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مدیریت خدمات
دانشجوئی

با عنایت به اهمیت رعایت مسائل بهداشتی در مراکز خدمات رفاهی دانشجویی ،مستاجرین (پیمانکاران) موظفند
نسبت به رعایت دقیق دستورالعمل به شرح مفاد ذیل اقدام نمایند.
 .1کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه ،تولید ،توزیع ،مواد غذایی و خدمات بهداشتی و آرایشی
اشتغال دارند ،موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را گذرانده و گواهینامه معتبر آنرا دریافت نمایند.
 .2استخدام یا بکارگیري اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده  1ممنوع است.
 .3کلیه متصدیان ،مدیران ،کارگران و اشخاصی که مشمول ماده  1می باشند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر در
محل کار خود داشته و هنگام مراجعه بازرس بهداشت ارائه نمایند.
 .4فروش هر نوع ماده غذایی به صورت فله اي بدون بسته بندي مناسب و مشخصات بهداشتی معتبر ( پروانه ساخت،
کد بهداشتی ،آدرس و شماره تلفن محل تولید) ممنوع است.
 .5کلیه اشخاصی که در در مراکز تهیه ،تولید ،توزیع ،مواد غذایی اشتغال دارند باید ملبس به لباس کار و روپوش تمیز و
به رنگ روشن باشند و هنگام خروج از محل کار نسبت به تعویض لباس خود اقدام کنند.
 .6کلیه متصدیان بوفه ها موظفند اصل و کپی کارت سالمت پرسنل خود را حداکثر تا یک ماه بعد از ابالغ این نامه به
واحد بهداشت محیط اداره بهداشت و درمان دانشگاه ارائه نمایند.
 .7کلیه متصدیان بوفه ها موظفند در اسرع وقت نسبت به دریافت گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل خود
اقدام نموده و مستندات خود را حداکثر تا یک ماه بعد از ابالغ این نامه به واحد بهداشت محیط اداره بهداشت و
درمان ارائه نمایند.
 .8اس تفاده از جوش شیرین در طبخ نان ممنوع است و نانوایی ها موظفند از مخمرهاي مناسب در تهیه نان استفاده
کنند.
 .9هرگونه تخلف از موارد فوق در سابقه پیمانکار مربوطه ثبت شده و طبق صالحدید دانشگاه و مفاد قراردادفی مابین
با ایشان برخورد خواهد شد.
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