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ﻣﺎده 2
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻓﺻل

 .7316ﺣرﻓﮫ ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ؛ ﺣرﻓﮫ آراﯾﺷﮕری
اﻟف( ﺣرﻓﮫ ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﻋﺑﺎرﺗﺳت از ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ذﯾل:
) (1اﺻﻼح ﯾﺎ ﭘﯾراﯾش رﯾش ﯾﺎ ﮐوﺗﺎه ﮐردن ﻣو.
) (2ﻣﺎﺳﺎژ ﺻورت و ﭘوﺳت ﺳر ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روﻏن ،ﮐرم ،ﻟوﺳﯾون ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺑﺎ دﺳت ﯾﺎ اﺑزارھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ.
) (3دود دادن ،ﺷﺎﻣﭘوزدن ،آراﺳﺗن ،ﭘﯾراﺳﺗن ،ﻓردادن ،ﻣوﺟدار ﮐردن ،ﻣوﺟدارﮐردن ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ،آراﻣش ﺑﺧﺷﯽ ﻣو ،رﻧﮓ ﮐردن ﻣو ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑردن
ﺗوﻧﯾﮑﮭﺎی ﻣو.
) (4اﺳﺗﻔﺎده از ﺗرﮐﯾﺑﺎت آراﯾﺷﯽ ،ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ،ﭘودرھﺎ ،روﻏن ھﺎ ،ﺧﺎک رس ﯾﺎ ﻟوﺳﯾوﻧﮭﺎ ﺑرای ﭘوﺳت ﺳر ،ﺻورت ﯾﺎ ﮔردن.
) (5ﻣدل دادن اﻧواع ﻣوھﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روﺷﮭﺎی اﺳﺗﺎﻧدارد و ﻣطﺎﺑﻖ ﻣد روز.
ب( ﺣرﻓﮫ آراﯾﺷﮕری ﻋﺑﺎرﺗﺳت از ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ذﯾل:
) (1ﻣرﺗب ﮐردن ،ﭘﯾراﺳﺗن ،ﻓردادن ،ﻣوﺟدار ﮐردن ،ﻣوﺟدار ﮐردن داﺋﻣﯽ ﺑدون دﺳﺗﮕﺎه ،ﻣوﺟدار ﮐردن داﺋﻣﯽ ،ﺷﺳﺗﺷو ،ﮐوﺗﺎھﯽ ،ﺷﺎﻣﭘوزدن،
آراﻣش ﺑﺧﺷﯽ ،دود دادن ،ﺑﻠﯾﭼﯾﻧﮓ ،ﻣش ﮐردن ،رﻧﮓ ﮐردن ،ﺻﺎف ﮐردن ،اﺳﺗﻔﺎده از ﺗوﻧﯾﮑﮭﺎی ﻣو ،ﺗزﯾﯾن ﮐردن ﯾﺎ ﮐﺎرﮐردن روی ﻣوی اﻧﺳﺎن ﺑﮫ
ھر وﺳﯾﻠﮫ دﯾﮕر.
) (2ﻣﺎﺳﺎژ ،ﺷﺳﺗﺷو ﯾﺎ ﺗﺣرﯾﮏ ﭘوﺳت ﺳر ،ﺻورت ،ﮔردن ،ﺑﺎزوھﺎ ﯾﺎ ﻗﺳﻣت ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﺑدن اﻧﺳﺎن ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮭﺎ ،اﺑزار ،دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ،ﺑﺎ
ﯾﺎ ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از ﺗرﮐﯾﺑﺎت آراﯾﺷﯽ ،ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ،ﺗوﻧﯾﮑﮭﺎ ،ﻟوﺳﯾوﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﮐرﻣﮭﺎ.
) (3زﯾﺑﺎﺳﺎزی ﺻورت ،ﮔردن ،ﺑﺎزوھﺎ ﯾﺎ ﻗﺳﻣت ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﺑدن اﻧﺳﺎن ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗرﮐﯾﺑﺎت آراﯾﺷﯽ ،ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ،ﺗوﻧﯾﮑﮭﺎ ،ﻟوﺳﯾوﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﮐرﻣﮭﺎ.
) (4ازﺑﯾن ﺑردن ﻣوھﺎی زاﺋد ﺑدن ھر ﻓرد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﭘﯾﻼﺗور ﯾﺎ ﻣوﭼﯾن ،ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ،ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ و اﺑزارھﺎﯾﯽ از ھر ﻧوع
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اﻣواج ﻧور ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻧوان ﭘرﺗو ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
) (5ﮐوﺗﺎه ﮐردن ،ﻣرﺗب ﮐردن ،ﻻک زدن ،رﻧﮓ ﮐردن ،ﺷﺳﺗﺷو ﯾﺎ ﻣﺎﻧﯾﮑور ﻧﺎﺧﻧﮭﺎی ھر ﻓرد.
) (6ﻣﺎﺳﺎژ ،ﺷﺳﺗﺷو ،درﻣﺎن ﯾﺎ زﯾﺑﺎﺳﺎزی دﺳﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﭘﺎھﺎی ﻓرد.
) (7رﻧﮓ و ﻓرﮐردن ﻣژه و اﺑرو ﯾﺎ ﮔذاﺷﺗن ﻣژه ﺑرای ھر ﻓرد.
ج( ﻣراﻗﺑت ﭘوﺳت ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣورد از ﻣوارد زﯾر اﺳت:
) (1ﻓﯾﺷﺎل ،ﻣﺎﺳﺎژ ،ﺗﺣرﯾﮏ ،ﻻﯾﮫ ﺑرداری ،ﺷﺳﺗﺷو ﯾﺎ زﯾﺑﺎﺳﺎزی ﺻورت ،ﭘوﺳت ﺳر ،ﮔردن ،دﺳﺗﮭﺎ ،ﺑﺎزوھﺎ ،ﭘﺎھﺎ ،ﯾﺎ ﻗﺳﻣت ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﺑدن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
از دﺳﺗﮭﺎ ،اﺑزار ،دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ  ،ﻣﺣﺻوﻻت آراﯾﺷﯽ ،ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ،ﺗوﻧﯾﮑﮭﺎ ،ﻟوﺳﯾوﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﮐرﻣﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﮭﺑود ظﺎھر ﯾﺎ ﺳﻼﻣت ﭘوﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺑرآﻣدن ﯾﺎ ﺗﺧرﯾب ﺑﺎﻓت ﭘوﺳت ﻧﺷود.
) (2رﻧﮓ و ﻓرﮐردن ﻣژه و اﺑرو ﯾﺎ ﮔذاﺷﺗن ﻣژه ﺑرای ھر ﻓرد.
) (3ازﺑﯾن ﺑردن ﻣوھﺎی زاﺋد ﺑدن ﻓرد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﭘﯾﻼﺗور ،ﻣوﭼﯾن ،وﮐس ،ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﻏﯾرﺗﺟوﯾزی ،ﯾﺎ ﻣوم ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزارھﺎ ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ،ﺑﮫ
ﻏﯾر از ﻟﯾزر ﯾﺎ اﻣواج ﺳﺑﮏ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺷﻌﮫ ﯾﺎ ﭘرﺗو ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ج( ﻣراﻗﺑت ﻧﺎﺧن ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﮐوﺗﺎه ﮐردن ،ﻣرﺗب ﮐردن ،ﻻک زدن ،رﻧﮓ ﮐردن ،ﭘﺎک ﮐردن ،ﻣﺎﻧﯾﮑور ﯾﺎ ﭘدﯾﮑور روی ﻧﺎﺧﻧﮭﺎی ھر ﻓرد ﯾﺎ
ﻣﺎﺳﺎژ ،ﺷﺳﺗﺷو ،ﯾﺎ زﯾﺑﺎﺳﺎزی از آرﻧﺞ ﺗﺎ ﻧوک اﻧﮕﺷﺗﺎن ﯾﺎ زاﻧو ﺗﺎ ﻧوک اﻧﮕﺷﺗﺎن ﭘﺎی ھر ﻓرد.

)ث( آراﯾﺷﮕری ،ﭘﯾراﯾش و ﻣو آراﯾﯽ ﺷﺎﻣل ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣوارد زﯾر ﻧﻣﯽﺷود:

) (1ﺗﻧﮭﺎ ﻓروش ،ﻧﺻب ﯾﺎ طراﺣﯽ ﮐﻼه ﮔﯾس ﯾﺎ ﺗﮑﮫھﺎی ﻣو.
) (2ﺑﺎﻓﺗن ﻣوھﺎی طﺑﯾﻌﯽ .ﺑﺎﻓﺗن ﻣوھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﺟز ﺧدﻣﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫی ﭘﯾﭼﺎﻧدن ،ﺣﻠﻘﮫ ﮐردن ،ﺑﺎﻓﺗن ،ﮐﺷﯾدن ،ﯾﺎ ﮔره زدن ﺑﺎ دﺳت ﯾﺎ ھر
وﺳﯾﻠﮫ ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ دﯾﮕر ﺑﺎﻋث ﻓﺷﺎر روی ﺗﺎر ﯾﺎ رﯾﺷﮫ ﻣوھﺎ ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﺷروط ﺑراﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺧدﻣﺎت ﺷﺎﻣل ﮐوﺗﺎھﯽ ﻣو ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑردن رﻧﮓ ،ﻣواد
ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر رﻧﮓ ﻣو ،ﺻﺎف ﮐردن ،ﻣوﺟدار ﮐردن ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣو ﻧﺷود.
) (3ﺑﻧد اﻧداﺧﺗن .ﺑﻧد اﻧداﺧﺗن ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﮐﻧدن ﻣو ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﯾﺟﺎﻧدن ﻧﺦ دور ﻣوھﺎی زاﺋد و ﺑﯾرون ﮐﺷﯾدن آن از ﭘوﺳت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ
اﺻﻼح ﺟزﺋﯽ ﻣوھﺎی اﺑرو ﻣﯽ ﺷود.
ه( ﻋﻠﯽ رﻏم ﻣﻔﺎد ﭘﺎراﮔراف  2ﻗﺳﻣت د( ،ﻓردی ﮐﮫ در ﮐﺎر ﻣدل دادن ﺑﮫ ﻣوی طﺑﯾﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ ﺑﻌﻧوان اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻓت ﻣوی طﺑﯾﻌﯽ ھﻣراه ﺑﺎ
ھر ﯾﮏ از ﺧدﻣﺎت ﯾﺎ ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﺗﻌرﯾف ﺷده در ﻣﻘررات ﻣرﺑوطﮫی ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ و آراﯾﺷﮕری ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت ،ﻣﺷﻣول ﻣﻘررات اﯾن ﻓﺻل ﺑوده و
ﻣوظف اﺳت ﻣﺟوز ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ آراﯾﺷﮕری ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾد.
و( ) (1اﻟﮑﺗروﻟﯾز ﯾﻌﻧﯽ ازﺑﯾن ﺑردن ﻣو از ،ﯾﺎ ﺗﺧرﯾب ﻣو روی ﺑدن اﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳوزن اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ.
)" (2اﻟﮑﺗروﻟﯾز" آﻧطور ﮐﮫ در اﯾن ﻓﺻل ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ ،ﺷﺎﻣل اﻟﮑﺗروﻟﯾز ﯾﺎ ﺗرﻣوﻟﯾز ﻣﯽ ﺷود.

)ح( ﻣوآراﯾﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﯾﮏ ﯾﺎ ھر دو ﻣورد زﯾر:

1

) (1ﺣﺎﻟت دادن ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺑﺎﻓت ھﺎی ﻣو ﺑﺎ روش ھﺎی اﺳﺗﺎﻧداردی ﮐﮫ در زﻣﺎن آراﯾش ﻣو راﯾﺞ اﺳت.

) (2ﻣرﺗب ﮐردن ،ﺳﺷوار ﮐردن ،ﺗﻣﯾز ﮐردن ،ﻓر ﮐردن ،ﮐوﺗﺎه ﮐردن ،ﭘﯾراﺳﺗن ،اﮐﺳﺗﻧﺷن ﮐردن ﻣو ،ﺷﺎﻣﭘو زدن ،ﻣوجدار ﮐردن ﯾﺎ
ﺻﺎف ﮐردن ﻣوھﺎی اﻓراد ﺑدون ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ و ﻏﯾر اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ.
 .7317ﺣرﻓﮫ ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ،آراﯾﺷﮕری ﯾﺎ اﻟﮑﺗروﻟﯾز ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ھزﯾﻧﮫ ،ﺑدون ﻣﺟوز

ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣواردی ﮐﮫ در اﯾن ﻣﺎده ﻣﻘرر ﺷده اﺳت ،اﻧﺟﺎم ﺧدﻣﺎت آراﯾﺷﮕری ،ﭘﯾراﯾش و اﻟﮑﺗروﻟﯾز در ازای درﯾﺎﻓت دﺳﺗﻣزد ﺗوﺳط ھر
ﺷﺧص ،ﻣوﺳﺳﮫ ﯾﺎ ﺷرﮐت ﺑدون ﻣﺟوز ﻣﻌﺗﺑر و ﻏﯾرﻣﻧﻘﺿﯽ ﮐﮫ از ﺳوی ﺻﻧف ﺻﺎدر ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻓرد در ﺣﺎل ﮔذراﻧدن ﯾﮏ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرآﻣوزی زﯾر ﻧظر ﯾﮏ آﻣوزﺷﮕﺎه ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ در ﻣؤﺳﺳﮫ ﯾﺎ واﺣد ﺳﯾﺎر ﻏﯾر از واﺣد دارای ﻣﺟوز از ﺳوی ﺻﻧف ،ﯾﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﯾﺎ اداره ﮐردن ﯾﮏ ﻣؤﺳﺳﮫ ﯾﺎ ھر ﻣﮑﺎن ﺗﺟﺎری دﯾﮕری ﮐﮫ در آن آراﯾﺷﮕری ،ﭘﯾراﯾش ﯾﺎ اﻟﮑﺗروﻟﯾز اﻧﺟﺎم ﺷود اﻣری ﻏﯾر
ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ طﺑﻖ اﯾن ﻓﺻل ﻣﺟوز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس اﯾن ﻓﺻل ﻣﺟوز دارﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ
ﺷده ﺑﮫ ﻣردم را ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻣﺟوز دارﻧد ﻣﺣدود ﮐﻧﻧد .ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺧﻠف از اﯾن ﺑﻧد ﻣﺷﻣول ﺟرﯾﻣﮫ اداری ﺑوده و ﻣﺗﺧﻠّف
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺟرم ﻗﻠﻣداد ﺷود.

 .7320ﻣﺟوز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﺟراﺣﯽ
)اﻟف( اﯾن ﻓﺻل ھﯾﭻ ﻣﺟوزی ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﺟراﺣﯽ ﺻﺎدر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭘزﺷﮑﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺗوﺳط دارﻧده ﭘرواﻧﮫ طﺑﻖ اﯾن ﻓﺻل ﺑدون داﺷﺗن
ﻣﺟوز ﺑرای اﻧﺟﺎم آن ﻋﻣل ﭘﯾرو ﻣﺟوزی ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از ﻣﻘررات دﯾﮕر ﻗﺎﻧون ﺑﮫ دﺳت آﻣده ،اﻧﺟﺎم ﺷده ﯾﺎ اراﺋﮫ ﮔردد.
)ب( ھﯾﭻ ﻣوردی در اﯾن ﻓﺻل ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ اﻣﺗﯾﺎزی ﺗﻔﺳﯾر ﮔردد ﮐﮫ ﻣﺧﺗص اﺷﺧﺎﺻﯾﺳت ﮐﮫ طﺑﻖ ﻓﺻل ) 10.5از ﺑﺧش  4600ﺷروع ﻣﯽﺷود(
از ﺑﺧش  2ﻣﺟوز درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد.
 .7320.1اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزار ﻓﻠزی در اﻧﺟﺎم ﻣﺎﻧﯾﮑور ﯾﺎ ﭘدﯾﮑور
ھﻧﮕﺎم اﻧﺟﺎم ﻣﺎﻧﯾﮑور ﯾﺎ ﭘدﯾﮑور ،ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭻ اﺑزار ﻓﻠزی اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی آن دﺳﺗﮫ اﺑزارھﺎی ﻓﻠزی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﮐوﺗﺎه ﮐردن ،ﭼﯾدن،
ﻣﺎﻧﯾﮑور ﯾﺎ ﭘدﯾﮑور ﻧﺎﺧنھﺎ ﯾﺎ ﮐوﺗﯾﮑول ﯾﺎ ﺑرای ﻧرم ﮐردن ﯾﺎ ﻣﺎﺳﺎژ دﺳﺗﮭﺎ و ﭘﺎھﺎ.

ﻣﺎده 6
ﻣوﺳﺳﺎت
 .7348ﻣوﺳﺳﮫھﺎی ﻣﺳﺋول دارﻧدهی ﻣﺟوز
ﻣوﺳﺳﮫ ھﻣواره ﻣﺳﺋول ﻓرد دارﻧدهی ﻣﺟوز اﯾن ﻓﺻل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺷﺎﮔردھﺎ.
 .7349اﺳﺗﺧدام ﻓرد ﺑدون ﻣﺟوز
اﺳﺗﺧدام ،ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﯾﺎ دادن اﺟﺎزه اﺳﺗﺧدام ﯾﺎ ﮐﺎر در ﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮫ ،ﺑﮫ ﻓردی ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﻓﺻل را ﺑدون درﯾﺎﻓت ﻣﺟوز
ﻣرﺑوطﮫ از ھﯾﺋت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ،ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮫ دارای ﻣﺟوز ،ﯾﮏ اﮐﺳﺗرن ﮐﺎرآﻣوز را طﺑﻖ ﺑﺧش  7395.1ﯾﺎ
 7395.2ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯾرد.
ھر ﻓردی ﺧﺎطﯽ ،ﭘﯾرو ﺑﺧش  7406اﺣﺿﺎر و ﺟرﯾﻣﮫ ﺷده و ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺑزه ﺧواھد ﺑود.
 .7351ﺗﺎﻣﯾن و ﻧﮕﮭداری وﺳﺎﯾل ﮐﺎﻓﯽ
ھر ﻣوﺳﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻋﻣوﻣﯽ واﻗﻊ در ﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ ﻣﺣوطﮫ ﺧود ﺑرای ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ھر ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻧﺻب ﺷده
در  1ﺟوﻻی  1992ﯾﺎ ﺑﻌد از آن ﻧﺑﺎﯾد ﮐﻣﺗر از  18ﻓوت ﻣرﺑﻊ ﻣﺳﺎﺣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ورودی ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﭘوﺷﺎﻧده ﺷده ﺑﺎﺷد ﺗﺎ
داﺧل آن از ﻣﺣل ﮐﺎر ﻗﺎﺑل دﯾدن ﻧﺑﺎﺷد .ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﯾز ،ﺑﺎ ﻧور و ﺗﮭوﯾﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ھوای ﺑﯾرون ﻧﮕﮭداری ﺷده و از ﺣﺷرات و ﺟوﻧدﮔﺎن
ﻣﺣﺎﻓظت ﺷود .ﮐف آن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺑﺗون ،ﮐﺎﺷﯽ ﻧﺻب ﺷده در ﺑﺗون ،آﺟر ﺷﯾﺷﮫ ای ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣواد ﻏﯾرﺟﺎذب ﭘوﺷﺎﻧده ﺷود .ﺧروﺟﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﺳﯾﺳﺗم ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﻣﺗﺻل ﺑوده و درب آن ﺑﺧوﺑﯽ ﭘوﺷﺎﻧده ﺷده ﺑﺎﺷد .از ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﻌﻧوان اﻧﺑﺎری اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد.
 .7352اﻣﮑﺎﻧﺎت روﺷوﯾﯽ
ھر ﻣوﺳﺳﮫ ﺑﺎﯾد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻧﺎﺳب روﺷوﯾﯽ را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد ،ازﺟﻣﻠﮫ آب ﺟﺎری ،ﺻﺎﺑون و ﺣوﻟﮫ ﯾﺎ ﺧﺷﮏ ﮐن دﺳت.
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ﻣﺎده 11
اﺣﺿﺎرﯾﮫھﺎ و ﺟرﯾﻣﮫھﺎی اداری
 .974زﻣﺎن ﺑﻧدی ﺟرﯾﻣﮫھﺎی اداری
اﻟف( ﺟرﯾﻣﮫ اداری ﺑرای ﺗﺧﻠف از ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣﺷﺧص ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ) (BPCو ﺑﺧش  9ﻋﻧوان  16ﻣﻘررات ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت )ﺑﮫ
دﻻر(:
ﺑﺧش

ﺗﺧﻠف
اول

دوم

ﺳوم

در راﺳﺗﺎی ﺑﺧش  7401.1از
 ،BPCﺟرﯾﻣﮫ در ﻣوارد زﯾر اﻋﻣﺎل
ﻣﯽ ﺷود:

ﻗﺎﺑل ﭼﺷم
ﭘوﺷﯽ

دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس

ﺧﯾر

 .7313دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ﺑرای ﺑﺎزرﺳﯽ

250

500

750

 .7317ﻣوﺳﺳﮫ ﺑدون ﻣﺟوز

500

1,000

1,000

ﺧﯾر

 .7317ﻓرد ﺑدون ﻣﺟوز

1,000

1,000

1,000

ﺧﯾر

 .7317ﻣوﺳﺳﮫ ﺑﺎ ﻣﺟوز ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺷده

250

300

500

دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس

ﺧﯾر

 .7317ﻓرد ﺑﺎ ﻣﺟوز ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺷده

250

300

500

ﻓرد دارای ﻣﺟوز

ﺧﯾر

 .7317ﻓردی ﮐﮫ در ﻣوﺳﺳﮫ ﺑﺎ ﻣﺟوز ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺷده ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد

25

50

100

ﻓرد دارای ﻣﺟوز

ﺧﯾر

 .7317ﻓردی ﮐﮫ در ﻣوﺳﺳﮫ ﺑدون ﻣﺟوز ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد

250

300

500

ﻓرد دارای ﻣﺟوز

 .7320ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭘزﺷﮑﯽ

1,000

1,000

1,000

 .7320.1اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزارھﺎی ﻓﻠزی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ

250

500

500

 .7320.2روﺷﮭﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ رﺳﯾدﮔﯽ

500

500

500

ﺧﯾر

 .7336ﻋدم ﻧظﺎرت ﺑر ﮐﺎرآﻣوز

100

150

200

دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس؛ ﺟرﯾﻣﮫ
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﻓرد دارای ﻣﺟوز
اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود ،اﮔر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و
ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد.
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس؛ ﺟرﯾﻣﮫ
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﻓرد دارای ﻣﺟوز
اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود ،اﮔر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و
ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد.
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس؛ ﺟرﯾﻣﮫ
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﻓرد دارای ﻣﺟوز
اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود ،اﮔر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و
ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد.
ﻓرد دارای ﻣﺟوز

ﺧﯾر

 .7348ﻓرد ﺑدون ﻣﺟوز در ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣوﺳﺳﮫ

100

150

200

دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس

ﺧﯾر

 .7349اﺳﺗﺧدام اﻓراد ﺑدون ﻣﺟوز

1,000

1,000

1,000

دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس

ﺧﯾر

 .7349اﺳﺗﺧدام اﻓراد ﺑدون ﻣﺟوز -ﺑﺎ ﻣﺟوز ﻣﻧﻘﺿﯽ

250

300

500

دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس

ﺧﯾر

 .7349.1اﺳﺗﻔﺎده ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ از ﺑﺎرﺑر ﭘول )ﺳﺗوﻧﯽ ﺑﺎ ﻧوارھﺎی ﺳﻔﯾد و ﻗرﻣز ﻧﺷﺎن دﮐﺎن ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ(

25

50

100

دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس

ﺧﯾر

 .7350ﻣوﺳﺳﮫ  -ﮐﺎرﮐرد /ورودی ﻣﺳﮑوﻧﯽ /اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻣﻧوﻋﮫ

50

100

150

دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس

ﺧﯾر

 .7351اﻟزاﻣﺎت ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ  -ﭘﺎﮐﯾزﮔﯽ/اﻧﺑﺎری/ﮐف/ﺗﮭوﯾﮫ

50

100

150

دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس

ﺧﯾر

 .7352ﻋدم وﺟود ﺻﺎﺑون/ﺣوﻟﮫ ﯾﺎ دﺳت ﺧﺷﮏ ﮐن در ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ

50

100

150

دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس

ﺧﯾر

 .7353.4ﺑﮫ دﯾوار ﻧزدن اﻋﻼن ﻗﺎﻧون ﮐﺎر

50

100

150

دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس

ﺧﯾر

ﺧﯾر

ﺧﯾر

ﺧﯾر

 .7358ﻓرد ﺑدون ﻣﺟوز در ﻣﺳﺋوﻟﯾت واﺣد

100

150

200

ﺧﯾر

 .7359اﺳﺗﺧدام ﻓرد ﺑدون ﻣﺟوز در واﺣد ﺳﯾﺎر

1,000

1,000

1,000

ﺧﯾر

 .7360واﺣد ﺳﯾﺎر  -ﻣﺳﮑوﻧﯽ /اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻣﻧوﻋﮫ
 .7400ﻋدم اﻋﻼم ﺗﻐﯾﯾر آدرس

50
50

100
100

150
150

 (I) 7404ﻣداﺧﻠﮫ در ﺑﺎزرﺳﯽ

200

300

500

ﻓرد دارای ﻣﺟوز
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس؛ ﺟرﯾﻣﮫ
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﻓرد دارای ﻣﺟوز
اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود ،زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ وی ﺗﻧﮭﺎ
ﻓرد ﻣﺳﺋول در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣداﺧﻠﮫ در
ﺑﺎزرﺳﯽ اﺳت.

ﺧﯾر
ﺧﯾر
ﺧﯾر

) 904د( ﻋدم وﺟود ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺑﺎ ﻋﮑس

50

100

150

ﻓرد دارای ﻣﺟوز

ﺧﯾر

 .905اطﻼﻋﺎت ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده اﻋﻼم ﻧﺷده

50

100

150

دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس

ﺧﯾر

 .920ﻋدم وﺟود  /ﻧﻘص ﺳواﺑﻖ آﻣوزش ﮐﺎرآﻣوز

100

150

200

ﻓرد دارای ﻣﺟوز

 .965درج ﻣﺟوز

50

100

150

ﺧﯾر

دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس وﻗﺗﯽ ﺟواز
ﺗﺎﺳﯾس ﺑﮫ وﺿوح در ﻣﺣل ﭘذﯾرش
درج ﻧﺷده اﺳت؛ ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای دارﻧده
ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس و اﻓراد دارای ﻣﺟوز
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ﺧﯾر

اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود ،اﮔر ﻣﺟوز اﻓراد در
ﻣﺣل ﮐﺎر ﻣرﺑوطﮫ درج ﻧﺷده ﺑﺎﺷد.
)978اﻟف()) ،(1اﻟف()) ،(2اﻟف()) ،(3اﻟف() (4ﮔﻧﺟﮫ ھﺎ ،ﮐﺎﺑﯾﻧتھﺎ و ﺟﻌﺑﮫ ھﺎ
)978اﻟف() (5ﻣﻘدار ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣواد ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑرای ﻏوطﮫ ور ﮐردن ﮐل ﺟﻌﺑﮫ
)978اﻟف() (6ﻋدم وﺟود اﺳﺗرﯾل ﮐﻧﻧده ﮔرﻣﺎﯾﯽ ﺧﺷﮏ /ﺑﺧﺎر ﺑرای اﺑزارھﺎی اﻟﮑﺗروﻟوژی
)978ب( ﻋدم وﺟود ﻣﺣﻠول ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده
)978ج( ﻋدم وﺟود ﺟﻌﺑﮫ ﺣﺎوی ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﻟﯾﺑل ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧده

50
100
500
250
250

100
150
1,000
300
300

150
200
1,500
500
500

 .979ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن اﺑزارھﺎ و ﺗﺟﮭﯾزات ﻏﯾراﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ

100

250

500

)980اﻟف( ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن ﻧﺎدرﺳت آﯾﺗﻣﮭﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ

100

250

500

)980ب( ﻧﮕﮭداری ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب آﯾﺗﻣﮭﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷده

50

100

150

)980ج( ﻧﮕﮭداری ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب اﺑزارھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧﺎﮐﯽ

50

100

150

 .980.1ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن ﻧﺎدرﺳت اﺳﭘﺎھﺎی ﭘدﯾﮑور )ﺑرای ھر ﺻﻧدﻟﯽ(

500

500

500

)980.1ج()(7
)980.1د() (8دﻓﺗر ﺛﺑت ﻧﺎدرﺳت /ﻣﻔﻘود
)980.1ه()(4

100

150

200

)980.1ز( ﻋدم ﺛﺑت ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان "ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده" در دﻓﺗرﺛﺑت ،ﺑدون
ﻋﻼﻣت ﻧﺻب ﺷده روی ﺻﻧدﻟﯽ

50

100

150

 .980.2ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن ﻧﺎدرﺳت اﺳﭘﺎی ﭘﺎی "ﺑدون ﻟوﻟﮫ" )ﺑرای ھر واﺣد(

500

500

500

)980.2ب()(7
)980.2ج() (6دﻓﺗر ﺛﺑت ﻧﺎدرﺳت /ﻣﻔﻘود
)980.2د()(3

100

150

200

)980.2و( ﻋدم ﺛﺑت ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان "ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده" در دﻓﺗرﺛﺑت ،ﺑدون ﻋﻼﻣت
ﻧﺻب ﺷده روی ﺻﻧدﻟﯽ

50

100

150

 .980.3ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن ﻧﺎدرﺳت "ﻟﮕن ﭘﺎی ﻏﯾرﭼرﺧﺎﺑﯽ" )ﺑرای ھر واﺣد(

100

150

200

)980.3ب() (6دﻓﺗر ﺛﺑت ﻧﺎدرﺳت /ﻣﻔﻘود

50

100

150

)980.3ه( ﻧﮕﮭداری ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﻟﮕنھﺎ ﯾﺎ وان ھﺎ

50

100

150

4

دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
ﻓرد دارای ﻣﺟوز ،اﮔر اﻣﮑﺎن
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و ﻓرد ﺣﺎﺿر
ﺑﺎﺷد؛ در ﺻورت ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﻋدم ﺣﺿور ﻓرد ﯾﺎ ﺗﮑرار ﺗﺧﻠف،
ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
ﻓرد دارای ﻣﺟوز ،اﮔر اﻣﮑﺎن
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و ﻓرد ﺣﺎﺿر
ﺑﺎﺷد؛ در ﺻورت ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﻋدم ﺣﺿور ﻓرد ﯾﺎ ﺗﮑرار ﺗﺧﻠف،
ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
ﻓرد دارای ﻣﺟوز ،اﮔر اﻣﮑﺎن
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و ﻓرد ﺣﺎﺿر
ﺑﺎﺷد؛ در ﺻورت ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﻋدم ﺣﺿور ﻓرد ﯾﺎ ﺗﮑرار ﺗﺧﻠف،
ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
ﻓرد دارای ﻣﺟوز ،اﮔر اﻣﮑﺎن
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و ﻓرد ﺣﺎﺿر
ﺑﺎﺷد؛ در ﺻورت ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﻋدم ﺣﺿور ﻓرد ﯾﺎ ﺗﮑرار ﺗﺧﻠف،
ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس؛ ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای
ﻓرد دارای ﻣﺟوز اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود،
اﮔر اﻣﮑﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و
ﻓرد ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد.
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس؛ ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای
ﻓرد دارای ﻣﺟوز اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود،
اﮔر اﻣﮑﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و
ﻓرد ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد.
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس؛ ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای
ﻓرد دارای ﻣﺟوز اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود،
اﮔر اﻣﮑﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و
ﻓرد ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد.
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس؛ ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای
ﻓرد دارای ﻣﺟوز اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود،
اﮔر اﻣﮑﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و
ﻓرد ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد.
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس؛ ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای
ﻓرد دارای ﻣﺟوز اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود،
اﮔر اﻣﮑﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و
ﻓرد ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد.
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس؛ ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای
ﻓرد دارای ﻣﺟوز اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود،
اﮔر اﻣﮑﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و
ﻓرد ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد.
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس؛ ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای
ﻓرد دارای ﻣﺟوز اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود،
اﮔر اﻣﮑﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و
ﻓرد ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد.
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس؛ ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای
ﻓرد دارای ﻣﺟوز اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود،
اﮔر اﻣﮑﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و
ﻓرد ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد.
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس؛ ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای
ﻓرد دارای ﻣﺟوز اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود،
اﮔر اﻣﮑﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و
ﻓرد ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد.
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 .980.4ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن ﻧﺎدرﺳت ﻟﮕن ﭘﺎ ﯾﺎ وان ﺑﻌد از اﺳﺗﻔﺎده از آﺳﺗر ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺻرف

500

500

500

)980.4اﻟف() (2دﻓﺗر ﺛﺑت ﻧﺎدرﺳت /ﻣﻔﻘود

50

100

150

)980.4اﻟف() (4ﻋدم وﺟود ذﺧﯾره ﭘﻧﺞ ﺗﺎﯾﯽ )(5
از آﺳﺗرھﺎی ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺻرف ﺑرای ھر ﻟﮕن ﭘﺎ

250

300

500

)981اﻟف( دور ﻧرﯾﺧﺗن آﯾﺗمھﺎی ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﻧﺷده

100

150

200

)981ب( ﻧﮕﮭداری ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب وﺳﺎﯾل و اﺑزارھﺎی ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺻرف ﺟدﯾد

50

100

150

)981ج( ﺣﻣل اﺑزارھﺎ ﯾﺎ وﺳﺎﯾل در ﯾﺎ روی ﻟﺑﺎس

50

100

150

 .982اﺳﺗرﯾل ﮐردن ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب اﺑزارھﺎی اﻟﮑﺗروﻟوژی

100

150

200

50
 .983ﻧظﺎﻓت ﺷﺧﺻﯽ
) 984اﻟف( دادن اﺟﺎزه ﮐﺎر ﺑﮫ ﻓرد دارﻧده ﻣﺟوز درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻋﻔوﻧﯽ /واﮔﯾردار اﺳت 100
100
)984ب( .اﺟﺎزه ﯾﺎ اﻟزام ﻓرد دارای ﻣﺟوز ﺑﮫ ﮐﺎر روی ﻓرد دارای ﺑﯾﻣﺎری ﻋﻔوﻧﯽ /واﮔﯾر
)984ه( .اﻧﺟﺎم ﺧدﻣﺎت روی ﭘوﺳت ﯾﺎ ﺳطﺢ ﭘوﺳت ﺳر ﻣﻠﺗﮭب ،ﺷﮑﺳﺗﮫ ،ﻋﻔوﻧﯽ ﯾﺎ ﺑرآﻣده  /ﮐﺎر
100
ﺑدون دﺳﺗﮑش زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘوﺳت دﺳت ﻣﻠﺗﮭب ،ﺷﮑﺳﺗﮫ ،ﻋﻔوﻧﯽ ﯾﺎ ﺑرآﻣده اﺳت
50
 .985ﻋدم اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﻣﺎل ﺗواﻟت ﯾﺎ ﺣوﻟﮫ

100
250
250

150
500
500

250

500

100

150

 .986ﺑرس /ﺑراﺷﮭﺎی ﮐﺛﯾف ﯾﺎ ﻏﯾرﺑﮭداﺷﺗﯽ

50

100

150

 .987ﺣوﻟﮫ ھﺎ

50

100

150

 .988ﻣﺎﯾﻌﺎت ،ﮐرﻣﮭﺎ ،ﭘودرھﺎ و ﻣواد آراﯾﺷﯽ

50

100

150

 .989اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد /ﻣﺣﺻوﻻت ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﺧطرﻧﺎک

500

500

500

 .990ﺟﺎﺳری ﯾﺎ ﻣﯾزھﺎی ﮐﺎر

50

100

150

 .991اﺳﺗﻔﺎده از روﺷﮭﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ

500

500

500

 .992ﻻﯾﮫ ﺑرداریھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ از ﭘوﺳت

500

500

500
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دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس؛ ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای
ﻓرد دارای ﻣﺟوز اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود،
اﮔر اﻣﮑﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و
ﻓرد ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد.
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس؛ ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای
ﻓرد دارای ﻣﺟوز اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود،
اﮔر اﻣﮑﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و
ﻓرد ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد.
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
ﻓرد دارای ﻣﺟوز ،اﮔر اﻣﮑﺎن
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و ﻓرد ﺣﺎﺿر
ﺑﺎﺷد؛ در ﺻورت ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﻋدم ﺣﺿور ﻓرد ﯾﺎ ﺗﮑرار ﺗﺧﻠف،
ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
ﻓرد دارای ﻣﺟوز ،اﮔر اﻣﮑﺎن
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و ﻓرد ﺣﺎﺿر
ﺑﺎﺷد؛ در ﺻورت ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﻋدم ﺣﺿور ﻓرد ﯾﺎ ﺗﮑرار ﺗﺧﻠف،
ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
ﻓرد دارای ﻣﺟوز
ﻓرد دارای ﻣﺟوز ،اﮔر اﻣﮑﺎن
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و ﻓرد ﺣﺎﺿر
ﺑﺎﺷد؛ در ﺻورت ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﻋدم ﺣﺿور ﻓرد ﯾﺎ ﺗﮑرار ﺗﺧﻠف،
ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
ﻓرد دارای ﻣﺟوز
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
ﻓرد دارای ﻣﺟوز
ﻓرد دارای ﻣﺟوز
ﻓرد دارای ﻣﺟوز ،اﮔر اﻣﮑﺎن
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و ﻓرد ﺣﺎﺿر
ﺑﺎﺷد؛ در ﺻورت ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﻋدم ﺣﺿور ﻓرد ﯾﺎ ﺗﮑرار ﺗﺧﻠف،
ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
ﻓرد دارای ﻣﺟوز ،اﮔر اﻣﮑﺎن
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و ﻓرد ﺣﺎﺿر
ﺑﺎﺷد؛ در ﺻورت ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﻋدم ﺣﺿور ﻓرد ﯾﺎ ﺗﮑرار ﺗﺧﻠف،
ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
ﻓرد دارای ﻣﺟوز ،اﮔر اﻣﮑﺎن
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و ﻓرد ﺣﺎﺿر
ﺑﺎﺷد؛ در ﺻورت ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﻋدم ﺣﺿور ﻓرد ﯾﺎ ﺗﮑرار ﺗﺧﻠف،
ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
ﻓرد دارای ﻣﺟوز ،اﮔر اﻣﮑﺎن
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و ﻓرد ﺣﺎﺿر
ﺑﺎﺷد؛ در ﺻورت ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﻋدم ﺣﺿور ﻓرد ﯾﺎ ﺗﮑرار ﺗﺧﻠف،
ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
ﻓرد دارای ﻣﺟوز ،اﮔر اﻣﮑﺎن
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و ﻓرد ﺣﺎﺿر
ﺑﺎﺷد؛ در ﺻورت ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﻋدم ﺣﺿور ﻓرد ﯾﺎ ﺗﮑرار ﺗﺧﻠف،
ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
ﻓرد دارای ﻣﺟوز ،اﮔر اﻣﮑﺎن
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و ﻓرد ﺣﺎﺿر
ﺑﺎﺷد؛ در ﺻورت ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و
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)995ب() ،ج() ،د() ،ه( اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻟوﻟﮫ ﮐﺷﯽ

300
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50

400
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100

500
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ﻋدم ﺣﺿور ﻓرد ﯾﺎ ﺗﮑرار ﺗﺧﻠف،
ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس
دارﻧده ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس

ﺧﯾر
ﺧﯾر
ﺧﯾر

ب( ھر ﺗﺧﻠف ﻣﺷﺧص ﺷده در ﻗﺳﻣت )اﻟف( ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ھﯾﺋت ،ﺑﮫ ﺻﻼﺣدﯾد ﺧود ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﭘﯾرو ﺑﺧش  7404ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ،ﻗﺎﺑل اﺻﻼح ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺟرﯾﻣﮫ ﺑرای ﺗﺧﻠف ﺑﺎر اول ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود ،آﻧطور ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت
 7409ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف آﻣده اﺳت.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧﺷﮭﺎی  7406 ،7312و  ،7407ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧﺷﮭﺎی  7407.1 ،7407 ،7406 ،7353.4و
 ،7409ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف
 .974.1ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎزﻧﮕری اﻧﺿﺑﺎطﯽ
اﻟف( ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎزﻧﮕری اﻧﺿﺑﺎطﯽ ھﯾﺋت ﺑﺎﯾد از ﺳﮫ ) (3ﻋﺿو ھﯾﺋت ﺗﺷﮑﯾل ﺷود.
ب( رﺋﯾس ھﯾﺋت ،ﺑﺎ ﺻﻼﺣدﯾد ﺧود ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﻧدﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎزﻧﮕری اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد.
ج( رﺋﯾس ھﯾﺋت ﺑﺎﯾد اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎزﻧﮕری اﻧﺿﺑﺎطﯽ را ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﻧﺻوب ﻧﻣﺎﯾد؛ اﯾن اﻧﺗﺻﺎب ﺑﮫ ﺻورت ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﺎﻻﻧﮫ
رﺋﯾس ھﯾﺋت ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت.
د( رﺋﯾس ھﯾﺋت ﺑﺎﯾد زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳﺗﻣﺎع ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﺑﺎزﻧﮕری درﺑراﺑر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎزﻧﮕری اﻧﺿﺑﺎطﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧﺷﮭﺎی  7312و  ،7410ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧش  ،7410ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف
 .974.2ﻓرﺟﺎم ﺧواھﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎزﻧﮕری اﻧﺿﺑﺎطﯽ
اﻟف( ﻓرد اﺣﺿﺎرﺷده ﻋﻼوه ﺑر درﺧواﺳت اﺳﺗﻣﺎع ،آﻧطور ﮐﮫ در ﺑﺧش  7411ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف آﻣده ،ﻣﯽ ﺗواﻧد طﯽ ﺳﯽ ) (30روز از ﺗﺎرﯾﺦ
اﻋﻼن ﺗﺧﻠف ﯾﺎ ﺻدور اﺣﺿﺎرﯾﮫ ،ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ درﺧواﺳت ﺧود ﺑرای اﺳﺗﻣﺎع ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﺑﺎزﻧﮕری اﻧﺿﺑﺎطﯽ در ﺑراﺑر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎزﻧﮕری اﻧﺿﺑﺎطﯽ
را ﺑﮫ ھﯾﺋت ﺗﺣوﯾل دھد.
ب( در ﺻورت درﯾﺎﻓت ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ درﺧواﺳت ﮐﺗﺑﯽ ،ﮐﺎرﻣﻧدان ھﯾﺋت ﻓرد اﺣﺿﺎرﺷده را در ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﻣﺎع ﺑﻌدی ﮐﮫ در ﻣﺣﻠﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ آدرس ﺛﺑت
ﺷده آن ﻓرد ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد ،و ﺣداﻗل ﭼﮭل و ﭘﻧﺞ ) (45روز ﭘس از درﯾﺎﻓت درﺧواﺳت اﺳﺗﻣﺎع از ﺳوی ھﯾﺋت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻗرار ﺧواھﻧد داد.
ﮐﺎرﻣﻧدان ھﯾﺋت ،ﺣداﻗل ﺳﯽ ) (30روز ﭘﯾش از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻣﺎع ،اﻋﻼن ﮐﺗﺑﯽ ﺣﺎوی ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺳﺎﻋت و ﻣﮑﺎن اﺳﺗﻣﺎع را ﺑرای ﻓرد اﺣﺿﺎرﺷده ارﺳﺎل
ﺧواھﻧد ﮐرد.
ج( ﻓرد اﺣﺿﺎرﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧد ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺷﺎور ﺣﻘوﻗﯽ ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده رﺳﻣﯽ در ﺟﻠﺳﮫ اﺳﺗﻣﺎع ﺣﺎﺿر ﺷده و ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺑراﺑر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎزﻧﮕری اﻧﺿﺑﺎطﯽ
اطﻼﻋﺎت ﮐﺗﺑﯽ و/ﯾﺎ ﺷﮭﺎدت ﺷﻔﺎھﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
د( ﻓرد اﺣﺿﺎرﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧد ھرﯾﮏ از ﺟﻧﺑﮫھﺎی ذﯾل در ﻣورد اﺣﺿﺎرﯾﮫ ﯾﺎ اﻋﻼن ﺗﺧﻠف را ﻣورد اﻋﺗراض ﯾﺎ ﻓرﺟﺎم ﺧواھﯽ ﻗرار دھد:
 (1ﺑروز ﺗﺧﻠف از ﻗﺎﻧون ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ و آراﯾﺷﮕری ﯾﺎ ﻣﻘررات ﺗﻌﯾﯾن ﺷده از ﺳوی ھﯾﺋت
 (2ﻣدت زﻣﺎن ﺑرای اﺻﻼح ،درﺻورت وﺟود؛ و/ﯾﺎ
 (3ﻣﯾزان ﺟرﯾﻣﮫ.
ه( در ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺗﻣﺎع ﻏﯾررﺳﻣﯽ ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎزﻧﮕری اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد ﮐﮫ اﺳﺗﻣﺎع اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد ﯾﺎ ﭘروﻧده ﺑرای ﻓرد اﺣﺿﺎرﺷده ﺑﺎز ﺑﻣﺎﻧد ﺗﺎ
اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ را ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد .اﮔر ﺗﺻﻣﯾم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎزﻧﮕری اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﺑر اداﻣﮫ اﺳﺗﻣﺎع ﺑﺎﺷد ،اﺳﺗﻣﺎع ﺗﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﻌدی ﮐﮫ در ﻣﺣﻠﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ
آدرس ﺛﺑت ﺷده ﻓرد اﺣﺿﺎرﺷده ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود ،اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت .ﮐﺎرﻣﻧدان ھﯾﺋت ﺑﺎﯾد اﻋﻼن ﮐﺗﺑﯽ ﺣﺎوی ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺳﺎﻋت و ﻣﮑﺎن اﺳﺗﻣﺎع ﺑﻌدی
را طﺑﻖ ﻗﺳﻣت )ب( ﺑرای ﻓرد اﺣﺿﺎرﺷده ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
اﮔر ﺗﺻﻣﯾم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎزﻧﮕری اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﺑر ﺑﺎزﻣﺎﻧدن ﭘروﻧده ﺑرای اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻓرد اﺣﺿﺎرﺷده ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﮐﺗﺑﯽ را ﭘﯾش از
ﺟﻠﺳﮫ ﺑﻌدی در اﺧﺗﯾﺎر ھﻣﺎن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎزﻧﮕری اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﻗرار دھد و ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻧﯾز در ﺟﻠﺳﮫ ﺑﻌدی ﺧود را ﭘروﻧده را ﺑﺳﺗﮫ و ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﭘﯾﮕﯾری ﺧواھد
ﻧﻣود.
و( ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎزﻧﮕری اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺣﺿﺎرﯾﮫ ،ﺷﺎﻣل ھر ﺟرﯾﻣﮫ ای را ﺗﺎﯾﯾد ،اﺻﻼح ﯾﺎ رد ﮐﻧد .ﺗﺣت ھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ ،ﺗﺧﻠﻔﮭﺎی ﻣذﮐور در
اﺣﺿﺎرﯾﮫ ﯾﺎ اﻋﻼن ﺗﺧﻠف ﯾﺎ ﺟرﯾﻣﮫھﺎی اداری اﻓزاﯾش ﻧﺧواھد ﯾﺎﻓت .ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎزﻧﮕری اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ھﻧﮕﺎم ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ،ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺧﻠﻔﺎت ﻗﺑﻠﯽ از
ھﻣﺎن دﺳت ﯾﺎ اﻧواع ﻣﺷﺎﺑﮫ را ﻣدﻧظر ﻗرار دھد .ﺗﺻﻣﯾم ﮐﺗﺑﯽ طﯽ ﺳﯽ ) (30روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻣﺎع ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﺑﺎزﻧﮕری ﺑرای ﻓرد اﺣﺿﺎرﺷده ﯾﺎ
ﻣﺷﺎور ﺣﻘوﻗﯽ وی ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔردد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﺛﯾر ﺗﺻﻣﯾم ﺳﯽ ) (30روز ﭘس از ارﺳﺎل آن ﺑرای ﻓرد اﺣﺿﺎرﺷده اﺳت ،و اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﺛﯾر ﺑﺎﯾد در
ﺗﺻﻣﯾم ﮐﺗﺑﯽ ذﮐر ﺷده ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺗﺻﻣﯾم در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﺣﺿﺎرﯾﮫ ﺻﺎدر ﺷده و ﺟرﯾﻣﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ،ﻗطﻌﯽ و ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧواھد ﺑود.
ز( اﮔر ﻓرد اﺣﺿﺎرﺷده در ﺟﻠﺳﮫ اﺳﺗﻣﺎع ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﺑﺎزﻧﮕری ﺣﺎﺿر ﻧﺷود ﯾﺎ ﻧﺗواﻧد ﺷواھد ﮐﺎﻓﯽ اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد ،طﺑﻖ آﻧﭼﮫ در ﺑﺧش  975ﺑرای ﻋدم
ﺣﺿور ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ،ﺟرﯾﻣﮫ اداری ﻗطﻌﯽ ﺷده و اﻣﮑﺎن ھﯾﭻ ﻓرﺟﺎم ﺧواھﯽ وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت ،ﻣﮕراﯾﻧﮑﮫ ﻣوردی ﻏﯾر از اﯾن در ﻗﺎﻧون ﻗﯾد ﺷده
ﺑﺎﺷد.
ح( اﮔر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎزﻧﮕری اﻧﺿﺑﺎطﯽ اﺣﺿﺎرﯾﮫ ﯾﺎ اﻋﻼن ﺗﺧﻠف ،درﺑرﮔﯾرﻧده ﺟرﯾﻣﮫ ،را ﺗﺎﯾﯾد ﮐرده ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر دھد ،ﻓرد اﺣﺿﺎرﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧد ،ﭘﯾش از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﺛﯾر ﺗﺻﻣﯾم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎزﻧﮕری اﻧﺿﺑﺎطﯽ ،ﮐﺗﺑﺎ درﺧواﺳت اﺳﺗﻣﺎع در ﺑراﺑر ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﻗﺎﻧون اداری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﭘﯾرو ﺑﺧش  7411ﻗﺎﻧون
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ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف .اﮔر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎزﻧﮕری اﻧﺿﺑﺎطﯽ اﺣﺿﺎرﯾﮫ ﯾﺎ اﻋﻼن ﺗﺧﻠف را ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ رد ﮐﻧد ،ھرﮔوﻧﮫ درﺧواﺳت اﺳﺗﻣﺎع در ﺑراﺑر ﻗﺎﺿﯽ ﻗﺎﻧون
اداری ﭘس ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺗﻠﻘﯽ ﺧواھد ﺷد.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧﺷﮭﺎی  7412 ،7410و  ،7413ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف
 .974.3طرح ﭘرداﺧت اﻗﺳﺎط
اﻟف( ﻓرد دارﻧده ﻣﺟوز ﺑﺎ ﺟرﯾﻣﮫ اداری ﺑﯾش از  500دﻻر ﻣﯽﺗواﻧد ﯾﮏ طرح ﭘرداﺧت ﺷﺎﻣل ﺣداﮐﺛر  12ﻗﺳط ﻣﺎھﺎﻧﮫ درﺧواﺳت ﮐﻧد .دارﻧده ﻣﺟوز
ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت طرح ﭘرداﺧت را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد .ﭘس از درﺧواﺳت دارﻧده ﻣﺟوز ﺑرای طرح ﭘرداﺧت ،ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
زﻣﺎﻧﺑﻧدی ﺑرای ﭘرداﺧت ھﺎ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳررﺳﯾد و ﻣﯾزان ﭘرداﺧت در آن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ،در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧده ﻣﺟوز ﻗرار ﻣﯽ دھد.
ب( در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دارﻧده ﻣﺟوز ھر ﯾﮏ از ﺷراﯾط و ﺿواﺑط طرح ﭘرداﺧت را رﻋﺎﯾت ﻧﮑﻧد ،آن طرح ﭘرداﺧت ﺗوﺳط ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﻟﻐو ﺧواھد ﺷد.
ج( اﮔر طرح ﭘرداﺧت ﺗوﺳط ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﻟﻐو ﺷود ،دارﻧده ﻣﺟوز ﻣﺟﺎز ﻧﺧواھد ﺑود:
) (1ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﺟوز ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط ھﯾﺋت ﻣدﯾره را ﺗﻣدﯾد ﮐﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺟرﯾﻣﮫ ھﺎی ﻣﻌوﻗﮫ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﭘرداﺧت ﺷود.
) (2ﺑرای ﺟراﯾم اداری ﺑﻌدی درﺧواﺳت طرح ﭘرداﺧت ﺑدھد.
د( ﻓرد دارای ﻣﺟوزی ﮐﮫ طﺑﻖ ﻣﻔﺎد اﯾن ﺑﻧد در ﺣﺎل ﭘرداﺧت ﺟرﯾﻣﮫ اداری اﺳت ،ﻣﺟﺎز اﺳت ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﺟوز ﺻﺎدره از ھﯾﺋت ﻣدﯾره را ﮐﮫ دارد
ﺗﻣدﯾد ﮐﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﺟرﯾﻣﮫ ھﺎ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدﯾد ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﭘرداﺧت ﻧﺷده ﺑﺎﺷد.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧﺷﮭﺎی  7312،7408.1و  7414ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف
ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧﺷﮭﺎی  7408.1و  7414ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف
 .975دﻟﯾل ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻋدم ﺣﺿور در ﺟﻠﺳﮫ اﺳﺗﻣﺎع
ھﯾﺋت "دﻟﯾل" ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺑﺧش  7413ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف را ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد :ﺑﯾﻣﺎری ﻓرد ،ﺗﺻﺎدف اﺗوﻣﺑﯾل ،ﻣرگ ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎری
ﺷدﯾد در ﺧﺎﻧواده درﺟﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر دﺷوارﯾﮭﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﯾﺎ اﺣﺳﺎﺳﯽ .ھر ﺷراﯾط ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻌﻧوان دﻟﯾل ﻣﻧﺎﺳب ﺗوﺳط ھﯾﺋت درﻧظرﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ﺑﺎﯾد
ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎﺷد )ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎﻣﮫ از ﭘزﺷﮏ ،ﮔزارش رﺳﻣﯽ ﺗﺻﺎدف ،اﻋﻼن ﻓوت(.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧش  ،7413ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.
 .976اﺣﺿﺎرﯾﮫ ھﺎ؛ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑدون ﻣﺟوز
اﺣﺿﺎرﯾﮫ ﺷﺎﻣل دﺳﺗور ﺧﺎﺗﻣﮫ دﻋوی ﯾﺎ دﺳﺗور ﭘرداﺧت ﺟرﯾﻣﮫ اداری ﺑرای ھر ﻓرد ،ﻣوﺳﺳﮫ ﯾﺎ ﺷرﮐﺗﯽ ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ درﮔﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ
آراﯾﺷﮕری ﯾﺎ ھرﯾﮏ از ﺷﺎﺧﮫھﺎی آن ،ﯾﺎ اﻟﮑﺗروﻟﯾز ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ھزﯾﻧﮫ ،ﺑدون ﻣﺟوز ﻣﻌﺗﺑر ﺻﺎدره از ﺳوی ھﯾﺋت ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺟوز ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺑوده اﺳت.
ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺣﺿﺎرﯾﮫھﺎی ﺻﺎدره ﭘﯾرو اﯾن ﺑﺧش ﺑﺎﯾد اﻟزاﻣﺎت ﻣطروﺣﮫ در ﺑﺧش  125.9ﻗﺎﻧون را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧﺷﮭﺎی  148 ،125.9و  ،7317ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف

ﻣﺎده 12
ﺳﻼﻣت و اﯾﻣﻧﯽ
 .977ﺗﻌﺎرﯾف ﺳﻼﻣت و اﯾﻣﻧﯽ
واژﮔﺎن و ﻋﺑﺎرات زﯾر ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده در اﯾن ﻣﺎده ،ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺷﺧص ﺷده ذﯾل را ﺧواھﻧد داﺳت:
اﺗوﮐﻼو  -دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای اﺳﺗرﯾل ﮐردن اﺑزار ،ﺗﺟﮭﯾزات و وﺳﺎﯾل ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را در ﻣﻌرض ﺑﺧﺎر اﺷﺑﺎع ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﺑﺎﻻ ﻗرار ﻣﯽ دھد.
ﻣﺣﺻوﻻت ﺑﯽ ﻧﺳﺧﮫ -ﻣﺣﺻوﻻت آراﯾﺷﯽ ،ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺗروﻟوژی ﮐﮫ ﺑرای ﺧرﯾد ﺑدون ﻧﺳﺧﮫ ﭘزﺷﮏ در ﻣﻌرض ﻋﻣوم ﻗرار داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻟوازم آراﯾﺷﯽ  -ﻣوارد ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﺗﻘوﯾت زﯾﺑﺎﯾﯽ ظﺎھر اﻧﺳﺎن.
آﻟوده  -وﺟود ﺧون ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻣواد ﺑﺎﻟﻘوه ﻋﻔوﻧت زا روی ﺳطﺢ ھر آﯾﺗم ﯾﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻗﺎﺑل دﯾدن ﻣﺛل ﻏﺑﺎر ،ﻣو و ﭘوﺳت.
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ﻣﯾﺎﻧﭘوﺳت  -ﺳطﺣﯽ از ﭘوﺳت ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾر اﭘﯾدرم ﻗرار دارد؛ ﻻﯾﮫ زﻧده ﭘوﺳت.
ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن ﯾﺎ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ  -اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺑرای ازﺑﯾن ﺑردن ﺑﺎﮐﺗرﯾﮭﺎ ،وﯾروﺳﮭﺎ و ﭘﺎﺗوژﻧﮭﺎی ﻣﺿر از روی اﺑزار ﯾﺎ وﺳﺎﯾل در
راﺳﺗﺎی اﯾﻣن ﮐردن آﻧﮭﺎ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده.
ﻣﺎده ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده  -ﻣﺣﺻول ﺛﺑت ﺷده ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت آﻣرﯾﮑﺎ ) (EPAﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺑﺎﮐﺗری ﮐﺷﯽ ،ﻗﺎرچ ﮐﺷﯽ و وﯾروس ﮐﺷﯽ
دارد .ﻣﺣﺻوﻻت اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑﺎﯾد دارای ﻟﯾﺑل ﺳﺎزﻧده ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺛﺑت  EPAاﺳت ،ﺑرای ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن اﺑزارھﺎی ﻏﯾراﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ در
ﻗﺎﻟب ﻣﺎﯾﻊ و ﺑرای اﺑزارھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و ﻗﯾﭼﯽھﺎ در ﻗﺎﻟب اﺳﭘری ﯾﺎ ﺣوﻟﮫ.
دﺳﺗﮕﺎه اﺳﺗرﯾل ﮐﻧﻧده ﮔرﻣﺎﯾﯽ ﺧﺷﮏ  -وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای اﺳﺗرﯾل ﮐردن ﺗﺟﮭﯾزات و وﺳﺎﯾل ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ھوای داغ ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﯾﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋﺎری از ﺑﺧﺎر
آب اﺳت.
اﭘﯾدرم  -ﺑﯾروﻧﯽ ﺗرﯾن ﻻﯾﮫ ﭘوﺳت؛ ﺳطﺢ ﻏﯾرزﻧده ﭘوﺳت.
اﺑزارھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ  -ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺑزارھﺎی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ،آراﯾﺷﮕری و اﻟﮑﺗروﻟوژی ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺎرﮐردن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺑرق از طرﯾﻖ
دوﺷﺎﺧﮫ ،ﺷﺎرژر ﺑﯽ ﺳﯾم ﯾﺎ ﺑﺎطری دارﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ اﻣﺎ ﻧﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ رﯾش ﺗراش ،ﺳﺷوار ،اﺗوی ﻓر و اﺗوی ﺻﺎف.
ﻟﮕن ﭘﺎ  -روی ﺻﻧدﻟﯽ اﺳﭘﺎی ﭘﺎ ،ظرف ﺑﺎزی ﮐﮫ ﺑﺎ آب ﭘر ﺷده و درطول ﻣدت ﭘدﯾﮑور ﭘﺎی ﻣﺷﺗری داﺧل آن ﻗرار داده ﻣﯽ ﺷود.
اﺑزارھﺎی ﺣﺎﻟت دھﻧده داغ  -اﺑزارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﮔرﻣﺎ ﺑرای ﺣﺎﻟت دادن ﺑﮫ ﻣو اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﺑزارھﺎی ﻏﯾراﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ  -ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺑزارھﺎی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ،آراﯾﺷﮕری و اﻟﮑﺗروﻟوژی ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺎر ﮐردن ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺑرق ﻧدارﻧد .از
ﺟﻣﻠﮫ اﻣﺎ ﻧﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻗﯾﭼﯽ ،ﺗﯾﻎ ،اﻧﺑرک ﮐوﺗﯾﮑول ،ﭘوﺷر ﮐوﺗﯾﮑول ،ﻧﺎﺧن ﮔﯾر ،ﺳوھﺎن ﻓﻠزی ،ﺻﺎف ﮐﻧﻧده ﻓﻠزی ،ﺷﺎﻧﮫ و ﮐﻠﯾﭘس ﻣو.
ﺳﻣﯽ  -ھر ﻣﺎده ای ﮐﮫ در ﺻورت ورود ﺑﮫ ﺑدن ﯾﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺑدن ﺑﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺑﯾﻣﺎری ﯾﺎ ﻣرگ ﺷود.
ﺑﮭداﺷﺗﯽ  -ﺷراﯾط ﺗﻣﯾز و ﺳﺎﻟم.
ﺧﺎﮐﯽ  -ﮐﺛﯾف؛ ﻏﯾرﺗﻣﯾز.
اﺳﺗرﯾل ﮐردن ﯾﺎ اﺳﺗرﯾل  -ﻓرآﯾﻧدی ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻧواع ﺣﯾﺎت ﻣﯾﮑروﺑﯽ را از ﺑﯾن ﺑرده ﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﺷد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻋواﻣل واﮔﯾردار )ﻣﺛل ﻗﺎرچ ،ﺑﺎﮐﺗری،
وﯾروس ﯾﺎ ھﺎگ( ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺗوﮐﻼو ﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎه اﺳﺗرﯾل ﮔرﻣﺎﯾﯽ ﺧﺷﮏ.
وان  -ﯾﮏ ظرف ﺑﺎز ﻣﺟزا ﮐﮫ ﺑﺎ آب ﭘر ﺷده و ﭘﺎی ﻣﺷﺗری ھﻧﮕﺎم ﭘدﯾﮑور داﺧل آن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧش )7312ه( ،ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف
 .978ﺣداﻗل ﺗﺟﮭﯾزات و وﺳﺎﯾل
اﻟف( ﻣوﺳﺳﺎت و آﻣوزﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﺗﺟﮭﯾزات و وﺳﺎﯾل زﯾر را ﺗﮭﯾﮫ و ﻧﮕﮭداری ﻧﻣﺎﯾﻧد:
 (1اﮔر ﺧدﻣﺎت ﻣو اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺳطل زﺑﺎﻟﮫ درﭘوش دار در ھر ﻣوﺳﺳﮫ ﺑرای ﺑﯾرون رﯾﺧﺗن ﻣوھﺎ .ﻣو ﺑﺎﯾد در ﺳطل زﺑﺎﻟﮫ درﭘوش دار
ﺑﯾرون رﯾﺧﺗﮫ ﺷود.
 (2ﺟﻌﺑﮫھﺎی در دار ﺑرای ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺣوﻟﮫ ھﺎ ،روﭘوش ھﺎ ،ﻟﺑﺎس ﮐﺎر ،ﻣﻼﻓﮫھﺎ و ﭘﺎرﭼﮫھﺎی ﺧﺎﮐﯽ در ھر ﻣﺣوطﮫ ای ﮐﮫ ﻋﻣوم رﻓت و آﻣد دارﻧد.
 (3ﮐﺎﺑﯾﻧت ھﺎ ،ﮐﺷوھﺎ ﯾﺎ ﺟﻌﺑﮫھﺎی ﺗﻣﯾز و در دار ﺑرای ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺑزارھﺎی ﻏﯾراﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ﺣوﻟﮫ ھﺎ ،روﭘوش ھﺎ ،ﻟﺑﺎس ﮐﺎرھﺎ ،ﻣﻼﻓﮫھﺎ و
ﭘﺎرﭼﮫھﺎی ﺗﻣﯾز.
 (4ﺟﻌﺑﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣﺣﻠوﻟﮭﺎی ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﮭت ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن اﺑزار و ﺗﺟﮭﯾزات اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد .روی ﺟﻌﺑﮫھﺎی ﺑﺎﯾد ﺑرﭼﺳب "ﻣﺣﻠول
ﺿدﻋﻔوﻧﯽ" زده ﺷود.
 (5ھر ﺟﻌﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﺷده در ﻗﺳﻣت  (4ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی ﻣﻘدار ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑرای ﭘوﺷﺎﻧدن ﮐل اﺑزارھﺎ ﺑﺎﺷد.
 (6اﮔر اﻟﮑﺗروﻟﯾز اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﮏ اﺗوﮐﻼو ﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎه اﺳﺗرﯾل ﮔرﻣﺎﯾﯽ ﺧﺷﮏ طﺑﻖ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺑﺧش .982
ب( ﻣوﺳﺳﮫھﺎ و آﻣوزﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺣﻠوﻟﮭﺎی ﺿدﻋﻔوﻧﯽ را طﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺳﺎزﻧده ﺗرﮐﯾب ﮐرده و در ھر زﻣﺎن ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده آﻣﺎده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ج( ﯾﮏ ﺟﻌﺑﮫ دارای ﻟﯾﺑل ﺳﺎزﻧده ﺑرای ﻣواد ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ھﻣواره در ﻣوﺳﺳﮫ ﯾﺎ آﻣوزﺷﮕﺎه ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد .درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻣﻘﺎدﯾر ﻣﺎده
ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ،ظرف ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻟﯾﺑل ﺳﺎزﻧده ﺑﺎﯾد ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧش )7312ه( ،ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.
 .979ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن اﺑزارھﺎی ﻏﯾراﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
اﻟف( ﺗﻣﺎم اﺑزارھﺎی ﻏﯾراﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﻣﺷﺗری ،ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﻐﯾر از ﻗﯾﭼﯽھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد:
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 (1ﺗﻣﺎم ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻗﺎﺑل دﯾدن را ﺑردارﯾد.
 (2ﺑﺎ ﺻﺎﺑون ﯾﺎ ﺷوﯾﻧده و آب ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
 (3ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣوﻟﮫ ﺗﻣﯾز و ﺟدﯾد اﺑزارھﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺷﮏ ﮐﻧﯾد.
 (4ﺳﭘس اﺑزارھﺎ را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣل داﺧل ﯾﮏ ﻣﺎده ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺛﺑت ﺷده  EPAﻗرار دھﯾد ﮐﮫ طﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺳﺎزﻧده ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار
ﻣﯽ ﮔﯾرد.
 (5اﻓرادی دارای ﻣﺟوز ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣوزان ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻧﮕﺎم ﺧﺎرج ﮐردن اﺑزارھﺎ از ﻣﺎده ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳﺗﮑش ﭘوﺷﯾده ﯾﺎ از اﻧﺑر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
ب( ﻣﺣﻠول ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﻗﺳﻣت اﻟف( ﺑﺎﯾد:
 (1ھﻣواره ﭘوﺷﺎﻧده ﺷود.
 (2طﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺳﺎزﻧده ،ﯾﺎ وﻗﺗﯽ ﮐدر ﺷد ﯾﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎﯾﯽ دروﻧش دﯾده ﺷد ،ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد.
ج( ﺗﻣﺎم اﺑزارھﺎی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﻣﺷﺗری ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﺗرﺗﯾب ﺧﺎﮐﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ﺟﻌﺑﮫ ﺑﺎ ﺑرﭼﺳب "ﮐﺛﯾف"" ،ﺧﺎﮐﯽ" ﯾﺎ "آﻟوده"
ﻗرار داده ﺷوﻧد.
د( ﺗﻣﺎم اﺑزارھﺎی ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷده ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ﻣﺣل ﺗﻣﯾز در دار ﻧﮕﮭداری ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑرﭼﺳب "ﺗﻣﯾز" ﯾﺎ "ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷده" دارﻧد.
ه( اﺑزارھﺎی ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷده ﻧﺑﺎﯾد در ﺟﻌﺑﮫ ،ﮐﯾﺳﮫ ﯾﺎ ظرﻓﯽ ﻗرار ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﻧد ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷوﻧد.
و( ﻗﯾﭼﯽھﺎ ﺑﺎﯾد طﺑﻖ روش زﯾر ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷوﻧد:
 (1ﺗﻣﺎم ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻗﺎﺑل دﯾدن را ﺑردارﯾد.
 (2ﺑﺎ ﺻﺎﺑون ﯾﺎ ﺷوﯾﻧده و آب ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
 (3ﺳﭘس ﻣﺎده ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺛﺑت ﺷده  EPAدارای ﺧﺎﺻﯾت ﺑﺎﮐﺗری ﮐﺷﯽ ،ﻗﺎرچ ﮐﺷﯽ ،و وﯾروس ﮐﺷﯽ را ﮐﮫ طﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺳﺎزﻧده اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷود ،روی اﺑزارھﺎ اﺳﭘری ﮐرده ﯾﺎ ﺑﮑﺷﯾد.
ه( ﻗﯾﭼﯽھﺎی ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷده ﻧﺑﺎﯾد در ﺟﻌﺑﮫ ،ﮐﯾﺳﮫ ﯾﺎ ظرﻓﯽ ﻗرار ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﻧد ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷوﻧد.
و( اﮔر اﺑزارھﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در اﯾن ﺑﺧش ﺑراﺳﺎس اﻟزاﻣﺎت ﻣطروﺣﮫ در ﺑﺧش  982اﺳﺗرﯾل ﺷوﻧد ،ﺷراﯾط اﯾن ﺑﺧش ﻣﺣﻘﻖ ﺷده ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔردد.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧش )7312ه( ،ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.
 .980ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن اﺑزارھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
اﻟف( رﯾش ﺗراﺷﮭﺎ و ﺳﺎﯾر اﺑزارھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾد ﭘﯾش از ھر ﺑﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷوﻧد:
 (1اول ﺗﻣﺎم ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻗﺎﺑل دﯾدن را ﺑردارﯾد.
 (2ﺳﭘس ﻣﺎده ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺛﺑت ﺷده  EPAدارای ﺧﺎﺻﯾت ﺑﺎﮐﺗری ﮐﺷﯽ ،ﻗﺎرچ ﮐﺷﯽ ،و وﯾروس ﮐﺷﯽ را ﮐﮫ طﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺳﺎزﻧده اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷود ،روی اﺑزارھﺎ اﺳﭘری ﮐرده ﯾﺎ ﺑﮑﺷﯾد.
ب( ﺗﻣﺎم اﺑزارھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷده ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺗﻣﯾز ﻧﮕﮭداری ﺷوﻧد.
ج( ﺗﻣﺎم اﺑزارھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧﺎﮐﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺷﺗری اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﯾﺎ ﺑﮫ ھر دﻟﯾل دﯾﮕر ﺧﺎﮐﯽ ﺷده اﻧد ،ﺑﺎﯾد در ﺟﻌﺑﮫ ای ﺑﺎ ﺑرﭼﺳب "ﺧﺎﮐﯽ"،
"ﮐﺛﯾف" ﯾﺎ "آﻟوده" ﻧﮕﮭداری ﺷوﻧد ) ﻏﯾر از اﺑزارھﺎی ﺣﺎﻟت دھﯽ داغ(.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧش )7312ه( ،ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.
 .980.1ﻓرآﯾﻧد ﺗﻣﯾز و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن اﺳﭘﺎی ﭘﺎی ﭼرﺧﺎﺑﯽ
و وان اﯾرﺟت
اﻟف( "اﺳﭘﺎی ﭘﺎی ﭼرﺧﺎﺑﯽ" ﯾﺎ "اﺳﭘﺎ" آﻧطور ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺧش اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ،ﯾﻌﻧﯽ ھر واﻧﯽ ﮐﮫ از ﺟرﯾﺎن ﭼرﺧﺷﯽ آب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.
ب( وان اﯾرﺟت ﯾﻌﻧﯽ ھر واﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺟرﯾﺎن اﯾرﺟت ﺑرای ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ آب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ج( ﭘس از ھر ﺑﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ھر ﻣﺷﺗری ،اﺳﭘﺎی ﭘﺎی ﭼرﺧﺎﺑﯽ ﯾﺎ وان اﯾرﺟت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر ﺗﻣﯾز و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷود:
 (1ﺗﻣﺎم آب از وان ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷود.
 (2دﯾوارهھﺎی داﺧﻠﯽ وان ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑرس ﺗﻣﯾز و ﺻﺎﺑون ﻣﺎﯾﻊ )روی ﻣﺣﺻول ﺑﺎﯾد ﻟﯾﺑﻠﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻋﻧوان وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد( و آب ﺳﺎﺑﯾده ﺷده و ﺗﻣﺎم
ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻗﺎﺑل دﯾدن روی آﻧﮭﺎ ﭘﺎک ﺷود.
 (3وان اﺳﭘﺎ ﺑﺎ آب آﺑﮑﺷﯽ ﺷود.
 (4وان اﺳﭘﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎ آب ﭘر ﺷود.
 (5آب داﺧل وان ﺑﺎ ﻣﻘدار درﺳت از ﻣﺎﯾﻊ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ﺛﺑت ﺷده ) EPAطﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺳﺎزﻧده( ﮐﮫ دارای ﺑرﭼﺳب ﺑﺎﮐﺗری ﮐش،
ﻗﺎرچ ﮐش و وﯾروس ﮐش اﺳت ﺑرای ﺣداﻗل  10دﻗﯾﻘﮫ ﺑﮫ ﮔردش درﺑﯾﺎﯾد.
 (6وان اﺳﭘﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷده ،آﺑﮑﺷﯽ ﺷده و ﺑﺎﯾد ﺣوﻟﮫ ﮐﺎﻏذی ﺗﻣﯾز و ﻧو ﺧﺷﮏ ﺷود.
 (7اﯾن ﻓرآﯾﻧد در دﻓﺗر ﺛﺑت ﻧظﺎﻓت وﺳﺎﯾل ﭘدﯾﮑور ﺛﺑت ﮔردد .دﻓﺗر ﺛﺑت ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋت ھر ﺑﺎر ﺷﺳﺗﺷو و ﺣروف اول اﺳم ﻓردی ﮐﮫ
ﻓرآﯾﻧد را اﻧﺟﺎم داده ﺑوده و ﻣﺷﺧص ﮐرده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﺑﻌد از ﻣﺷﺗری اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت.
د( در ﭘﺎﯾﺎن ھر روز و ﺑﻌد از آﺧرﯾن ﻣﺷﺗری ،ھر اﺳﭘﺎی ﭘﺎی ﭼرﺧﺎﺑﯽ ﯾﺎ وان اﯾرﺟت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر ﺷﺳﺗﮫ و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷود:
 (1ﺻﻔﺣﮫ و ھر ﻗطﻌﮫ ﺟداﺷدﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺟدا ﺷود.
 (2ﺗﻣﺎم ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻗﺎﺑل دﯾدن از روی ﺻﻔﺣﮫ ،دﯾوارهھﺎی داﺧﻠﯽ وان ،ﻗطﻌﺎت ﺟداﺷدﻧﯽ دﯾﮕر و ﻧواﺣﯽ ﭘﺷت آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑرس ﺗﻣﯾز ،ﺻﺎﺑون ﻣﺎﯾﻊ )روی
ﻣﺣﺻول ﺑﺎﯾد ﻟﯾﺑﻠﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻋﻧوان وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد( و آب ﺳﺎﺑﯾده ﺷود.
 (3ﺻﻔﺣﮫ و ﺳﺎﯾر ﻗطﻌﺎت ﺟداﺷدﻧﯽ ﺗﻣﯾز دوﺑﺎره ﻣﺗﺻل ﺷوﻧد.
 (4وان ﺑﺎ آب ﮔرم و ﺷوﯾﻧده )روی ﻣﺣﺻول ﺑﺎﯾد ﻟﯾﺑﻠﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻋﻧوان وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد( ﭘر ﺷده و ﻣﺎﯾﻊ ﺷوﯾﻧده ﺑﮫ ﻣدت  10دﻗﯾﻘﮫ درون ﺳﯾﺳﺗم اﺳﭘﺎ
ﺟرﯾﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد )از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺳﺎزﻧده اﺳﭘﺎ ﺗﺑﻌﯾت ﺷود(.
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 (5ﻣﺎﯾﮫ ﺷوﯾﻧده ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷده و وان آﺑﮑﺷﯽ ﺷود.
 (6وان را ﺑﺎ آب ﺗﻣﯾز ﭘر ﮐرده و آب ﺑﺎ ﻣﻘدار درﺳت از ﻣﺎﯾﻊ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ﺛﺑت ﺷده ) EPAطﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺳﺎزﻧده( دارای
ﺑرﭼﺳب ﺑﺎﮐﺗری ﮐش ،ﻗﺎرچ ﮐش و وﯾروس ﮐش اﺳت ﺑرای ﺣداﻗل  10دﻗﯾﻘﮫ ﺑﮫ ﮔردش درﺑﯾﺎﯾد.
 (7وان اﺳﭘﺎ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷده ،آﺑﮑﺷﯽ ﺷده و ﺑﺎﯾد ﺣوﻟﮫ ﮐﺎﻏذی ﺗﻣﯾز و ﻧو ﺧﺷﮏ ﺷود .اﺟﺎزه دھﯾد وان ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺧﺷﮏ ﮔردد.
 (8اﯾن ﻓرآﯾﻧد در دﻓﺗر ﺛﺑت ﻧظﺎﻓت وﺳﺎﯾل ﭘدﯾﮑور ﺛﺑت ﮔردد .دﻓﺗر ﺛﺑت ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋت ھر ﺑﺎر ﺷﺳﺗﺷو و ﺣروف اول اﺳم ﻓردی ﮐﮫ
ﻓرآﯾﻧد را اﻧﺟﺎم داده ﺑوده و ﻣﺷﺧص ﮐرده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﭘﺎﮐﺳﺎزی در ﭘﺎﯾﺎن روز اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت.
ه( ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ ،ﺑﻌد از ﺗﮑﻣﯾل ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﻗﯾدﺷده در ﻗﺳﻣت د( )از  1ﺗﺎ  ،(6اﺳﭘﺎی ﭼرﺧﺎﺑﯽ و وان اﯾرﺟت ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷده و ﺗرﺗﯾب
ﻓرآﯾﻧد ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺧواھد ﺑود:
 (1ﻣﺎﯾﻊ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده را ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻧﮑﻧﯾد .دﺳﺗﮕﺎه را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑرای ﺣداﻗل  6ﺳﺎﻋت درون دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد.
 (2ﺑﻌد از ﮔذﺷت  6ﺳﺎﻋت ،وان را ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐرده و ﺑﺎ آب ﺗﻣﯾز ﺑﺷوﯾﯾد.
 (3وان را ﺑﺎ آب ﭘر ﮐرده و ﻓﻼش دﺳﺗﮕﺎه را ﺑزﻧﯾد.
 (4اﯾن ﻓرآﯾﻧد ﺑﺎﯾد در دﻓﺗر ﺛﺑت ﻧظﺎﻓت وﺳﺎﯾل ﭘدﯾﮑور ﺛﺑت ﮔردد .دﻓﺗر ﺛﺑت ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋت ھر ﺑﺎر ﺷﺳﺗﺷو و ﺣروف اول اﺳم ﻓردی ﮐﮫ
ﻓرآﯾﻧد را اﻧﺟﺎم داده ﺑوده و ﻣﺷﺧص ﮐرده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﺑﮫ ﺻورت ھﻔﺗﮕﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت.
و( دﻓﺗر ﺛﺑت ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﺗﺟﮭﯾزات ﭘدﯾﮑور ﺑﺎﯾد ھر زﻣﺎن ﺑﺎ درﺧواﺳت ﻣﺷﺗری ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﯾﺋت در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد.
ز( درﺻورﺗﯾﮑﮫ اﺳﭘﺎی ﭼرﺧﺎﺑﯽ "ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده" ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﯾﺎدداﺷﺗﯽ در اﯾن ﺑﺎره در دﻓﺗر ﺛﺑت ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﺗﺟﮭﯾزات ﭘدﯾﮑور ﺛﺑت ﺷود .روی ﺻﻧدﻟﯽ
ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﻋﻼﻣت "ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده" ﻧﺻب ﺷده و دﺳﺗﮕﺎه در ﺷراﯾط ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻧﮕﮭداری ﮔردد.
ح( ﺗﺧطﯽ از اﯾن ﺑﺧش ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟرﯾﻣﮫ اداری و /ﯾﺎ اﻗدام اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ھر اﺳﭘﺎی ﭼرﺧﺎﺑﯽ ﯾﺎ وان اﯾرﺟت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻟزاﻣﺎت اﯾن ﺑﺧش
ھﻣﺧواﻧﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود ﯾﮏ ﺗﺧﻠف ﻣﺟزا ﻣﺣﺳوب ﮔردد.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧش )7312ه( ،ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.
 .980.2ﻓرآﯾﻧد ﭘﺎﮐﺳﺎزی و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن اﺳﭘﺎی ﺑدون ﻟوﻟﮫ
اﻟف( آﻧطور ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺧش آﻣده ،اﺳﭘﺎی ﭘﺎی "ﺑدون ﻟوﻟﮫ" ﯾﻌﻧﯽ ھر واﺣد دارای ﺟﺎی ﭘﺎ ،ﭘﯾﺷران ،دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﭘﯾﺷران و ﻣوﺗور.
ب( ﺑﻌد از اﺳﺗﻔﺎده ھر ﻣﺷﺗری ،ھر اﺳﭘﺎی ﺑدون ﻟوﻟﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر ﺷﺳﺗﮫ و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷود:
 (1ﺗﻣﺎم آب داﺧل وان اﺳﭘﺎ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮔردد.
 (2ﺟﺎی ﭘﺎھﺎ و ﺗﻣﺎم ﻗطﻌﺎت ﺟداﺷدﻧﯽ دﯾﮕر طﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺳﺎزﻧده ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷوﻧد.
 (3ﺗﻣﺎم ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻗﺎﺑل دﯾدن از روی ﺟﺎی ﭘﺎھﺎ ،ﭘﯾﺷران ،دﯾوارهھﺎی داﺧﻠﯽ وان و ﺳﺎﯾر ﻗطﻌﺎت و ﻧواﺣﯽ ﭘﺷت ﯾﺎ زﯾر ھر ﮐدام ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑرس ﺗﻣﯾز و
ﺻﺎﺑون ﻣﺎﯾﻊ )روی ﻣﺣﺻول ﺑﺎﯾد ﻟﯾﺑﻠﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻋﻧوان وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد( و آب ﺳﺎﺑﯾده ﺷود .ﺑﺎ آب ﺗﻣﯾز آﺑﮑﺷﯽ ﮐﻧﯾد.
 (4ﺟﺎی ﭘﺎھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻗطﻌﺎت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺗﻣﯾز ﺷده اﻧد را ﺑﮫ ﺟﺎی اوﻟﯾﮫ ﺧود ﺑرﮔرداﻧﯾد.
 (5وان را ﺑﺎ آب ﺗﻣﯾز ﭘر ﮐرده و آب ﺑﺎ ﻣﻘدار درﺳت از ﻣﺎﯾﻊ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ﺛﺑت ﺷده ) EPAطﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺳﺎزﻧده( ﮐﮫ دارای
ﺑرﭼﺳب ﺑﺎﮐﺗری ﮐش ،ﻗﺎرچ ﮐش و وﯾروس ﮐش اﺳت ﺑرای ﺣداﻗل  10دﻗﯾﻘﮫ ﺑﮫ ﮔردش درﺑﯾﺎﯾد.
 (6آب را ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐرده ،آﺑﮑﺷﯽ ﮐرده و وان را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣوﻟﮫ ﮐﺎﻏذی ﺗﻣﯾز و ﺟدﯾد ﺧﺷﮏ ﮐﻧﯾد.
 (7اﯾن ﻓرآﯾﻧد در دﻓﺗر ﺛﺑت ﻧظﺎﻓت وﺳﺎﯾل ﭘدﯾﮑور ﺛﺑت ﮔردد .دﻓﺗر ﺛﺑت ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋت ھر ﺑﺎر ﺷﺳﺗﺷو و ﺣروف اول اﺳم ﻓردی ﮐﮫ
ﻓرآﯾﻧد را اﻧﺟﺎم داده ﺑوده و ﻣﺷﺧص ﮐرده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﺑﻌد از ﻣﺷﺗری اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت.
ج( در ﭘﺎﯾﺎن ھر روز ،و ﺑﻌد از اﺟرای ﻓرآﯾﻧد ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده در ﻗﺳﻣت ب( )از  1ﺗﺎ  (7و ﺑﻌد از آﺧرﯾن ﻣﺷﺗری ،ھر اﺳﭘﺎی ﺑدون ﻟوﻟﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﺗرﺗﯾب زﯾر ﺷﺳﺗﮫ و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷود:
 (1وان ﺑﺎ آب ﮔرم و ﺷوﯾﻧده )روی ﻣﺣﺻول ﺑﺎﯾد ﻟﯾﺑﻠﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻋﻧوان وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد( ﭘر ﺷده و ﻣﺎﯾﻊ ﺷوﯾﻧده ﺑﮫ ﻣدت  10دﻗﯾﻘﮫ درون ﺳﯾﺳﺗم اﺳﭘﺎ
ﺟرﯾﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد )از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺳﺎزﻧده اﺳﭘﺎ ﺗﺑﻌﯾت ﺷود(.
 (2ﻣﺎﯾﻊ ﺷوﯾﻧده ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷده و وان آﺑﮑﺷﯽ ﺷود.
 (3وان را ﺑﺎ آب ﺗﻣﯾز ﭘر ﮐرده و آب ﺑﺎ ﻣﻘدار درﺳت از ﻣﺎﯾﻊ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ﺛﺑت ﺷده ) EPAطﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺳﺎزﻧده( ﮐﮫ دارای
ﺑرﭼﺳب ﺑﺎﮐﺗری ﮐش ،ﻗﺎرچ ﮐش و وﯾروس ﮐش اﺳت ﺑرای ﺣداﻗل  10دﻗﯾﻘﮫ ﺑﮫ ﮔردش درﺑﯾﺎﯾد.
 (4آب را ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐرده ،آﺑﮑﺷﯽ ﮐرده و وان را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣوﻟﮫ ﮐﺎﻏذی ﺗﻣﯾز و ﺟدﯾد ﺧﺷﮏ ﮐﻧﯾد.
 (5اﺟﺎزه دھﯾد وان ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺧﺷﮏ ﺷود.
 (6اﯾن ﻓرآﯾﻧد در دﻓﺗر ﺛﺑت ﻧظﺎﻓت وﺳﺎﯾل ﭘدﯾﮑور ﺛﺑت ﮔردد .دﻓﺗر ﺛﺑت ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋت ھر ﺑﺎر ﺷﺳﺗﺷو و ﺣروف اول اﺳم ﻓردی ﮐﮫ
ﻓرآﯾﻧد را اﻧﺟﺎم داده ﺑوده و ﻣﺷﺧص ﮐرده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﭘﺎﮐﺳﺎزی در ﭘﺎﯾﺎن روز اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت.
د( ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ ،ﭘس از ﺗﮑﻣﯾل ﻓرآﯾﻧد ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده در ﻗﺳﻣت ج( )از  1ﺗﺎ  ،(3ﻣﺎﯾﻊ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده درون اﺳﭘﺎی ﺑدون ﻟوﻟﮫ ﻧﺑﺎﯾد
ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷود و ﻣراﺣل زﯾر ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺑﺎﯾد طﯽ ﮔردﻧد:
 (1دﺳﺗﮕﺎه ﺧﺎﻣوش ﺷده و ﻣﺎﯾﻊ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑرای ﺣداﻗل  6ﺳﺎﻋت درون دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد.
 (2ﭘس از ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن ﻣﺎﯾﻊ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده در دﺳﺗﮕﺎه ﺑرای  6ﺳﺎﻋت ،وان را آﺑﮑﺷﯽ ﮐرده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣوﻟﮫ ﮐﺎﻏذی ﺗﻣﯾز و ﺟدﯾد ،ﺧﺷﮏ ﮐﻧﯾد.
 (3اﯾن ﻓرآﯾﻧد در دﻓﺗر ﺛﺑت ﻧظﺎﻓت وﺳﺎﯾل ﭘدﯾﮑور ﺛﺑت ﮔردد .دﻓﺗر ﺛﺑت ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋت ھر ﺑﺎر ﺷﺳﺗﺷو و ﺣروف اول اﺳم ﻓردی ﮐﮫ
ﻓرآﯾﻧد را اﻧﺟﺎم داده ﺑوده و ﻣﺷﺧص ﮐرده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﺑﮫ ﺻورت ھﻔﺗﮕﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت.
ه( دﻓﺗر ﺛﺑت ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﺗﺟﮭﯾزات ﭘدﯾﮑور ﺑﺎﯾد ھر زﻣﺎن ﺑﺎ درﺧواﺳت ﻣﺷﺗری ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﯾﺋت در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد.
و( درﺻورﺗﯾﮑﮫ اﺳﭘﺎی ﭼرﺧﺎﺑﯽ "ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده" ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﯾﺎدداﺷﺗﯽ در اﯾن ﺑﺎره در دﻓﺗر ﺛﺑت ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﺗﺟﮭﯾزات ﭘدﯾﮑور ﺛﺑت ﺷود .روی ﺻﻧدﻟﯽ
ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﻋﻼﻣت "ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده" ﻧﺻب ﺷده و دﺳﺗﮕﺎه در ﺷراﯾط ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻧﮕﮭداری ﮔردد.
ز( ﺗﺧطﯽ از اﯾن ﺑﺧش ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺟرﯾﻣﮫ اداری و /ﯾﺎ اﻗدام اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﮔردد .ھر اﺳﭘﺎی ﺑدون ﻟوﻟﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻟزاﻣﺎت اﯾن ﺑﺧش ھﻣﺧواﻧﯽ ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود ﯾﮏ ﺗﺧﻠف ﻣﺟزا ﻣﺣﺳوب ﮔردد.
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ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧﺷﮭﺎی  7312و  ،7406ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧش )7312ه( ،ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.
 .980.3ﻓرآﯾﻧد ﭘﺎﮐﺳﺎزی و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن ﻟﮕنھﺎ ﯾﺎ وانھﺎی ﭘﺎی ﻏﯾرﭼرﺧﺎﺑﯽ
اﻟف( "ﻟﮕن" ﯾﺎ "وان ﭘﺎی ﻏﯾرﭼرﺧﺎﺑﯽ" ،آﻧطور ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺧش اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ،ﯾﻌﻧﯽ ھر وان ،ﻟﮕن ،ﺗﺷت ،ﺳﯾﻧﮏ ،ﮐﺎﺳﮫ ﯾﺎ ھر دﺳﺗﮕﺎه ﻏﯾراﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
ﮐﮫ در ﻣدت اﻧﺟﺎم ﭘدﯾﮑور آب را دور ﭘﺎی ﻣﺷﺗری ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد.
ب( ﺑﻌد از ھر ﻣﺷﺗری ،ھر ﻟﮕن ﯾﺎ وان ﻏﯾرﭼرﺧﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر ﺷﺳﺗﮫ و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷود:
 (1ﺗﻣﺎم آب از داﺧل ﻟﮕن ﯾﺎ وان ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷود.
 (2ﺳطوح داﺧﻠﯽ وان ﯾﺎ ﻟﮕن ﭘﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑرس ﺗﻣﯾز و ﺻﺎﺑون ﻣﺎﯾﻊ )روی ﻣﺣﺻول ﺑﺎﯾد ﻟﯾﺑﻠﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻋﻧوان وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد( و آب ﺳﺎﺑﯾده ﺷود ﺗﺎ
ﺗﻣﺎم ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻗﺎﺑل دﯾدن ﭘﺎک ﺷوﻧد.
 (3ﻟﮕن ﯾﺎ وان ﭘﺎ ﺑﺎ آب ﺗﻣﯾز آﺑﮑﺷﯽ ﺷود.
 (4ﻟﮕن ﯾﺎ وان را ﺑﺎ آب ﺗﻣﯾز ﭘر ﮐرده و آب ﺑﺎ ﻣﻘدار درﺳت از ﻣﺎﯾﻊ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ﺛﺑت ﺷده ) EPAطﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺳﺎزﻧده( ﮐﮫ
دارای ﺑرﭼﺳب ﺑﺎﮐﺗری ﮐش ،ﻗﺎرچ ﮐش و وﯾروس ﮐش اﺳت ،ﺗرﮐﯾب ﺷود .ﻣﺎﯾﻊ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑرای  10دﻗﯾﻘﮫ داﺧل ﻟﮕن ﯾﺎ وان ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد.
 (5آب را ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐرده ،آﺑﮑﺷﯽ ﮐرده و وان را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣوﻟﮫ ﮐﺎﻏذی ﺗﻣﯾز و ﺟدﯾد ﺧﺷﮏ ﮐﻧﯾد.
 (6اﯾن ﻓرآﯾﻧد در دﻓﺗر ﺛﺑت ﻧظﺎﻓت وﺳﺎﯾل ﭘدﯾﮑور ﺛﺑت ﮔردد .دﻓﺗر ﺛﺑت ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋت ھر ﺑﺎر ﺷﺳﺗﺷو و ﺣروف اول اﺳم ﻓردی ﮐﮫ
ﻓرآﯾﻧد را اﻧﺟﺎم داده ﺑوده و ﻣﺷﺧص ﮐرده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﺑﻌد از ﻣﺷﺗری اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت.
ج( دﻓﺗر ﺛﺑت ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﺗﺟﮭﯾزات ﭘدﯾﮑور ﺑﺎﯾد ھر زﻣﺎن ﺑﺎ درﺧواﺳت ﻣﺷﺗری ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﯾﺋت در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد.
د( ﺗﺧطﯽ از اﯾن ﺑﺧش ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺟرﯾﻣﮫ اداری و /ﯾﺎ اﻗدام اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﮔردد .ھر ﻟﮕن ﯾﺎ وان ﻏﯾرﭼرﺧﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻟزاﻣﺎت اﯾن ﺑﺧش ھﻣﺧواﻧﯽ
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود ﯾﮏ ﺗﺧﻠف ﻣﺟزا ﻣﺣﺳوب ﮔردد.
ه( ﺗﻣﺎم ﻟﮕنھﺎ ﯾﺎ واﻧﮭﺎی ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷده ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ﻣﺣل ﺗﻣﯾز و ﺳرﭘوﺷﯾده ﺑﺎ ﺑرﭼﺳب "ﺗﻣﯾز" ﯾﺎ "ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷده" ﻧﮕﮭداری ﺷوﻧد.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧﺷﮭﺎی  7312و  ،7406ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧش )7312ه( ،ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.
 .980.4آﺳﺗرھﺎی ﯾﮑﺑﺎرﻣﺻرف ﻟﮕن ﯾﺎ وان ﭘﺎ
اﻟف( آﺳﺗرھﺎی ﯾﮑﺑﺎرﻣﺻرف ،دوراﻧداﺧﺗﻧﯽ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺷﺧص ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﺑﻌﻧوان آﺳﺗر ﻟﮕن ﯾﺎ وان ﭘﺎ طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد ،ﺑﺎﯾد
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از اﺳﺗﻔﺎده دور اﻧداﺧﺗﮫ ﺷوﻧد؛ اﻣﮑﺎن ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺟدد از آﻧﮭﺎ وﺟود ﻧدارد.
 (1ﺑﻌد از دور اﻧداﺧﺗن آﺳﺗر وان ﭘدﯾﮑور  ،ﻟﮕن ﯾﺎ وان ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑرس ﺗﻣﯾز و ﺻﺎﺑون ﻣﺎﯾﻊ )روی ﻣﺣﺻول ﺑﺎﯾد ﻟﯾﺑﻠﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻋﻧوان وﺟود داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد( و آب ﺳﺎﺑﯾده ﺷود ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻗﺎﺑل دﯾدن ﭘﺎک ﺷوﻧد .ﻟﮕن ﯾﺎ وان ﭘﺎ ﺑﺎ آب ﺗﻣﯾز آﺑﮑﺷﯽ ﺷده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣوﻟﮫ ﮐﺎﻏذی ﺗﻣﯾز و ﺟدﯾد ﺧﺷﮏ ﺷود.
 (2ﻓرآﯾﻧد ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﻟﮕن ﯾﺎ وان در دﻓﺗر ﺛﺑت ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﺗﺟﮭﯾزات ﭘدﯾﮑور ﺛﺑت ﮔردد .دﻓﺗر ﺛﺑت ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋت ھر ﺑﺎر ﺷﺳﺗﺷو و ﺣروف
اول اﺳم ﻓردی ﮐﮫ ﻓرآﯾﻧد را اﻧﺟﺎم داده ﺑوده و ﻣﺷﺧص ﮐرده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﺑﻌد از ﻣﺷﺗری اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت.
 (3دﻓﺗر ﺛﺑت ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﺗﺟﮭﯾزات ﭘدﯾﮑور ﺑﺎﯾد ھر زﻣﺎن ﺑﺎ درﺧواﺳت ﻣﺷﺗری ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﯾﺋت در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد.
 (4ﻣوﺳﺳﺎت ﯾﺎ آﻣوزﺷﮕﺎھﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از آﺳﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾد ﺑرای ھر ﻟﮕن ﯾﺎ وان ،ﭘﻧﺞ آﺳﺗر آﻣﺎده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧﺷﮭﺎی  7312و  ،7406ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧش )7312ه( ،ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.
 .981اﺑزارھﺎ و وﺳﺎﯾل
اﻟف( ﺗﻣﺎم اﺑزارھﺎ و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ در ﺗﻣﺎس ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﻣﺷﺗری ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و اﻣﮑﺎن ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن ﻧدارﻧد )ازﺟﻣﻠﮫ اﻣﺎ ﻧﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺑﺎﻓر ،ﺳﻧﮓ
ﭘﺎ ،ورﻗﮫھﺎی وﮐس ،ﺟداﮐﻧﻧدهھﺎی اﻧﮕﺷﺗﺎن ﭘﺎ ،دﺳﺗﮑش ھﺎ ،ﭘدھﺎی ﭘﻧﺑﮫ ای ،اﺳﻔﻧﺞ ،ﺳوھﺎن ﻧﺎﺧن و ﭘوﺷﺎﻧﻧده ﮔردن( ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از اﺳﺗﻔﺎده روی
ﯾﮏ ﻣﺷﺗری دور اﻧداﺧﺗﮫ ﺷوﻧد.
ب( وﺳﺎﯾل ﺟدﯾد و اﺑزارھﺎی ﯾﮑﺑﺎرﻣﺻرف و دوررﯾﺧﺗﻧﯽ ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ﻣﺣل ﺗﻣﯾز و ﺳرﭘوﺷﯾده ﺑﺎ ﺑرﭼﺳب "ﺟدﯾد" ﻧﮕﮭداری ﺷوﻧد.
ج( ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﻓراد ﺷﺎﻏل ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣوز در ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮫ ﯾﺎ آﻣوزﺷﮕﺎه ﻧﺑﺎﯾد اﺟﺎزه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ھﻧﮕﺎم اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﺧش  7316ﻗﺎﻧون
ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرﻓﮫھﺎ آﻣده ،اﺑزار ﯾﺎ وﺳﺎﯾل را در ﯾﺎ روی ﻟﺑﺎس ﮐﺎر ﯾﺎ ﻟﺑﺎس )ازﺟﻣﻠﮫ ﺟﯾب ﯾﺎ ﻏﻼف اﺳﻠﺣﮫ( ﺧود ﺣﻣل ﮐﻧﻧد.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧش )7312ه( ،ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.
 .982اﺳﺗرﯾل ﮐردن اﺑزارھﺎی اﻟﮑﺗروﻟﯾز
اﻟف( ﺗﻣﺎم اﺑزارھﺎی اﻟﮑﺗروﻟﯾز ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺳﺗرﯾل ﮐردن دارﻧد ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﻣﺷﺗری در ﻣوﺳﺳﺎت و آﻣوزﺷﮕﺎھﮭﺎ ،ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر اﺳﺗرﯾل
ﺷوﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺛﻧﺎی ﺳوزﻧﮭﺎ /ﺳﯾﻣﮭﺎی ﻓﻠزی ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف از ﻗﺑل اﺳﺗرﯾل ﺷده:
 (1ﺷﺳﺗن ﺑﺎ ﺻﺎﺑون ﯾﺎ ﺷوﯾﻧده و آب )ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎﻣل اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟﮭﯾزات اوﻟﺗراﺳوﻧﯾﮏ ھم ﺑﺎﺷد( و ﺳﭘس اﺳﺗرﯾل ﮐردن ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از روﺷﮭﺎی زﯾر:
اﻟف( اﺗوﮐﻼو ،ﺛﺑت ﺷده و ﻓﮭرﺳت ﺷده ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﻏذا و داوری آﻣرﯾﮑﺎ ) ،(FDAاﺳﺗﻔﺎده طﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺳﺎزﻧده.
ب( دﺳﺗﮕﺎه اﺳﺗرﯾل ﮔرﻣﺎﯾﯽ ﺧﺷﮏ ،ﺛﺑت ﺷده و ﻓﮭرﺳت ﺷده ﺗوﺳط  ،FDAاﺳﺗﻔﺎده طﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺳﺎزﻧده.
ج( ﻻزم اﺳت روی ھر ﺑﺳﺗﮫ اﺳﺗرﯾل ﺷده از ﻧﺷﺎﻧﮕرھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ )ﺗﻐﯾﯾر رﻧﮓ( اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﮔردد ﮐﮫ ﻓرآﯾﻧد اﺳﺗرﯾل ﺗﮑﻣﯾل ﺷده اﺳت.
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 (2ﺗﻣﺎم اﺑزارھﺎی اﺳﺗرﯾل ﺷده ﺑﺎﯾد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده آﻣﺎده ﺷوﻧد ،در ھﻣﺎن ﺟﻌﺑﮫ ای ﮐﮫ داﺧﻠش اﺳﺗرﯾل ﺷده اﻧد ﻧﮕﮭداری ﺷوﻧد .اﯾن ﺑﺳﺗﮫ
ﺑﻧدی ﺑﺎﯾد ﺳﺎﻟم ﺑوده و ﺑرﭼﺳب "اﺳﺗرﯾل" ﯾﺎ "اﺳﺗرﯾل ﺷده" داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 (3ﺗﻣﺎم اﺑزارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺷﺗری اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑﺎ ﺑﮫ ھر ﺗرﺗﯾب ﺧﺎﮐﯽ ﺷده اﻧد ،ﺑﺎﯾد داﺧل ﺟﻌﺑﮫ ای ﺑﺎ ﺑرﭼﺳب "ﮐﺛﯾف"" ،ﺧﺎﮐﯽ" ﯾﺎ "آﻟوده" ﻗرار
ﮔﯾرﻧد.
 (4ﺗﺟﮭﯾزات اﺳﺗرﯾل ﮐردن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ھﻔﺗﮕﯽ ﭼﮏ ﺷوﻧد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮔردد ﮐﮫ دﻣﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز طﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺳﺎزﻧده ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد.
ب( ﺳوزﻧﮭﺎ /ﺳﯾﻣﮭﺎی ﻓﻠزی ﯾﮑﺑﺎرﻣﺻرف ،دوررﯾﺧﺗﻧﯽ و از ﻗﺑل اﺳﺗرﯾل ﺷده ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از اﺳﺗﻔﺎده ،در ﺻورت آﻟوده ﺷدن ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده ،ﯾﺎ
وﻗﺗﯽ ﺑﺎز ﺷدﻧد و ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ آﺳﯾب دﯾده اﻧد ،در ﯾﮏ ﺟﻌﺑﮫ ﺿدﺳوراخ ﻗرار داده ﺷوﻧد .ﺟﻌﺑﮫ ﺣﺎوی ﺳوزﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺳﮫ ﭼﮭﺎرم آن ﭘر
ﻧﺷده ،از زﺑﺎﻟﮫھﺎی زﯾﺳت آﺳﯾﺑﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺷود.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧش )7312ه( ،ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.
 .983ﻧظﺎﻓت ﺷﺧﺻﯽ
اﻟف( ﻟﺑﺎس ﻓرد دارای ﻣﺟوز ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣوزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﻣﯾز ﺑﺎﺷد.
ب( ھر ﻓرد دارای ﻣﺟوز ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣوزی ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗﺑل از ﺷروع ﮐﺎر دﺳﺗﮭﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﺻﺎﺑون و آب
ﯾﺎ ھر ﻣﺣﺻول ﺷوﯾﻧده ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮫ اﻟﮑل ﺑﺷوﯾد.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧش )7312ه( ،ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.
 .984ﺑﯾﻣﺎری و اﻧﮕل
اﻟف( ھﯾﭻ ﻣوﺳﺳﮫ ﯾﺎ آﻣوزﺷﮕﺎھﯽ ﻧﺑﺎﯾد آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﺟﺎزه دھد ﻓرد دارای ﻣﺟوز ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣوز ﻧﺎﻗل ﻋﻔوﻧت ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﻣﺷﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
در آن ﻣوﺳﺳﮫ ﯾﺎ آﻣوزﺷﮕﺎه ﮐﺎر ﮐرده ﯾﺎ آﻣوزش ﺑﺑﯾﻧد.
ب( ھﯾﭻ ﻣوﺳﺳﮫ ﯾﺎ آﻣوزﺷﮕﺎھﯽ ﻧﺑﺎﯾد آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﺟﺎزه دھد ﻓرد دارای ﻣﺟوز ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣوز روی ﻣﺷﺗری ﻧﺎﻗل ﻋﻔوﻧت ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﻓرد
دارای ﻣﺟوز ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣوز را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﮐﺎر ﮐﻧد.
ج( ﻋﻔوﻧتھﺎ ﯾﺎ اﻧﮕل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾن ﻓرد دارای ﻣﺟوز ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣوز و ﻣﺷﺗری را دارﻧد ،ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ:
ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ ،آﻧﻔﻠوآﻧزا ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﺗﻧﻔﺳﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﺗب ،ﺗﺎ  24ﺳﺎﻋت ﭘس از ﺑرطرف ﺷدن ﺗب.
ﮔﻠودرد اﺳﺗرﭘﺗوﮐوﮐﯽ )"ﮔﻠودرد ﻣﯾﮑروﺑﯽ"( ﺗﺎ  24ﺳﺎﻋت ﭘس از آﻏﺎز درﻣﺎن و  24ﺳﺎﻋت ﭘس از رﻓﻊ ﺗب.
ﻓﺎرﻧژﯾت )"اﻟﺗﮭﺎب ﻣﻠﺗﺣﻣﮫ"( ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑررﺳﯽ ﺗوﺳط ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن دارای ﻣﺟوز و ﺻدور ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎر.
ﺳﯾﺎه ﺳرﻓﮫ ﺗﺎ ﭘﻧﺞ روز درﻣﺎن ﺑﺎ آﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ﺗﮑﻣﯾل ﺷود.
آﺑﻠﮫ ﻣرﻏﺎن ،ﺗﺎ روز ﺷﺷم ﺑﻌد از ﺷروع ﺑﺛورات ﭘوﺳﺗﯽ ﯾﺎ زودﺗر ،اﮔر زﺧﻣﮭﺎ ﺧﺷﮏ و ﭘوﺳﺗﮫ دار ﺷده ﺑﺎﺷﻧد.
اورﯾون ،ﺗﺎ ﻧﮫ روز ﺑﻌد از ﺗورم ﻏدد ﺑﻧﺎﮔوﺷﯽ.
ﺳل ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﺳﺋول واﺣد ﺳﻼﻣت ﻣﺣﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻓرد واﮔﯾردار ﻧﯾﺳت.
زردزﺧم )ﻋﻔوﻧت ﺑﺎﮐﺗرﯾﺎﯾﯽ ﭘوﺳت( ﺗﺎ  24ﺳﺎﻋت ﭘس از آﻏﺎز درﻣﺎن.
ﺷﭘش زدﮔﯽ )ﺷﭘش ﺳر( ﺗﺎ روز ﺑﻌد از اوﻟﯾن درﻣﺎن.
ﺟرب )ﮔﺎل( ﺗﺎ ﺑﻌد از ﺗﮑﻣﯾل درﻣﺎن.
د( ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﺧوﻧﯽ ﻣﺛل  HIV/AIDSو ھﭘﺎﺗﯾت ب ) (HBVﺑرای اﯾن ﺑﺧش ﺟزء ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی واﮔﯾردار ﯾﺎ ﻣﺳری ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
ه( ھﯾﭻ ﻓرد ﺷﺎﻏل ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣوز در ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮫ ﯾﺎ آﻣوزﺷﮕﺎه ﻧﺑﺎﯾد روی ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺳطﺢ ﭘوﺳت ﯾﺎ ﺳر ﮐﮫ ﻣﻠﺗﮭب ﯾﺎ ﺑﺎز اﺳت )ﻣﺛﻼ ﺧراﺷﯾدﮔﯽ ﯾﺎ زﺧم(،
ﯾﺎ ﺟﺎھﺎﯾﯽ از ﭘوﺳت ﮐﮫ دارای ﺟوش ﯾﺎ ﻋﻔوﻧت اﺳت ،ﺧدﻣﺎﺗﯽ اﻧﺟﺎم دھد؛ ھﻣﭼﻧﯾن ﻓرد ﺷﺎﻏل ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣوز در ﻣوﺳﺳﮫ ﯾﺎ آﻣوزﺷﮕﺎه درﺻورﺗﯾﮑﮫ
ﭘوﺳت دﺳﺗﺎﻧش ﻣﻠﺗﮭب ﯾﺎ ﺑﺎز ﯾﺎ دارای ﺟوش ﯾﺎ ﻋﻔوﻧت اﺳت ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑدون دﺳﺗﮑش ﮐﺎر ﮐﻧد.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧش )7312ه( ،ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف؛ و ﺑﺧش  121365ﻗﺎﻧون ﺳﻼﻣت
و اﯾﻣﻧﯽ.
 .985ﭘوﺷﺎﻧﻧده ﮔردن
ﻻزم اﺳت ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل ﯾﺎ ﭘوﺷﺎﻧﻧده ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮔردن اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ﺗﺎ از ﺗﻣﺎس ﻣﺳﺗﻘﯾم ﭘوﺷﺷﮭﺎی ﻣﺣﺎﻓظ ﻣﺛل ﺷﻧل ﺑﺎ ﮔردن ﻣﺷﺗری اﺟﺗﻧﺎب ﮔردد.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧش )7312ه( ،ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.
 .986ﺑرﺳﮭﺎ و ﭘﺎک ﮐﻧﻧدهھﺎی ﮔردن
اﻟف( ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﻣﺷﺗری ،ﭘﺎک ﮐﻧﻧدهھﺎی ﮔردن و ﻧﺎﺧن ،و ﺗﻣﺎم ﺑرﺳﮭﺎی ﻣﺎﻧﯾﮑور ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮫ ﯾﺎ آﻣوزﺷﮕﺎه ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ھﺳﺗﻧد،
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر ﺗﻣﯾز ﺷوﻧد:
 (1ﺗﻣﺎم ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻗﺎﺑل دﯾدن را ﺑردارﯾد.
 (2ﺑﺎ ﺻﺎﺑون ﯾﺎ ﺷوﯾﻧده و آب ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
 (3ﺑرﺳﮭﺎ ﯾﺎ ﭘﺎک ﮐﻧﻧدهھﺎ را ﺧﺷﮏ ﮐﻧﯾد.
 (4ﺗﻣﺎم ﺑرﺳﮭﺎ ﯾﺎ ﭘﺎک ﮐﻧﻧدهھﺎی ﺗﻣﯾز را در ﻣﺣﻠﯽ ﺗﻣﯾز ﺑﺎ ﺑرﭼﺳب "ﺗﻣﯾز" ﻧﮕﮭداری ﮐﻧﯾد.
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 (5ﺗﻣﺎم ﭘﺎک ﮐﻧﻧدهھﺎ ﯾﺎ ﺑرﺳﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺷﺗری اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل دﯾﮕر ﺧﺎﮐﯽ ﺷده اﻧد ،ﺑﺎﯾد در ﺟﻌﺑﮫ ای ﺑﺎ ﺑرﭼﺳب "ﮐﺛﯾف"" ،ﺧﺎﮐﯽ" ﯾﺎ
"اﻟوده" ﻗرار داده ﺷوﻧد.
ب( ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﻣﺷﺗری ،ﺑرﺳﮭﺎی اﻟﯾﺎف طﺑﯾﻌﯽ ،ﺻورت ،آﮐرﯾﻠﯾﮏ ،ژﻟﯽ ،ﮐﺎر ﻧﺎﺧن ،و آراﯾش ،ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮫ ﯾﺎ آﻣوزﺷﮕﺎه ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر ﺗﻣﯾز ﺷوﻧد:
 (1ﺗﻣﺎم ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻗﺎﺑل دﯾدن را ﺑردارﯾد.
 (2ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﺗﻣﯾزﮐﻧﻧده ﻣﺛل ﻣوﻧوﻣر ،اﺳﭘری /ﻣﺎﯾﻊ ﺷﺳﺗﺷوی ﺑرس آراﯾش ،اﻟﮑل ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
 (3ﺑرﺳﮭﺎ را ﺧﺷﮏ ﮐﻧﯾد.
 (4ﺑرﺳﮭﺎی ﺗﻣﯾز را در ﯾﮏ ﻣﺣل ﺗﻣﯾز ،ﺳرﭘوﺷﯾده
ﺑﺎ ﺑرﭼﺳب "ﺗﻣﯾز" ﻧﮕﮭداری ﮐﻧﯾد.
 (5ﺗﻣﺎم ﺑرﺳﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺷﺗری اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل دﯾﮕر ﺧﺎﮐﯽ ﺷده اﻧد ،ﺑﺎﯾد در ﺟﻌﺑﮫ ای ﺑﺎ ﺑرﭼﺳب "ﮐﺛﯾف"" ،ﺧﺎﮐﯽ" ﯾﺎ "اﻟوده" ﻗرار داده
ﺷوﻧد.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧش )7312ه( ،ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.
 .987ﺣوﻟﮫ ھﺎ
اﻟف( وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﺣوﻟﮫ ،ﻣﻼﻓﮫ ،ﺷﻧل ،ﯾﺎ روﭘوش ﯾﮑﺑﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﺷد ،ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ﺟﻌﺑﮫ درﺑﺳﺗﮫ ﻗرارداده ﺷده و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺷﺳﺗﮫ و اﺳﺗرﯾل
ﻧﺷده ،ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻧﮕﯾرد.
ب( ﺣوﻟﮫ ،ﻣﻼﻓﮫ ،ﺷﻧل ،ﯾﺎ روﭘوﺷﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ روش ﺧﺷﮑﺷوﯾﯽ ﻣﻌﻣول ﻣﻐﺎزهھﺎ ﯾﺎ روﺷﮭﺎی ﺷﺳﺗﺷوی دﯾﮕر ﺷﺳﺗﮫ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﺳت از ﻓرو ﺑردن
در آب ﺣداﻗل  160درﺟﮫ ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت ﺑرای ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﺗر از  25دﻗﯾﻘﮫ ﻧﺑﺎﺷد .در روش ﺟﺎﯾﮕزﯾن ،ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت ﮐﮫ ﻣﻐﺎزه ﺧﺷﮑﺷوﯾﯽ از
ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و آب ﺳرد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﺗﺎ ارﮔﺎﻧﯾﺳﻣﮭﺎ را ﮐﺎھش دھد ،ﻣﺷروط ﺑراﯾﻧﮑﮫ ﺧﺷﮑﺷوﯾﯽ از دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺳﺎزﻧدﮔﺎن ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎی ﻟﺑﺎﺳﺷوﯾﯽ،
ﺧﺷﮏ ﮐن ھﺎ ،ﺷوﯾﻧده ھﺎ ،ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧدهھﺎی آﺑﮑﺷﯽ و ﺳﺎﯾر اﻓزودﻧﯽھﺎ ﺗﺑﻌﯾت ﻧﻣﺎﯾد .ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺷوﯾﻧدهی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده دارای ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺿدﻣﯾﮑروﺑﯽ
ﺑﺎﺷد.
ج( ﺗﻣﺎم ﺣوﻟﮫ ،ﻣﻼﻓﮫ ،ﺷﻧل ،ﯾﺎ روﭘوﺷﮭﺎی ﺗﻣﯾز ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ﺟﻌﺑﮫ ﯾﺎ ﮐﺎﺑﯾﻧت ﺗﻣﯾز درﺑﺳﺗﮫ ﻧﮕﮭداری ﺷوﻧد.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧش )7312ه( ،ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.
 .988ﻣﺎﯾﻌﺎت ،ﮐرﻣﮭﺎ ،ﭘودرھﺎ و ﻟوازم آراﯾش
اﻟف( ﺗﻣﺎم ﻣﺎﯾﻌﺎت ،ﮐرﻣﮭﺎ ،وﮐﺳﮭﺎ ،ﺷﺎﻣﭘوھﺎ ،ژﻟﮭﺎ و ﺳﺎﯾر ﺗرﮐﯾﺑﺎت آراﯾﺷﯽ ﺑﺎﯾد در ﺟﻌﺑﮫھﺎی ﺗﻣﯾز و ﺑﺳﺗﮫ ﻧﮕﮭداری ﺷوﻧد .ﭘودرھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان در
ظروف ﺗﻣﯾز ﻧﮕﮭداری ﮐرد.
ب( ﺗﻣﺎم ﺑطرﯾﮭﺎ و ظروف ﺑﺎﯾد دارای ﺑرﭼﺳﺑﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﺗوﯾﺎت آن را ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻣﺷﺧص ﮐﻧد .ﺗﻣﺎم ﺑطرﯾﮭﺎ و ظروف ﺣﺎوی ﻣواد ﺳﻣﯽ ﺑﺎﯾد
ﺑرﭼﺳﺑﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻋﻧوان ﻧﯾز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣواد ﺳﻣﯽ ﮐﮫ در ظروف ﺧود ﺳﺎزﻧده ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑرﭼﺳب اﺿﺎﻓﮫ ﻧدارﻧد.
ج( وﻗﺗﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﯾﮏ ﺗرﮐﯾب آراﯾﺷﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺷﺗری اﺳﺗﻔﺎده ﺷد ،ﺑﺎﯾد از ﺑطری ﯾﺎ ظرف ﺧﺎرج ﺷود ،ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺗرﮐﯾب را آﻟوده
ﻧﺳﺎزد.
 (1اﯾن ﻣورد ﺑرای ﺗرﮐﯾﺑﺎت آراﯾﺷﯽ ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﺷده ﭘﺎﺗوژﻧﮭﺎ را اﻧﺗﻘﺎل ﻧﻣﯽ دھﻧد ،اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽ ﺷود )ﻣﺛﻼ ﻻک ﻧﺎﺧن ،ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣوﻧوﻣر ﻧﺎﺧن ﻣﺻﻧوﻋﯽ(.
د( ﻟوازم آراﯾش ﻣدادی ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ھر ﺑﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﺗراﺷﯾده ﺷوﻧد.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧش )7312ه( ،ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.
 .989ﻣواد ﺧطرﻧﺎک ﻣﻣﻧوﻋﮫ /اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺣﺻوﻻت
ھﯾﭻ ﻣوﺳﺳﮫ ﯾﺎ آﻣوزﺷﮕﺎھﯽ ﻧﺑﺎﯾد:
اﻟف( در ﻣﺣل ﺧود ﻣﺣﺻوﻻت آراﯾﺷﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣﺎوی ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﺳوی  FDAﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﻣﺣﺻوﻻت آراﯾﺷﯽ
ﻣﻣﻧوع ﺷده اﺳت.
ب( در ﻣﺣل ﺧود ﻣوﻧوﻣر ﻣﺗﯾل ﻣﺗﺎﮐرﯾﻼت و /ﯾﺎ ﻣﺗﯾﻠن ﮐﻠرﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ج( ﻣﺣﺻوﻟﯽ را ﺑﮫ ﺷﯾوه ای اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد  ،FDAاداره اﯾﻣﻧﯽ و ﺳﻼﻣت ﻣﺷﺎﻏل ﯾﺎ  EPAﻧﯾﺳت.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧش )7312ه( ،ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.
 .990ﺟﺎﺳری ،ظرف ﯾﺎ ﮐﺎﺳﮫ ﺷﺎﻣﭘو ،و ﻣﯾزھﺎی ﮐﺎر
اﻟف( ﺟﺎﺳری ﺻﻧدﻟﯽھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ھر ﻣﺷﺗری ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣوﻟﮫ ﺗﻣﯾز ﯾﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی ﭘوﺷﺎﻧده ﺷود.
ب( ظرف ﯾﺎ ﮐﺎﺳﮫ ﺷﺎﻣﭘو ﺑﺎﯾد ﺑﻌد از ھر ﺑﺎر ﺷﺎﻣﭘو زدن ،ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﯾﺎ ﺷوﯾﻧده دﯾﮕر ﺷﺳﺗﮫ ﺷده و ھﻣواره در ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳب و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻧﮕﮫ
داﺷﺗﮫ ﺷود.
ج( ﻣﯾزھﺎی ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﻌد از ھر ﺑﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺎ ﮐﺎﻏذ روﻣﯾزی ﺗﻣﯾز  ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣوﻟﮫ ﺗﻣﯾز ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻼﻓﮫ ﺗﻣﯾز ﭘوﺷﺎﻧده ﺷوﻧد .وﻗﺗﯽ ﺣوﻟﮫ ﯾﺎ ﻣﻼﻓﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر
اﺳﺗﻔﺎده ﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از روی ﻣﯾز ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده و در ﯾﮏ ﺟﻌﺑﮫ درﺑﺳﺗﮫ ﻗرار داده ﺷود ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﺳﺗﮫ و اﺳﺗرﯾل ﻧﺷده اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺟدد از
آن وﺟود ﻧدارد .ﮐﺎﻏذ ﻣﯾز ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از ھر ﺑﺎر اﺳﺗﻔﺎده دور اﻧداﺧﺗﮫ ﺷود.

13

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧش )7312ه( ،ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.
 .991روﺷﮭﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ
اﻟف( ھﯾﭻ دارﻧده ﻣﺟوز ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣوزی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻣﺣﺻول ،وﺳﯾﻠﮫ ،ﻣﺎﺷﯾن ،ﯾﺎ ﺗﮑﻧﯾﮏ دﯾﮕر ﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﺣوی اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ازﺑﯾن رﻓﺗن ،ﺗﺧرﯾب ،ﺑرﯾدﮔﯽ ﯾﺎ ﺧراﺷﯾده ﺷدن ﭘوﺳت ﻣﺷﺗری ﻓراﺗر از اﭘﯾدرم ﮔردد .اﻋﻣﺎل اﯾن ﭼﻧﯾﻧﯽ ﻣﺻداق روش ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ب( روش ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﻋﺑﺎرﺗﺳت از اﻣﺎ ﻧﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ:
 (1اﺳﺗﻔﺎده از اﻟﮑﺗرﯾﺳﯾﺗﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿوح ﻣﺎھﯾﭼﮫ را ﻣﻧﻘﺑض ﻣﯽ ﮐﻧد.
 (2اﺳﺗﻔﺎده از ﻟوﺳﯾون ،ﮐرم ،ﺳرم ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﻣوﺿﻌﯽ ﮐﮫ ﺧرﯾدﺷﺎن ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﺟوز ﭘزﺷﮑﯽ اﺳت.
 (3ﺳوراخ ﮐردن ﭘوﺳت ﺑﺎ ﺳوزﻧﮭﺎی ﻓﻠزی ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺳوزﻧﮭﺎ /ﺳﯾﻣﮭﺎی ﻓﻠزی اﻟﮑﺗروﻟﯾز.
 (4ﺧراش و /ﯾﺎ ﺑرداﺷﺗن ﭘوﺳت زﯾر ﻻﯾﮫ اﭘﯾدرم.
 (5ازﺑﯾن ﺑردن ﭘوﺳت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﺗﯾﻎ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ﻣﺷﺎﺑﮫ.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧﺷﮭﺎی )7312ه( ،7320.1 ،7320 ،7316 ،ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.
 .992ﺑرداﺷﺗن ﭘوﺳت
اﻟف( ﺗﻧﮭﺎ ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭘوﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻧوان اﭘﯾدرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ روش ﯾﺎ ﺑﺎ وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرداﺷت و آن ھم ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھدف ﺑﮭﺑود ظﺎھر
ﭘوﺳت.
ب( ﺗﮑﻧﯾﮑﮭﺎ و روﺷﮭﺎی ﺑرداﺷﺗن ﭘوﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺧرﯾب ﺑﺎﻓت زﻧده ﻓراﺗر از ﻻﯾﮫ اﭘﯾدرم ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻣﻣﻧوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ج( ﺑرای ﺑرداﺷﺗن ﭘوﺳت ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻣﺣﺻوﻻت ﺑدون ﻧﺳﺧﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺟوز ﭘزﺷﮏ ﻧدارﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
د( ﺗﻣﺎم ﻣﺣﺻوﻻت ﺑرداﺷﺗن ﭘوﺳت را ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺣﻔظ ﺳﻼﻣت و اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺷﺗری ﺗﻧﮭﺎ ﺑراﺳﺎس دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺳﺎزﻧده ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار داد.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧﺷﮭﺎی )7312ه( ،7316 ،و  ،7320ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.
 .993اﺑزارھﺎی ﻣﻣﻧوﻋﮫ
اﻟف( ھﯾﭻ ﻣوﺳﺳﮫ ﯾﺎ آﻣوزﺷﮕﺎھﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای ﺑرداﺷﺗن ﭘﯾﻧﮫھﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣوارد ﻣﺷﺎﺑﮫ ،در ﻣﺣل ﺧود اﺑزارھﺎی ﺗﯾﻐﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.
ب( ھﯾﭻ ﻣوﺳﺳﮫ ﯾﺎ آﻣوزﺷﮕﺎھﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای ﺑﯾرون ﮐﺷﯾدن ﻋﯾوب ﭘوﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻣوارد ﻣﺷﺎﺑﮫ ،در ﻣﺣل ﺧود اﺑزارھﺎی ﺳوزﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد داﺷﺗﮫ ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧﺷﮭﺎی )7312ه( ،7320 ،و  ،7320.1ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.
 .994ﻧظﺎﻓت و ﺗﻌﻣﯾرات
اﻟف( ﻣوﺳﺳﺎت و آﻣوزﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﮐف ،دﯾوارھﺎ ،وﺳﺎﯾل ﭼوﺑﯽ ،ﺳﻘف ،ﻣﺑﻠﻣﺎن ،اﺛﺎﺛﯾﮫ و ﺗزﺋﯾﻧﺎت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن را در ﺷراﯾط ﺗﻣﯾز و ﻣﻧﺎﺳب ﻧﮕﮭداری
ﮐﻧﻧد.
ب( ھﯾﭻ ﻣوﺳﺳﮫ ﯾﺎ آﻣوزﺷﮕﺎھﯽ ﻧﺑﺎﯾد اﺟﺎزه دھد زﺑﺎﻟﮫ ،ﻣو ،ﺗﮑﮫھﺎی ﮐوﺗﺎه ﺷده ﯾﺎ ﭘﺳﻣﺎﻧد روی ھم ﺟﻣﻊ ﺷود.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧش )7312ه( ،ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.
 .995اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
اﻟف( ﻣوﺳﺳﺎت و آﻣوزﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺳﯾﺳﺗم ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب طﺑﻖ ﻗﺳﻣت  ،2ﺑﺧش  ،1203ﻋﻧوان  ،24ﻗﺎﻧون و ﻣﻘررات ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ب( ﻻزم اﺳت طﺑﻖ ﻗﺳﻣت  ،5ﺑﺧش  ،601.3.1ﻋﻧوان  24ﻗﺎﻧون ﻣﻘررات ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﺟرﯾﺎن داﺋﻣﯽ آب ﺳرد و ﮔرم ﺑرﻗرار ﺑﺎﺷد.
ج( ﻣوﺳﺳﺎت و آﻣوزﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺑﺎﯾد طﺑﻖ ﻗﺳﻣت  ،5ﺑﺧش  ،601.3.3ﻋﻧوان  24ﻗﺎﻧون ﻣﻘررات ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ آب ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﻗﺎﺑل ﺷرب ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد.
د( ﻣوﺳﺳﺎت و آﻣوزﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺑﺎﯾد طﺑﻖ ﻗﺳﻣت  ،5ﺑﺧش  ،601.3.2ﻋﻧوان  24ﻗﺎﻧون ﻣﻘررات ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت روﺷوﯾﯽ را ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ه( ﻣوﺳﺳﺎت و آﻣوزﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺑﺎﯾد طﺑﻖ ﻗﺳﻣت  ،5ﺑﺧش  422.7 ،422.6و ﺟدول ﺷﻣﺎره  ،422.1ﻋﻧوان  24ﻗﺎﻧون ﻣﻘررات ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﺳروﯾس
ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻋﻣوﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧش  ،7312ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧﺷﮭﺎی )7312ه( و  ،7352ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.
 .998ﺟدول ھزﯾﻧﮫ ھﺎ
ھزﯾﻧﮫھﺎی زﯾر ﺗوﺳط ھﯾﺋت درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود )ﺑﮫ دﻻر(:
اﻟف( ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ھﺎ:
 (1ھزﯾﻧﮫ ﭘﯾش درﺧواﺳت9 ،
 (2ھزﯾﻧﮫ درﺧواﺳت و آزﻣون75 ،
 (3ھزﯾﻧﮫ ﻣﺟوز اوﻟﯾﮫ50 ،
1
 (4ھزﯾﻧﮫ ﺗﻣدﯾد ﻣﺟوز50 ،
1
 (5ھزﯾﻧﮫ ﻗﺻور در ﺗﻣدﯾد ﻣﺟوز25 ،
ب( آراﯾﺷﮕر ھﺎ:
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 (1ھزﯾﻧﮫ ﭘﯾش درﺧواﺳت9 ،
 (2ھزﯾﻧﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم و آزﻣون75 ،
 (3ھزﯾﻧﮫ ﻣﺟوز اوﻟﯾﮫ50 ،
1
 (4ھزﯾﻧﮫ ﺗﻣدﯾد ﻣﺟوز50 ،
1
 (5ھزﯾﻧﮫ ﻗﺻور در ﺗﻣدﯾد ﻣﺟوز25 ،
ج(ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن زﯾﺑﺎﯾﯽ ﭘوﺳت:
 (1ھزﯾﻧﮫ ﭘﯾش درﺧواﺳت9 ،
 (2ھزﯾﻧﮫ درﺧواﺳت و آزﻣون75 ،
 (3ھزﯾﻧﮫ ﻣﺟوز اوﻟﯾﮫ40 ،
1
 (4ھزﯾﻧﮫ ﺗﻣدﯾد ﻣﺟوز50 ،
1
 (5ھزﯾﻧﮫ ﻗﺻور در ﺗﻣدﯾد ﻣﺟوز25 ،
د( ﻣﺎﻧﯾﮑورﯾﺳت ھﺎ:
 (1ھزﯾﻧﮫ ﭘﯾش درﺧواﺳت9 ،
 (2ھزﯾﻧﮫ درﺧواﺳت و آزﻣون75 ،
 (3ھزﯾﻧﮫ ﻣﺟوز اوﻟﯾﮫ35 ،
1
 (4ھزﯾﻧﮫ ﺗﻣدﯾد ﻣﺟوز50 ،
1
 (5ھزﯾﻧﮫ ﻗﺻور در ﺗﻣدﯾد ﻣﺟوز25 ،
ه( اﻟﮑﺗروﻟوژﯾﺳت ھﺎ:
 (1ھزﯾﻧﮫ ﭘﯾش درﺧواﺳت9 ،
 (2ھزﯾﻧﮫ درﺧواﺳت و آزﻣون75 ،
 (3ھزﯾﻧﮫ ﻣﺟوز اوﻟﯾﮫ50 ،
1
 (4ھزﯾﻧﮫ ﺗﻣدﯾد ﻣﺟوز50 ،
1
 (5ھزﯾﻧﮫ ﻗﺻور در ﺗﻣدﯾد ﻣﺟوز25 ،
و( ھزﯾﻧﮫ 2درﺧواﺳت و ﻣﺟوز ﮐﺎرآﻣوز25 ،
ز( ﻣوﺳﺳﺎت:
 (1ھزﯾﻧﮫ درﺧواﺳت و ﻣﺟوز اوﻟﯾﮫ50 ،
1
 (2ھزﯾﻧﮫ ﺗﻣدﯾد ﻣﺟوز40 ،
1
 (3ھزﯾﻧﮫ ﻗﺻور در ﺗﻣدﯾد ﻣﺟوز20 ،
ح( واﺣدھﺎی ﺳﯾﺎر:
 (1ھزﯾﻧﮫ درﺧواﺳت50 ،
 (2ھزﯾﻧﮫ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻣﺟوز اوﻟﯾﮫ100 ،
1
 (3ھزﯾﻧﮫ ﺗﻣدﯾد ﻣﺟوز40 ،
1
 (4ھزﯾﻧﮫ ﻗﺻور در ﺗﻣدﯾد ﻣﺟوز20 ،
ط( ﭘرواﻧﮫ ﺧدﻣﺎت ﻓردی:
 (1ھزﯾﻧﮫ ﻣﺟوز اوﻟﯾﮫ25 ،
 (2ھزﯾﻧﮫ ﺗﻣدﯾد ﻣﺟوز10 ،
 (3ھزﯾﻧﮫ ﺗﻣدﯾد ﻣﺟوز ﺗﻌﻠﯾﻖ ﺷده5 ،
 1ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣوﺛر ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻣﺟوزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  21دﺳﺎﻣﺑر  2007ﯾﺎ ﺑﻌد از آن ﻣﻧﻘﺿﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 2ﻣﺟوزھﺎی ﮐﺎرآﻣوزان ﻗﺎﺑل ﺗﻣدﯾد ﻧﯾﺳت.

ﺗوﺟﮫ :ﻗﺎﻧون ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد :ﺑﺧﺷﮭﺎی )7337.5 ،7312ب( و  ،7421ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف .ﻣرﺟﻊ :ﺑﺧﺷﮭﺎی ،7417 ،7415 ،7402.5
 7424 ،7423.5 ،7423 ،7420 ،7419 ،7418و  ،7425ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرف.

15

