
  هاي خام دامي  در فرآورده -كروناويروس  از جمله - آلودگي ميكروبيهرگونه وجود آمدن  بهپيشگيري از 

  قدامات بهداشتي الزم در اماكن دامي و مراكز توليد و توزيع با ا

ان، از جمله اير ي جهاندر تعداد قابل توجهي از كشورها "19كوويد "در پي شيوع ويروس كرونا و بروز اپيدمي بيماري 
در  -از جمله ويروس كرونا -آلودگي ميكروبيهرگونه وجود آمدن  بهپيشگيري از  منظور بهسازمان دامپزشكي كشور 

، درمان و وزارت بهداشت ضمن دعوت از نمايندگان ها به مصرف كنندگان، انتقال آنهاي خام دامي و جلوگيري از  فرآورده
براي اجرا به شرح زير بند  11در هاي بهداشتي الزم را  اجرايي و توصيهقدامات ، اهاي صنفي مرتبط و تشكل آموزش پزشكي

ي مراكز   اجراي اين ابالغيه در كليه. ابالغ داشته است تهيه و ،هاي خام دامي در اماكن دامي و مراكز توليد و توزيع فرآورده
  :ياد شده الزامي است

در مراكز ... و  كردندار  كباب و شنيسل، طعم وجهج ي بندي گوشت مرغ، فرآوري، تهيه ممنوعيت هرگونه قطعه  .1
بار به دليل انتقال عوامل بيماريزا و  ميادين ميوه و تره هاي ههاي خام دامي، واحدهاي صنفي، غرف فرآورده ي عرضه
هاي  سازمان دامپزشكي كشور با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اتحاديه .هاي متقاطع آلودگي

 .خواهند كردخصوص اقدام  ربط و اتاق اصناف در اينصنفي ذي

بندي  هاي صنعتي و يا مراكز قطعه كشتارگاهشامل  ،هاي خام دامي و واحدهاي صنفي فرآورده ي مراكز عرضهفقط  .2
بندي  و يا مراكز بسته) بهداشتي توليد معتبر ي بهداشتي بهره برداري و نيز پروانه ي داراي پروانه(بندي مجاز و بسته

هاي مذكور به  فرآورده ي مجاز به عرضه )صرفاً جهت عرضه در همان مركز(اي هاي زنجيره وابسته به فروشگاه
 .دهستنبندي  صورت بسته

بندي مجاز، متعهد به تأمين نياز واقعي جامعه از نظر توليد و  بندي و بسته هاي صنعتي طيور و مراكز قطعه كشتارگاه .3
 .بندي شده و شناسنامه دار هستند تههاي خام دامي بس فرآورده ي عرضه

ملي  ي  ها بر اساس برنامه بندي شده در مراكز و فروشگاه دار بسته تخم مرغ شناسنامه ي قدامات جدي براي عرضها .4
هاي مربوطه و نظارت بر اجراي آن در  كيفيت بهداشتي و تضمين سالمت تخم مرغ با همكاري تشكل يارتقا

دار، انجمن صنفي عمده فروشان  توسط انجمن تخم مرغ شناسنامه) عمده فروشي و خرده فروشي(مراكز عرضه
 .صورت گيرد مرغ، سازمان دامپزشكي كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تخم

 .رضه و واحدهاي صنفيبندي شده در مراكز ع ماهي بسته ي كيد بر عرضهأتوصيه و ت .5

هاي خام دامي و واحدهاي  فرآورده ي در مراكز عرضهداركردن گوشت قرمز  هرگونه فرآوري و طعمممنوعيت  .6
مجاز  ،درخواست متقاضي و در حضور مشتري با رعايت ضوابط بهداشتير چرخ كردن گوشت فقط بنا ب .صنفي
 .است



 ي بندي شده در رسانه دار و بسته بهداشتي، شناسنامهترويج مصرف محصوالت  و رساني عمومي آموزش و اطالع .7
 .هاي صنفي مرتبط با همكاري تشكل ،ملي و جرايد

بندي و  در اماكن دامي و مراكز توليد، بسته) بهداشت فردي و محيطي(هاي بهداشتي ها و كنترل تشديد نظارت .8
وظايف مربوطه و تفاهم نامه  ي طهدر حي(هاي خام دامي و واحدهاي صنفي توسط وزارت بهداشت فرآورده ي عرضه
 .بهداشتي واحدها -، متصديان و مسئولين فني)فيمابين

هاي  آبزيان در بازارچه و ، مرغ، تخم مرغقرمز هاي خام دامي نظير گوشت فرآورده ي ممنوعيت و برخورد با عرضه .9
ت، درمان و آموزش اي توسط سازمان دامپزشكي كشور و وزارت بهداش خودروهاي سيار و كنار جاده محلي و

 .نامه فيمابين وظايف مربوطه و تفاهم ي پزشكي در حيطه

 ،هاي دام و طيور هاي كشتارگاه بندي مواد پروتئيني كشور و تشكل انجمن صنفي كارفرمايان صنعت توليد و بسته  .10
 .هستندمحصوالت  ي هاي مستمر برتوليد و عرضه بندي شده و نظارت كيفيت محصوالت بسته يمتعهد به ارتقا

ضوابط بهداشت فردي، محيطي و  ي بندي ملزم به رعايت مستمر كليه هاي دام و طيور و واحدهاي بسته كشتارگاه .11
 .فراهم آورند 19براي مقابله با كوويد را امكانات و تمهيدات الزم  دو باي ندفرآيند توليد

  هاي كاربردي و پژوهش آموزش و ترويج                              دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي       

 


