهه    سسسس

س نهه   اس،فهه   ستبدیهه سس دههآهبدسهههبسنیهه س  س  اصهه س فههبن سفنبدههمسرههبسادههآرب دسا سکمههفساسدههبلفسفهه ا سسسسسسسس

س.ی  ستبسایآمب سرفا ساسانآمب سریمب یسرنسااددنسال سرر ف ک سهبسکبهشسلبر ل س

الهه س دههآ  سبمهه س اهنمههبیسرتههفدسرههف ا یساسی آرهه سرر ههف ک سهههبس ا ایسردههفیسادههبسکههنسردهه  سسسسسسسسسسس

 ایسادآرب دسا سرنتبس  سکر  س الجسسی دسادبیس  رلن د
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 نکات بهداشتی و ایمنی  

 سن هههبوسالمنههه س  سادهههآرب دسا سوههه   سکمهههفساسلهههبساالهههآ  سجتهههبس نههه   ال س،سسکمیهههنس ببلهههبس

 دهههآ ش،س اوههه یساسدهههبلفسادهههبل سسسس،سفثههه سادهههآرب دسا سفبدهههمسسسکهههبفتساناهههبرسوههه لف سیسسس

 یربظبس ف یس

 فنبهههبسروستهههبفی سکننههه دسرر هههفک سههههبسربلههه سروسیهههتفیسربیههه ساسلهههبسادهههآبن ا  هبیسفمههه س اس

ستبفی سنمبل 

 ت صههینسفهه سیهه  س دههآهبدسهههبیسرر ههف سکهه سفآ هه سرههنسیههب نسل لههنسکرهه س اخمهه سربیهه ساسسسسسسسسس

  ایآنسربی یس ییفسیدبساساص 

 هههبساسدههبلفسر ههشسهههبل سکههنس  ستمههبدسرههبسروسه ههآن سربلهه سسسسسسسسات ههبشو،سل لههنسهههبساسیههیمن سسس

 .(سربین س food gradeفنبدمسسف ا سو ال س)

 سصهه  وسادههآرب دسا س یمآههفسفهه وسادههآرب دسرسسربلهه سفدههبر ست صههینسدههب ن دساسرههبست جههنسرههنسسسسسسسسس  

 کیریبسروسانآ بوسی  ی

  کنههه ،سنببلههه سههههبیسایهههب  س اس  سخههه  سجمهههبسفههه کهههنسروسی هههمبسدهههیر سس لهههفسرر هههف ک

 یسربیهه سکههنسروسایههب  سا سرسسدههف ل سیهه  ساسهف هه سنببلهه سدههدرسروسدههیر سسرههبسیههیفسسسسسسسسس هه 

ت انهه سرههنسیهه وسالاههب سرلهه    سکنهه یسالهه سفرهه  سسسسسروستمههبدسویهه اسکنهه س لههفاسالهه سافههفسفهه سسس

یهه  سکههنس  سی ههمبسدههیر س،سسسهههبیسیهه لم سرههنسایهه یس لهه دسفهه سسسسخ هه دس  سرر ههف ک سرههن

رلهه  دسرههبسسسبیستمههبدسالهه سروسریههلب س یههفسکههف دساسروسایههب نس  سرسسی ههمبسجمههبسیهه دسادههسسسسس

 . اسربی  ا ن سریمب یرفف ست ان سرفایسا فا یسکنسا سرسسییفسروییفسروسف 

 دههد یسهمههنسیدوههبوس  ستمههبدسرههبسروسربلهه سصههب سربیهه ساسرههنسدههت لبسیبرهه ستمیهه ساس نهه سسسسسسسسسس

   ال سربی ی

 فهههبدسل بهههب ستمیههه ساسس6تهههبسسس3،سروههه سا سههههفسرهههب ستومیهههف،سروههه سا سههههفسسرهههف ا ییبههه سا سرتهههفدس

   ال سی  یس ن 

 رهههفایس نههه   ال سا سفههه ا س نههه   اسدهههد یس ا ایسفاههه  سسفدهههبر ست صهههینست لیههه سکننههه دسسسسسس

 یادآرب دسی  

 

 

 



  

  

 

 : ستور عمل شستشوی آبسرد کند

 مواد و وسایل مورد نیاز:   

 بدون بو ( محلول مایع سفید کننده۱

 ( پودر سفید کننده کلر2

 برس یا اسفنج تمیز  -2

 سطل دستگیره دار -3

 آب -4

 دستکش پالستیکی -5

 دستور شستشو:

 سرفل لس(رفایس ایآ سیم ساسنم ) ا ایس دآهیفدسسلمس بل سروس)ی ا سهتب سلیآف( اسس  سلمسدد ستمی سس -1

دری سکنن دسر اسسر س اس اخ سرسسسسس ی سهبل   یسا سفوم  س یب نسکنی ساسلمسیب یی سفوم  سسسیا ففایمسسرب

ستتینسی دسرنسریفاسسدد سلبسسرنسلببدسیمبسنفل  ی

               

رر ف سک س اسا سرفقسر ری یسففایمسربیی سهیچس دآهبدس لهفیس  سن  ل  سفو سی آر یسرر ف سک سرنسسسسسسسسس -2

ی یسسس ص سنبب دبسال سکب س اسانابرسسسرر ف سک س اسج اسکنی یسسخبل سردفیسرفقسا )  سف یوی نسردفیسخبل سا

  هی (
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 یل سکنی  اخ سلمسدد سخب است د سییفسرنسک ستمبرسروسربی سفبن دس  س اخ سرر ف س -3

دنس ییمنسسسسس -4 ی دسوفسکنی ساساجب دس هی س دپ سرنفاس  سسف  سس اخم سرر ف سک س اسربسفوم  ستتینس رمبن ساس

 لمسدد سخبل سکف دساس  س اخ ست البسرفل ل ی

 

 تمی سکنی یس ن   ااسفوم  سربسلمسرفدسلبسادرنجستمی س ل ا دسهبیس اخم سرر ف سک س -5

 



  

  

 

ف  سس اخم سرر ههف سک س اسهتب سرب سربسروستمی ساسخنمسسس س  ال ،ربییمبن دسفوم  س نسری سرف سا سرفایس -6

وفسکف دساسا س فل سییفسرر ف سک سخبل سنمبلی یسفدمت سی ل سکنسر ساس ومسفوم  س ن   اس  سروسربی سسسس

 نمبن دسربی ی

ک ساسصرونسرنفاسج اسساسربسفوم  سی بر ن سکنن دسستمبرسی مبسهبیسرنفاسستمی سسکنی ساسسدین سرر ف  -7

 و سا سی آر سربسروساسخرمسکف سس  سجبیسخ  سیفا س هی ی

 

  دآبسسخ  س اسربسروساسصبر سسرر لی ساسردفیسج ل س اسربس دآمب سی لنسایسستمی سسوبکسکنی ی -8

 

ک ساص سکنی یس  سص  وسن مس  دبسیببوسهبیسه اسر ا سف سس  سردفیس اسرف ایآنساسرنفاسرنسسرر ف  -9

 ی ن ی



  

  

 

 

س ییمنسروسرنس فبیسفدم وسخ اه س دی یس30رر ف سک س اسرنسرفقساص سکنی یسو سا سی ا س-10

 :نکات مهم

تویههی سی  هه سخههبدساسرفهه  یس لهه دس  سافهههبک سبمهه ف سسکههنساظیرههنستمیهه سکهههف سسروسسسسسسسسسس -

 دف سک س اسرد  سفنظمسرفسبت دس ایآنسربی ی

یآمهههبطسردهههفیسههههبساسف هههب سسروسادهههآرب دسنرههه دس اس  سفومههه ستمیههه ساسخنهههمساستت لهههنسسسسسسسس -

س.فنبدمسنهت ا یسکنی 

فوآههببسربیههی سکههنسهنهههبرسوههفسکههف سسسلیهه اسسهههبسلههبسردههفیسهههبیسروسی  هه سسرههبسفوهه سسسسسسسسسسسس -

 خفاجسروستمبدسن ایآنسربین ی

 .فوآببسربیی سکنس  س  س فرلن ستمی سکف سس،س یمآفسه اسخی سنر   -

ا هههفسف ههه سسروسدهههف ساس امسج ادهههب،سف ههه سس امس اسف ههه ا سکنیههه سکهههنسفومههه  سیههه بر ن س -

کننههه دساا  سرسسنرههه  یسالههه سف ههه سسهههه سسروس امس ا  سنیهههب یسرهههنسیههه بر ن سن ایهههآنساس  سسس

صههه  وساا  سیههه سسفومههه  سیههه بر ن سکننههه دسرهههنسرسسهنههه ل س ا س ههه  سفههه سکرههه سکهههنسسس

 رد  سکبف سوبکسی  ی

ل بههب سفهه سسسدههنسفههبدس ساستوهه لبسردههفیسرسسسهههفسسس فههبسسفنبدههمسرههفایسی آرهه یسرر ههف سکههسسسس -

البآههنس  سصهه  وساف ههبسسردههفیسوهه سسسسسسربیهه ساسیهه اکثفسنببل ههآ سا سیههشسفههبدسریرههآفسربیهه یسسسسس

 ا سهفس  ونسخبل سی سسربسردفیسج ل سجبله ل سی  ی

رهههبس هبنهههنسساس دهههبسیهههیفسس،من ی  سهنههههبرسوهههفسکهههف سسردهههفیسروسدهههف سکههه سنببل هههآ سیههه -

ردهههفیسلهههبس اخههه سرسسستمهههبدس ایهههآنسربیههه یسیآمهههبسا سروسفههه   ستبلیههه سفمبفهههبوسرت ایهههآ سسس

 رفایسوفسکف سسردفیسادآرب دسنمبلیمی



  

  

 

  سصهه  تی نسا سرر ههف سکهه سرههفایسفهه وس هه شن سادههآرب دسنمهه سیهه  ،سروسرنههفاسرههبسادههآرب دسسسسسسسسسس -

سا سییفسکبفتست مینسنمبلی ی

 

 

 

 

 

 

 


