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 سخن آغازین

سپاس بی پایان پروردگار یکتا که مسیری برایمان انتخاب نمود که در راه حفظ و اعتالی سالمت 

 می شمار به انسان نیازهای ترین اساسی از یکی غذا که آنجا داریم. ازهای مفیدی را برجامعه گام

 عمده هایچالش از یکی غذایی ایمنی. کند می تضمین را جامعه سالمت سالم، غذای تامین رود،

 91-کووید یا ویروس کرونا رود. می شمار به توسعه به رو و یافته توسعه کشورهای در ویژه به

 ویروس این دهد کهنتایج تحقیقات نشان می .در این دوران شایع شده است که است عفونی بیماری

 شود.نمی منتقل غذا طریق از

از آنجایی که در صنعت غذا امکان دور کاری وجود ندارد و کارکنان مجبور به ادامه کار در محیط 

سازی تا پخت و ارسال غذا به درب منازل( باید تولید غذا )تامین، آماده باشند، لذا زنجیرهکار می

باشد. با توجه به شیوع سریع این بیماری و اهمیت تحت شرایط خاصی از نظر بهداشتی قرار داشته 

  آن، نبود دستورالعمل جامع و کامل برای صنعت رستوران کامال محسوس است.

یر غ حوادث سازگاری با و پذیریها به عنوان رهبر یک مجموعه باید توانایی انعطافمدیران رستوران

ت مشتریان با توقعا جهت جذب سازیآماده و ریزی برنامه و در این بحران به مترقبه را داشته باشند

های از آخرین مقاالت و شیوه نامه راهنما این و ارتقاء مجموعه برای آینده ای بهتر بپردازد. جدید

ررسی ب"و صنایع غذایی ایمعتبر جهانی و همچنین نتایج طرح مصوب انستیتو تحقیقات تغذیه

 یریگشیپی شهر تهران در رابطه با غذا توزیعو  هیمراکز ته وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد مدیران

برای   ،"موجود در این زمینه یهااستیس و تحلیل (COVID-19) 91-کووید بیماری از

 به توانداست که می شده تدوین ویروس کرونا از ناشی فعلی گیریداران، در همه رستوران

امید است مجموعه مطالب حاضر  کند. کمک ترسالم غذایی انتخاب برای مشتریان اعتمادسازی



 

بتواند به  حساس، برهه این ها و مراکز عرضه غذا قرار گیرد تا درمورد استفاده مدیران رستوران

گیری این همه دامنه کاهش و پیشگیری در جهت این مراکز سطح دانش مدیران و کارکنان ارتقاء

 رساند. یاری بیماری،

 

 دکتر فاطمه اسفرجانی، یگانه سلمانی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گفتار پیش

 ستفادها معنی به و رود می شمار به غذایی امنیت به دستیابی برای الزم مبانی از یکی غذایی ایمنی

 دتوانمی آلودگی این باشد؛ آلودگی هرگونه فاقد و سالم کامل بطور که است غذایی از جامعه مردم

با . باشد یشیمیای و( رادیواکتیو تشعشعات مانند) فیزیکی ،(ویروسی انگلی، میکروبی،) بیولوژیک

 طحس ارتقای و حفظ تامین، کشورها، از بسیار ای توسعه گوناگون های چالش ابعاد شدن ترپیچیده

 است؛ شده تبدیل مردم و گیران تصمیم و گذاران سیاست فراروی چالش و دغدغه به سالمت

 ایمنی غذایی مؤلفه ملل، سازمان توسعه برنامه سازیشاخص ها وسیاست ارزشیابی در که طوری به

 زارهایاب از یکی همچنین و ریزی برنامه و اجرایی هایسیاست ارزشیابی اصلی ابعاد عنوان یکی از به

 . است شده برشمرده پیشرفت و توسعه روند در کشورها جایگاه سنجش

 ات مزرعه از غذا از ناشی خطرات از کامل پیشگیری و سالمت به غذایی ایمنی برای گذاری سیاست

 افتهی توسعه کشورهای در ویژه به جهانی عمده های نگرانی از یکی غذایی ایمنی. دارد بستگی سفره

 توانند می که هستند ایکننده آلوده و زا بیماری عوامل دارای ناسالم غذاهای. است توسعه به رو و

 ودنب نامناسب دلیل به طبیعی طور به توانندمی یا شوند غذا وارد تولید، فرایند مختلف نقاط در

 .بمانند باقی غذا در تولید عملیات

گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی 

 پایدار کاهش برای شواهد محور سیاستی هایحل راه کشور در راستای رسالت خود مبنی بر ارائه

 بیماری) تغذیه با مرتبط هایبیماری از پیشگیری و  غذا ایمنی کشور، ارتقاء در تغذیه و غذا ناامنی

 نآورد فراهم نیز و کالن و خرد سطوح در تغذیه و غذا امنیت مشکالت به شناسایی (غیرواگیر های

آنجا در شرایط کشور می پردازد. از  در تغذیه و غذا های برنامه و ها سیاست برای علمی های پایه

بروز بحران مانند وقوع همه گیری کرونا نیاز به اتخاذ تدابیر سریع و همه جانبه برای مقابله هستیم، 



 

غذا توسط  عرضه مراکز و ها رستوران در شاغل افراد و راهنمای پیش رو برای استفاده کارفرمایان

 .کاهش عوارض بحران باشد اعضای گروه تدوین گردید تا گامی در جهت ارتقاء ایمنی جامعه و

 

 دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی

 مدیر گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه

 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
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 مقدمه

بحرانی وضعیت  کی جهان، (COVID-19) 91-کووید ریگهمه یماریب لیدر حال حاضر به دل

 یمهم است که مشاغل برا اری، بسدلیل نیبه هم کند.میرا تجربه  یبهداشت عموم در رابطه با

با هدف جلوگیری از راهنما  نیانجام دهند. ا ی راااقدامات گسترده ،همه افراد تیحفظ امن

در زمان بازگشایی رستوران ها، کافی شاپ ها و سایر مراکز تهیه و  91-کوویدبیماری  شیوع

با استفاده از نتایج طرح تحقیقاتی اخیری که در انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع توزیع غذا و 

ر های شهغذایی کشور توسط نویسندگان، که نظرات تعدادی از مدیران و مشتریان رستوران

ها و چگونگی افزایش در رستوران 91-کوویدعملی پیشگیری از  هایرابطه با راهکارتهران در 

با بررسی آخرین مقاالت علمی و اعتماد مشتریان در این دوران اجرا گردیده است و همچنین 

 ییزمان بازگشا دررا  یدیجد یهاروش های به روز در این زمینه می باشد ودستورالعمل

 یکمک به درک چگونگ یبرا راهنما نی. ادهد ئه میها و مراکز تهیه و توزیع غذا ارارستوران

 کیکه در  میدواریامو  است یماریب نیا دوراندر  انیمشتر ننگه داشت منیو اایمن کار 

-کووید یریگهمه دوراندر کار شروع مجدد  ایادامه  یکه برا ییدر مورد کارها ی،چارچوب عمل

 تیاحماین دوران خود در انیو مشتر کارکنانو از سالمت و رفاه  دی، فکر کندیانجام ده دیبا 91

 یوهش اتخاذ با دارد وظیفه رستوران صنعت. دیکمک کن روسیو وعیشپیشگیری ازکرده و در 

 فظتمحا خود کارکنان و مشتریان سالمتی از کند، می تضمین را غذایی ایمنی که ینوین های

   .کند

 هک نگرانند ها تمامی رستوران لرزاند، را ها رستوران کرونا دنیای گیری ویروسهمه که آنجا از

 و مشتریان را تغییر دهند. خود انتظارات و عادات چگونه بحران به وجود آمده، دلیل به
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 هاآن تر،مهم همه از انتظار چه تغییراتی را دارند؟ ها،رستوران بازگشایی هنگام در مشتریان

 ارک تیبسته به ماه رستوران هر کنند؟می فکری ایمنی آن چه درباره سفارش غذا هنگام در

 وانجام دهد  یاقدامات خاص دیباآن،  میو تنظ تیری، مدتی، فعالیخود، نحوه سازمانده

 ظارتن نیامستمر صورت گیرد که نظارت  اقدامات نیاز ا جهت اطمینان بیشتر دیبا نیهمچن

متخصصین ارت نظ ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و باهاهیبا مشورت اتحاد دیبا

 .شودانجام  ایمنی غذایی

به  یتواند براب راهنمااز این استفاده  ها و مراکز تهیه غذا،بازگشایی رستوران شروع با امیدواریم

 مفید واقع گردد. ایمن کار محیط یکو حفظ  91-کووید شیوعحداقل رساندن خطر 

 

  در رستوران ها  91-کوویدخطرات 

 کامـل پخـتدر جریان  د وتواند در غذا رشد کنـویروس کرونا نمیشواهد نشان داده است که 

آلوده شود، امکان انتقال به ویروس ، پختدر صورتی که غذا پس از  اما می تواند از بین برود.

 ، استفاده از ماسک و دستکشاز این رو رعایت بهداشـت فـردی .کننده وجود دارد مصرف بهآن 

به منظور افزایش ایمنی مواد غذایی و  غـذاها مجدد آماده سازی و گرم کردن ،هنگام تهیه

 ضروری است. 91-کوویدپیشگیری از ابتال به بیماری 

 مربوط خطرات باید مشاغل .شود مدیریت و ارزیابی جامعه عموم توسط باید 91-کووید خطرات

 کارکنان ایمنی و سالمتی از محافظت و وظیفه شناسایی کنند را خود مشتریان و کارکنان به
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 راتخط رساندن حداقل به برای که اقداماتی همه لذا باید. باشدکارفرما می عهده بر مشتریان و

 .برد بین از کامل طور به را  این خطر توان نمی که چرا شود، مدیریت شود، انجام باید

 در 91-کوویدبه  ابتال  خطر که شود  حاصل اطمینان باید کارفرما یک عنوان به همچنین

 ترلیکن اقدامات و گیریتصمیم برای راهنما این از استفاده با سپس. است چه میزان کار محیط

  برداشته شود. گام

-ویدکو خطرات مدیریتو همچنین  ایمنی و بهداشت زمینه در خود کارکنان با باید کارفرمایان

 نهاآ ایمنی و سالمتی که دهدمی نشان گیریتصمیم در آنها کردن درگیر. کنند مشورت 91

 کار محیط خطرات ارزیابی در کارفرما همکاری با باید کارکنان بنابراین،. شودمی گرفته جدی

 ارکتمش. باشند داشته مشارکت کار محیط در ایمنی و بهداشت سیاستهای بررسی و تدوین و

 همکاری، رب مبتنی کارکنان و کارفرمایان بین روابط که کند می ایجاد را فرهنگی کارکنان کامل

 رد غذایی ایمنی و بهداشت نماینده یک حضور همچنین. باشد مشترک مشکالت حل و اعتماد

 .گرددمی پیشنهاد رستوران
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 در رستوران  بهداشت  و ایمنی مواد غذایی

 ایمنی مـواد غـذایی در این شرایط و به خصوص بهداشت و

 :د می شودیر پیشنهالذا رعایت موارد ز ها از اهمیت باالیی برخوردار است.در رستوران 

از آنجایی که ویروس کرونا قابلیت زنده ماندن در دمای یخچال و فریزر را دارد. لذا لزوم  (9

بندی یخچال و فریزر و در ظروف با بستهشست و شوی و جداسازی مواد غذایی در 

 می باشد.بهداشتی کامال بدیهی 

غیرفعال ( دقیقه 5به مدت  گراددرجه سانتی72دمای معمولی پخت ) درویروس کرونا  (2

)شیر، تخـم  مواد غذاییباید از مصرف  بنابراین به عنـوان یـک اصـل کلـی .میشود

ها لذا در رستوران .کـرد پرهیزپـز  مـاهی( خـام و نیم مـرغ، گوشـت قرمـز، مـرغ و

  ه مصرف باید به خوبی پخته شده باشد.کلیه مواد غذایی آماد

سازی غذا سروکار دارند برای جلـوگیری از آلـودگی ثانویه، افرادی که با تهیه و آماده (3

ها را به طور  دست ضروری است پـیش از تماس به غذای خام، پخته یا آماده مصرف،

 .بشویند و اصولی کامل

سازی ابزار و وسایلی که در طول آمادهسازی مواد غذایی، سطوح، قبل و بعد از آماده (4

قرار میگیرند به خوبی شستشو و ضدعفونی شوند؛ به ویژه  مواد غـذایی مـورد اسـتفاده

 .خام ماهی سازی مواد غذایی ماننـد گوشـت، مـرغ وهنگام آماده

پرهیز  ای آماده(های فلهمانند سس)استاندارد مشخصی ندارد که  ایخرید مواد اولیهاز  (5

 .دشو
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ال امکان انتقهمچنین توجه گردد که  .شود پرهیز باز بندیاز خرید مواد اولیه با بسته (6

توصیه می شود لذا وجود دارد.  به کارکنان های مواد غذاییکرونا ویروس از طریق بسته

 .و ضد عفونی گردند شسته بسـته هـاو انبار کردن،  قبل از مصـرف

 .نمود ضدعفونی را آنها باید یخچال در ها سبزی و ها میوه دادن قرار از قبل (7

ود و در صورت سرو از سرو ساالد، غذاهای سرد و دسرها در این دوران جلوگیری ش (8

 های بسته بندی دارای مجوز استفاده شود.ساالد از ساالد

  ارائه شود. سلفون یا کیسه در بندیبسته صورت به نان (1

 

 در محل یدنیغذا و نوش سیسرو تیریمد 

 ای که حداقل تماس بین مشتری و کارکنان باشد.خدمات به گونه ارائه (9

 متر در هنگام سفارش گیری 2حفظ فاصله ی اجتماعی  (2

غذا در ظرف  ت جهت جلوگیری از آلودگی ثانویه،بهتر اس غذا، حاوی ظرف انتقال زمان در (3

 دار سرو شود.درپوش
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امکان گرم کردن مجدد هم شود تا دار، شرایطی فرادر صورت عدم سرو غذا در ظرف درپوش (4

 .وجود داشته باشد توسط خود مشتریبا حفظ فاصله اجتماعی غذا 

در ماکروفر به مشتریان شماره داده و  آنان می تواند غذای خود را  توانبه عنوان مثال می)

 .گرم کنند( اًمجددتعبیه شده در سالن 

 خوری حذف آب سرد کن و آب (5

  های مکرر( جهت جلوگیری از تماس)نمک، فلفل، سماق و... مصرفهای یکبار تهیه چاشنی (6

 هادر رستوران "سلفسرویس " حذف (7

 از چیدن ظروف غذا بر روی میز خودداری شود. (8

مکان هر  ،دو متریی گذاری و حفظ فاصلههای یکسره با عالمتدر صورت وجود صندلی (1

 فرد مشخص شود.

ارائه خود:  یمنیحفظ ا یبرا آناندرک  وتهیه بروشور جهت آگاهی دادن به مشتریان  (92

رعایت و  یاجتماع فاصله، یمورد انتظار مشتر یواضح در مورد رفتارها یهاییراهنما

 توسط آنان  بهداشت

رعایت فاصله اجتماعی  یهاهیاز توص یرویپ و انیمشتربه  یادآوری جهت کنانکار قیتشو (99

  هاو ضد عفونی کردن دست
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 ترینکم خطر

 بیرون بر

  

 پر خطرترین

ارائه غذا  در محیط 

 بسته و باز بدون حفظ

 متر 2فاصله 

    

 کم خطر

ارائه غذا فقط در محیط 

 2باز با حفظ فاصله 

   متر بین هر میز

 پر خطر

ارائه غذا در محیط 

بسته و باز با حفظ 

 متر 2فاصله 

 

 روشترین خطرترین تا پرخطرکمروش های ارائه غذا توسط رستوران ها از 

 سرویس بیرون بر تیریمد 

 غذای نیمه پخته جهت پخت مجدد آن  ارائه (9

کنند و رانندگان سرویس می به حداقل رساندن تماس بین افرادی که در آشپزخانه کار (2

 بربیرون

 متر( 2محدود کردن موقعیت رانندگان در هنگام تحویل غذا )حفظ فاصله  (3

 بسته ها قبل از ارسالضد عفونی کردن  (4

 الزام رانندگان به داشتن کارت بهداشت و گواهینامه دوره آموزشی اصناف (5

 الزام رانندگان به استفاده از ماسک و دستکش (6

 امکان از باکس های حمل غذا به صورت داغ استفاده شود. در صورت (7

 شتریراه اندازی سیستم پرداخت آنالین جهت جلوگیری از تماس نزدیک راننده با م (8
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 کارکنان بهداشت فردی

را به پایین ترین حد قابل   91-کوویدکارفرمایان وظیفه دارند با انجام اقدامات پیشگیرانه، خطر 

 قبول در محیط کار کاهش دهند تا از سالمت و ایمنی کارکنان و مشتریان محافظت گردد.

 :در این زمینه موارد زیر پیشنهاد می گردد

 .کارکنانی که احتمال بیماری دارند در محل حضور ندارند ( اطمینان از  اینکه9

در معرض خطر بیشتری هستند )دارای  91-کوویدبیماری در برابر ( شناسایی کارکنانی که 2

  بیماری های زمینه ای مانند دیابت، فشار خون، چاقی و ...(.

 صورت به آنان بدن حرارت درجه دیجیتال، سنجتب از استفاده با کارکنان ورود هنگام در( 3

 .شود کنترل روزانه

 نو لزوم آ دست یشستشو های کیاز تکن یآگاه جادیا یبرا( نصب پوستر در دستشویی 4
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 صحیح شست و شوی دست ها نحوه

 افزایش تعداد دفعات شستشوی دست ها( 5

  میان افراد (متر 2اجتماعی ) یگذارفاصله رعایت دستورالعمل های ( 6
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 افراد جهت کاهش مواجهه کارکاهش زمان ( 7

)در کنار سایر موارد  ماسک و دستکش توسط کارکنانمحافظتی،  شیلدهایاستفاده از ( 8

  مرتب دستکش و ماسکو تعویض  بهداشتی مانند کاله و لباس مخصوص(

*قبل از پوشیدن دستکش و پس از درآوردن آن الزم است دست ها را به خوبی با آب و صابون 

 شست . 

 حد زا بیش یا کنندنمی عوض را دستکش ها وظایف، تغییر هنگام معموالً آشپزخانه *کارکنان

 مکرر شستشوی از مانع دستکش از ممکن است استفاده. کنندمی استفاده معمول از آن

 کارراه منظم صورتبه و دستکش بدون هادست شستشوی رسدمی نظر به لذا، .شود هادست

 .باشد کرونا ویروس شیوع کاهش برای بهتری
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 : است الزام کارکنان تمامی برای ذیل موارد رعایت ماسك از استفاده هنگام *

 بپوشاند را بینی ، دهان روی  که بزنید طوری را ماسک. 

 کنید. محکم بسته سر پشت کش یا بند بوسیله را ماسک 

 کنید تعویض استفاده از پس ساعت 2-3  هر را ماسک. 

 کنید تعویض را آن باید شود، مرطوب یا خیس استفاده حین ماسک که صورتی در. 

 کنید اجتناب گردن به ماسک نمودن آویزان از. 

 کنید. معدوم را ماسک و شسته را ها دست ماسک از استفاده از پس 

 

 

 

 

 

 زدن ماسك نحوه

 ماسك درآوردن نحوه
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 در اغلب اما. باشد مؤثر بیماری شیوع از جلوگیری در تواندمی ماسک صحیح، استفاده صورت *در

 و کرده جابجا دست با را خود هایماسک کارمندان گرما، دلیل به غذا، طبخ هنگام و آشپزخانه

 مسل که حالی در زنند،می دست غذا به مجدداً دستکش، تعویض یا هادست شستن بدون سپس

 انکارکن باید کار این انجام از پس و شودمی هادست شدنآلوده باعث آن، برداشتن برای ماسک

 .بشویند صابون و آب با را خود هایدست رستوران

 ها( لزوم تعویض روزانه لباس ها و شست و شوی آن7

 .شود استفاده کاغذی دستمال از دستها کردن خشک برای( 8

از ان کارکنبرای جدا کردن  )شیشه، پالستیک، دیوار های کاذب و ...( فیزیکی استفاده از موانع( 1

 از مشتریانکارکنان یکدیگر و 

 

 .کار کنند (رو در رو پشت )به جای  بهپشت در صورت امکان کارکنان به صورت (  92

یا نهایت سه گروه های دو قالب تعداد محدود و ثابتی در هر شخص تنها با  تا جای ممکن (99

 .نفره همکاری کند
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ارتباط اند نباید با لباس کار به قسمت های دیگر و به ( تمامی کارکنان که به نوعی با غذا در 92

 بیرون از محیط رستوران بروند.

کر موارد ذکه  دتا مطمئن شو دنمای یبررس ،دکنمیرا که اعمال  یریتداب دیبا ،در نهایت کارفرما

  شوند.انجام می شده

 

 کارکنان قرنطینه 

که عالئم  یافراد ویروس، وعیاز ش یریجلوگ یبرابهداشت  سازمان جهانی مطابق با توصیه های

آنان و یا  که در خانواده یافرادیا  و را دارنداز جمله: تب، سرفه، دل درد، و سرگیجه  ،  91-کووید

ور بالفاصله باید از محل کار د را داشته است، یماریعالئم ب شخصی که با آنان در ارتباط بوده است،

 آزمایش در صورت منفی بودن آن به محیط کار بازگردد.بماند و پس از دو هفته قرنطینه و انجام 

 

 کارکنانی که بهبود یافته اندبه کار الزم جهت بازگشت  اقدامات 

 شود،می پیشنهاد لذا باشد، نداشته عالئمی اولیه مراحل در است ممکن بیماری این که آنجایی از

 شغلی سالمت معاینات نجامجهت ا مجوز دارای شغلی سالمت معاینات به مراکز کارکنان تمامی

  معرفی شوند.

آنان مثبت باشد، الزم است پس از درمان و بهبودی کامل با انجام  PCR ارکنانی که آزمایشک

مجدد و ارائه نتایج آن به محل کار بازگردند. توجه داشته باشید که این افراد نیاز به تقویت  آزمایش
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 می باشد. با حفظ تمامی نکات بهداشتی و فاصلهکارفرما  روحیه دارند و حمایت از آنان بر عهده

 ایمنی از یکدیگر آنان را دعوت به کار مجدد کنید. 

ول با حداقل ساعت کاری مشغ و همچنین بهتر است این افراد به عنوان افراد آسیب پذیر تلقی شوند

 به کار باشند.

 رفت و آمد کارکنان به محل کار 

 کنان به عدم رفت و آمد و یا رفت آمد کمتر با وسایل نقلیه عمومی( تشویق و حمایت مالی کار9

 .شوند( در صورت استفاده مکرر از وسایل نقلیه ی عمومی جزء افراد آسیب پذیر محسوب می2

 ( الزام، آموزش و تشویق کارکنان به استفاده از ماسک و دستکش در فضای بیرون از رستوران3

    )معابر(

 

 91کارکنان از نظر ابتال به کووید  بررسی جینتا یبه اشتراك گذار 

 ،به اشتراک بگذاریدخود  تیرا در وب سا 91-ج آزمایشات ابتالی کارکنان به بیماری کوویدینتا

د ان خویو مشتر کارکنانبه  باید چرا که این کار موجب جلب اعتماد مشتریان نیز می شود.

 نیکاهش ا یرا برا یکرده و اقدامات مناسب یابیارز یرا به درست خطر میزان که یدنشان ده

 . ایدامر انجام داده 
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 بهداشت محیط

وران رستشود نیروی کار کمتری در ها معموالً کم است؛ بنابراین توصیه میفضای آشپزخانه (9

 مشغول کار شود.  ها

 کف آشپزخانه باید روزانه با محلول ضد عفونی کننده شستشو گردد. (2

شده، هر یک از  کارکنان ظرف را روی پیشخوان قرار دهند و طبق شماره مشخصبهتر است  (3

 مشتریان با رعایت فاصله اجتماعی ظرف خود را بردارد.

 در صورت امکان از درب های اتوماتیک استفاده شود. (4

فراهم آوردن امکان تخلیه زباله چند باره و تعیین یک نفر به عنوان مامور تخلیه زباله )این  (5

 اجازه ورود به آشپزخانه را ندارد(فرد 

 باز گذاشتن پنجره ها جهت برقراری جریان هوا استفاده از تهویه های قوی و  (6

 .شود انجام مرتب طور به باید سردخانه و یخچال داخل شستشوی و نظافت (7

 و یخچال داخل در مناسب ظرف داشتن بدون و مستقیم طور به غذایی مواد دادن قرار از (8

 .شود جلوگیری سردخانه

 ند.نمای استفاده مخصوص کفش از سردخانه و دست شویی داخل بخش به ورود برای کارکنان (1

  یخچال در هم کنار در نشسته و خام،شسته و پخته غذایی مواد دادنن قرار (92

 ضد عفونی کردن مرتب توالت و دستشویی و شیر آالت آن (99

  در هنگام ورود به دست شویی )اتوماتیک( ضد عفونی کننده دستدستگاه نصب  (92

  پیشنهاد می گردد.های الکترونیکی استفاده از کاورهای قابل نظافت برای دستگاه (93
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 سطوح کردن ضدعفونی 

 . کنید پاک آب و شوینده مواد با ابتدا را نظر مورد سطوح (9

( کلر پایه) کننده سفید یا( درصد 72) الکل حاوی که کننده ضدعفونی ماده یک از سپس (2

 . (گذارند تأثیر تا بمانند سطوح روی بر دقیقه 92 حداقل باید مواد این) کنید استفاده است

 . شوندنمی توصیه عفونی ضد جهت طبیعی محصوالت دیگر و سرکه (3

 

  انیمشتر بهداشت

به دنبال باز شدن مراکز عرضه غذا، بهتر است این مراکز با نیمی از ظرفیت خود )با محاسبه ایجاد 

 متری میان هر فرد( و با رزرو قبلی توسط مشتریان پذیرش داشته باشند.  2فضای 

 در هنگام پذیرش مشتری موارد زیر را جهت ایمن نگهداشتن آنان به کار ببرید:

نیمی از ظرفیت رستوران خودداری گردد )رعایت فاصله دو متری میان از پذیرش بیش از ( 9

 آنان(.

 تمامی مشتریان موظف به استفاده از ماسک می باشند.( 2
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(  در هنگام ورود مشتریان با استفاده از دستگاه تب سنج دیجیتال، درجه 3

 حرارت بدن آنان کنترل شود.

ی فونی شده و حت( در هنگام ورود مشتریان دست های آنان ضد ع4

 عفونی کننده قرار گیرد.االمکان بر روی هر میز مایع ضد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                بعد از هر سرویس ضد و ( در صورت عدم وجود منوی دیجیتال بر سر هر میز یک منو قرار گیرد 5

 عفونی شود.

 لی ها به فاصله ی دو متر از یکدیگر قرار گیرند.ها و صند( تمامی میز6

( جهت جلوگیری از ازدحام در هنگام پرداخت بهتر است به نوبت پرداخت صورت گیرد و یا در 7

 صورت امکان دستگاه کارتخوان سیار بر سر هر میز با حفظ فاصله اجتماعی آورده شود.

 ( کنترل ورود و خروج مشتریان جهت جلوگیری از ازدحام8

 ( پس از ترک میز توسط مشتری، میز و صندلی ها و ... به دقت ضد عفونی گردند.1

( به مشتریانی که همراه آنان کودک می باشد یاد آوری کنید که وظیفه کنترل کودکان از جهت 92

 آنان است. رعایت مقررات بهداشتی بر عهده

 حداکثر باز فضای در تجمع و سه حداکثر های گروه در باید فقط ساختمان داخل تجمعات (99

 بهتر تجمعات، از جلوگیری جهت. ساختمان باشد  خارج و داخل ظرفیت به بسته خانوار پنج

 .نشود برگزار موسیقی زنده اجراهای هاسالن در که است

 ( تمامی موارد باال در سایت رستوران و یا قبل از رزرو به مشتریان اطالع رسانی گردد.92



19 
 

 یرغ حوادث با و سازگاری پذیریانعطاف توانایی باید مجموعه یک رهبر عنوان به هارستوران مدیران

 جذب جهت سازی آماده و ریزی برنامه به بحران این در فرصت دید با و باشند داشته را مترقبه

 .بپردازد بهتر ای آینده برای مجموعه ارتقاء و جدید توقعات با مشتریان

 مراحل زیر می باشد: بنابراین اقدامات رستوران ها در

 ( برنامه ریزی و آمادگی9

 :است ضروری آمادگی و ریزی برنامه مرحله برای زیر موارد

توانمند رهبری  

غذایی مواد ایمنی مورد در مکرر آموزش 

کافی زیرساختی دستگاههای  

متعادل فردی بین روابط 

شده تضمین حقوق  

 کار ایمن محیط 

تحقیق و توسعه 

 ( تغییر روش کار0

تحویل های تحویل مواد غذایی و شیوه سیستم اجرای 

غذایی مواد تولید در تغییر  

بندی در بسته تغییر  

نقل و در حمل تغییر  
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 کثیرتمیتوانید با رستوران در دوران شیوع ویروس کرونا، وضعیت بهداشتی  سریع جهت ارزیابی* *

 .نماییدموارد ذکر شده را به صورت روزانه کنترل  ،چک لیست های زیر

 چك لیست ضد عفونی کردن روزانه )دوبار در روز(

 :آشپزخانه

  ندهکنعفونیه صابون وضدکننددستگاه پخش  ها درب دستگیره

  تعویض پیش بندها  کلید های تهویه

  تعویض دستمال و حوله ها  تمام ظروف

  سرو غذا وسایل  کنترل دریچه هود

  ترالی های حمل غذا  دکمه های دستگاه های پخت

  کلید و پریز های برق  ابزار

  یخچال و فریزر ها   سینک ها

  شیرآالت  در اجاق های گاز
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 سالن صرف غذا و مکان هایی که مشتری با آن در ارتباط است.

  تمامی میز ها

  تمامی صندلی ها

  میز ظروف ثابت روی

  های درب هادستگیره 

  ضد عفونی کننده ها

  شیرآالت توالت و دست شویی

  کیوسک های مشتری

 سالن استراحت کارکنان

  دستگیره های درب

  کلید های تهویه

  دستگیره های کمد ها

  شیرآالت

  برق های پریز و کلید
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 چك لیست سالمت کارکنان

 تب، سرفه و ... در کارکنان دیده می شود؟ آیا عالئمی از قبیل (9

   خیر  بلی  

 در صورت وجود شخص بیمار آیا با سایر کارکنان ارتباط داشته است؟                   (2

   خیر  بلی  

 آیا در خانواده کارکنان شخص بیمار وجود دارد؟                                             (3

   خیر  بلی  

 ؟تماس داشته ایدآیا با شخصی که دارای عالئم تب، سرفه و تنگی نفس بوده است،  (4

   خیر  بلی  

 در صورتی که فردی از خانواده کارکنان مبتال بوده است آیا فرد شاغل به کار آزمایش (5

 ابتال به بیماری داده است؟  

   خیر  بلی  

 کرده اید؟آیا عالئم تب، سرفه و تنگی نفس را تجربه  (6

   خیر  بلی  

 را داده اید؟                                    91ابتال به بیماری کووید  آیا تاکنون آزمایش (7

   خیر  بلی  
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 91کووید نمونه چك لیست هفتگی غربالگری کارکنان رستوران از نظر ابتال به 

 ................................: تاریخ                                                                    ............................................................. : نام مرکز

 نام کارمند

 ساعت گذشته تجربه  42آیا در 

جه اید؟موارد زیر را داشته
در

 
ن

بد
ت 

رار
ح

 

 گذشته روز 42 در آیا

 ردف یک با نزدیکی ارتباط

  41-کووید به مبتال

 اید؟داشته

گذشته  روز 42 در آیا

به مسافرت و یا مکان 

 اید؟رفتهشلوغ 

آیا تاکنون از نظر ابتال 

  41-کوویدبه 

اید؟ آیا غربالگری شده

به شما توصیه قرنطینه 

 شده است؟

پیشنهاد 

انجام 

 آزمایش

ب
ت

فه 
سر

 

اه
وت

 ک
س

نف
ت

 

رد
 د

لو
گ

ال 
سه

ا
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 در دوران شیوع کرونا رستوران وضعیت بهداشتی و ایمنی نمونه چك لیست  

 بررسی ماهانه

ف
 ردی

 سواالت
 بازدید 

 /    /       تاریخ 

1 
اندرکار مواد غذایی دارای ناخن کوتاه هستند و ممنوعیت استفاده از الک و آیا کارکنان دست

 گردد؟ناخن مصنوعی  و استفاده از دستکش هنگام کار رعایت می
 

3 
اندرکار مواد غذایی در صورت داشتن زخم، بریدگی، سوختگی، تاول یا جوش آیا کارکنان دست

 نمایند؟باند ضد آب پوشانده و از دستکش یکبارمصرف استفاده میچرکین، محل را با یک نوار یا 
 

4 
ثانیه را  33آیا کارکنان اطالعات کافی در مورد روش شستشوی دست با آب و صابون به مدت 

 دارند؟
 

  آیا روش شستشوی دست به صورت مصور در محل نصب شده است؟ 5

  ؟گرددسازی و حمل مواد غذایی رعایت میآمادهآیا ممنوعیت ورود افراد متفرقه به محل تهیه،  6

  نمایند؟های غیر ضروری با غذاهای پخته شده و آماده خوردن خودداری میآیا کارکنان از تماس 7

  گردد؟آیا ممنوعیت  عرضه محصوالت دخانی مانند قلیان رعایت می 8

  گردد؟آیا ممنوعیت استعمال دخانیات توسط پرسنل رعایت می 9

  گردد؟رسانی عمومی میآیا مممنوعیت استعمال دخانیات با ابزار مناسب اطالع 13

11 
دستکش و روپوش تمیز با رنگ روشن، اندرکار مواد غذایی، هنگام کار از کاله آیا کارکنان دست

 نمایند؟بدون لک و. پارگی، متناسب با نوع کار استفاده می
 

  کنند؟غذایی هر روز قبل و بعد از کار استحمام میاندرکار مواد آیا کارکنان دست 11

13 
 بیماریآیا همه کارکنان مشمول دارای کارت بهداشت معتبر  و سالمت از لحاظ ابتال به 

COVID 19  باشند؟می 
 

  ن مشمول فاقد کارت بهداشت معتبرتعداد کارکنا 

14 
دوره آموزشی از آموزشگاه بهداشت نامه معتبر پایان آیا همه کارکنان مشمول، دارای گواهی

 باشند؟اصناف می
 

  معتبر دوره آموزشی بهداشت اصناف نامهتعداد کارکنان مشمول فاقد گواهی 
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  گردد؟آیا ممنوعیت عرضه ساالد و مواد غذایی خام رعایت می 15

16 
عایت ر شت قرمز و سفید در یخچالآیا جداسازی مواد غذایی خام و پخته، شسته و نشسته، گو

 گردد؟می
 

  آیا ممنوعیت استفاده از مواد تزئینی غیرمجاز در تماس مستقیم با مواد غذایی رعایت شده است؟ 17

  بندی ضد عفونی می شوند؟آیا مواد غذایی بسته 18

  گردد؟آیا دمای پخت مواد غذایی در حین طبخ رعایت می 19

  گیرد؟انجام می آیا پخت مواد غذایی در مایکروویو به درستی 13

  گردد؟آیا در نگهداری مواد غذایی زنجیره سرد و گرم به تناسب مواد غذایی رعایت می 11

  باشد؟های الزم میآیا یخ مصرفی دارای ویژگی 11

  سرویس سلف انجام شده است؟حذف آیا  13

41   شود؟می استفاده بهداشتی استانداردهای با مطابق و مناسب نقلیه وسیله از غذا ارسال برای آیا 

51   دهد؟آیا مالک، مدیر یا متصدی خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی را انجام می 

61  
برداری بر اساس دستورالعمل خود کنترلی و خوداظهاری بهداشتی در محل موجود آیا نتایج نمونه

 است؟
 

71   د؟شوندارای درپوش نگهداری میآیا مواد غذایی در یخچال و یا سردخانه با پوشش و یا ظروف  

81   گردد؟آیا ممنوعیت استفاده مجدد از مواد غذایی مانده بر سر میز رعایت می 

19 
آیا برای هر مشتری سرویس جدا گانه اعم از  ادویه جات بسته بندی تک نفره، نان بسته بندی، 

 قاشق و چنگال بسته بندی آورده می شود؟
 

33   خدمات جهت جلوگیری از آلودگی مواد غذایی نظارت کامل وجود دارد؟آیا هنگام ارائه  

13   شود؟آیا شستشوی ظروف به روش صحیح )اصول بهداشتی( انجام می 

13   باشند؟آیا ظروف سرو مواد غذایی، سالم و تمیز و داغ می 

33   باشند؟ های الزم میدارای ویژگیپرسنل های بهداشتی آیا وضعیت و شرایط سرویس 

43   باشد؟های الزم میدارای ویژگی مراجعین های بهداشتیآیا وضعیت و شرایط سرویس 

53  
در صورت  وجود اتاق استراحت، آیا از فضای تولید، فرآوری و نگهداری مواد غذایی مجزا و 

 گردد؟باشد و در آن فاصله اجتماعی رعایت میبهداشتی می
 



26 
 

63   شوند؟آیا کف سالن  و دیوار سالن پذیرایی مرتب نظافت می 

73   باشد؟های الزم میآیا وضعیت تهویه، مطلوب و دارای ویژگی 

83    ها بدون مانع و دارای فضای مناسب و کافی برای تردد است؟پلهآیا فضاهای عمومی و راه 

  ؟گردندها به طور مرتب ضد عفونی میآیا میزها و صندلی 39

  اند؟ ها با فاصله دو متر از هم چیده شدهآیا میزها و صندلی 43

  گردد؟های سالم بسته بندی کارخانه برای سرو استفاده میآیا از نوشیدنی 41

  آیا کارکنان آگاهی الزم در خصوص پیشگیری از ویروس کرونا در محل کار را دارند؟ 41
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 اب رابطه در تهران شهر غذا توزیع و تهیه مراکز مدیران عملکرد و نگرش ، آگاهی وضعیت تحقیقاتی بررسیطرح  .51

زمینه مصوب انستیتو تحقیقات تغذیه، دانشگاه  این در موجود های سیاست تحلیل و( ( COVID-19) 51کووید از پیشگیری

 .5911علوم پزشکی شهید بهشتی.

) کرونا ویروس( فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط ار در مکان 51 -ویدراهنمای گام دوم مبارزه با کو .51

های طبخ، فراوری و عرضه ی مواد غذایی) رستوران، چلوکبابی، سلف سرویس، تاالر پذیرایی، حلیم و آش، آشپزخانه 

ت، نسخه دوم، فروردین های مرکزی، ساندویچی و نظایر آن( ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداش

11 

برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه، راهنمای تغذیه در عفونت تنفسی کرونا،دفتر بهبود تغذیه، انستیتو تحقیقات تغذیه و  .51

 8931، اسفند صنایع غذایی کشور

بهداشت، ، وزارت COVID-19 ابتالبه احتمال با شاغلین کار به بازگشت:ویروس کرونا کنترل و راهنمای پیشگیری .51

 8931اسفند  معاونت بهداشت مرکز سالمت محیط کار،

 

 جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت های زیر مراجعه نمایید

1. https://www.gov.uk/coronavirus. 

2. Support for businesses and employers during coronavirus COVID-19 

https://www.gov.uk/coronavirus/business-support. 

3. General guidance for employees during coronavirus COVID-19, 

https://www.gov.uk/guidance/guidance-and-   support-for-employees-during 

coronavirus- COVID-19: cleaning of non-healthcare settings. 

4. https://www.gov.uk/government/publications/ COVID-19 -guidance-for-

foodbusinesses/guidance-for-food-businesses-on-coronavirus- COVID-19. 

  

https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/coronavirus/business-support
https://www.gov.uk/guidance/guidance-and-
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