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( یک نهاد محلی است که از مراکز پرچون فروشی مواد غذایی نظارت میDEHQ( ریاست صحت و کیفیت محیط )FHDبخش غذا و مسکن )
کند.  گو از صحت و مصئونیت عامه محافظت میمصئونیت مواد غذایی در سراسر کانتی سن دیه  با اجرا نمودن پروگرام  DEHQ-FHDکند.  

باشد. دستور به شما برای متوقف نمودن  ضوع جدی میهای مهم مرکز مواد غذایی شما یک موها در قسمتتعلیق جواز به دلیل فعالیت سوسک
رود.  موضوع ضروری به شمار میارائه خدمات غذایی جهت محافظت از عموم مردم در مقابل خطرات حتمی صحی از اثر آلودگی سوسک یک 
آلود اثر  از  هزینه  متحمل شدن  مقابل  در  نیز  متصدی،  به حیث  از شما،  ارائه خدمات غذایی  نمودن  به متوقف  مشتریان تان  احتمالی غذای  گی 

 کند. سوسک محافظت می
 

تواند بطور مصئون فعالیت خود را  این سند رهنما برای کاهش زمان بسته شدن مرکز شما به دلیل وجود سوسک و اطمینان از این که مرکز می
 ری را انجام دهد. مجدداً آغاز نماید به مدیر مرکز مواد غذایی یا شخص مسئول کمک خواهد کرد تغییرات ضرو

 
 مراحل از بین بردن فعالیت سوسک در مرکز خود 

 بطور مصئون و سریع فعالیت سوسک را از بین ببرید  –کنترول آفت  .1

کنیم که برای از بین بردن آلودگی که باعث تعلیق جواز شما شده است با یک کمپنی مجاز رفع و از بین بردن آفت قرارداد بسته ما جداً توصیه می
توانید شخصاً این موضوع را از بین ببرید، اما برای مشکالت پیچیده مثل فعالیت سوسک بهترین گزینه این است که آن را به کنید. گرچه شما می

کاری مرکزتان از توانند سریعا و مهمتر از همه بطور مصئون مرکز شما را تداوی کنند بسپارید. مواد کیمیاوی که برای پاکه میمتخصصینی ک
استفاده میوجود سوسک است  ها  گرفته  کالیفرنیا جواز  ایالت  از  که  آفت  کنترول  مجاز  اپراتور  با  که  است  مهم  بنااً  هستند،  بسیار سمی  شوند، 

 های کنترول آفت را در کتابچه تلیفونی محلی خود پیدا نمایید. توانید فهرست کمپنیه نمایید. شما میقرارداد بست

اید، با آنها به تماس شوید و به آنها اطالع دهید که برای از بین بردن آلودگی از وجود سوسک اگر قبال با یک کمپنی خدماتی قرارداد بسته نموده  
کند و به  رورت دارید. یک کمپنی مجاز کنترول آفت مرکز شما را تداوی خواهد کرد، سند خدمات را ارائه میدر مرکز خود به خدمات آنها ض

خطر است. برای تفتیش مجدد، کارشناس صحت محیط مصئون و بی  دهد چی وقت برای ورود دوباره به تعمیر و شروع پاکسازیشما اطالع می 
داد.     کند این سند( درخواست میEHS)مامور تفتیش   را انجام نخواهند  ارائه کنید تفتیش مجدد  را  این معلومات  اینکه  از  ببیند. مفتشین قبل  را 

 های زنده کامال از بین برده نشوند جواز شما دوباره تسلیم داده نخواهد شد. تا وقتی که تمام فعالیت سوسکبرای اطالع شما 
 

 های مرده و در حال مردن را خارج نموده، پاکسازی و ضدعفونی کنید سوسک .2

باشد،    خطر برد. وقتی که برای ورود دوباره به مرکزتان مصئون و بیها را از بین میتداوی موثر توسط کمپنی کنترول آفت، آلودگی سوسک
های  های تخم که ذریعه سوسکهای مرده و در حال مردن خارج شدند، از جمله غالفاست. اطمینان حاصل کنید که تمام سوسک  زمان پاکسازی
ه  های زندرخ دهد؛ چون سوسک  یک آلودگی دوبارهتواند باعث این شود که چند هفته بعد  های تخم میشوند. عدم خارج نمودن غالفماده حمل می

توانند بیرون شوند. اطمینان حاصل کنید که تمام سطوح آلوده کامال شسته و متعددی در مرحله پورگی که در تداوی آفت کشی اول زنده ماندند، می
 شود. ضدعفونی شوند. تنها بعد از اینکه تمام سطوح آلوده بطور مناسب پاک و ضدعفونی شوند، جواز صحت تان به شما داده می

 

 ن نواحی پناهگاه مربوط به آلودگی  از بین برد .3

و ضدعفونی کردن شواهد آلودگی را پاک نموده اید، مهم است که برای   اید و با پاکسازیحاال که با موفقیت تمام فعالیت سوسک را از بین برده
توانند به عنوان  ه سطوح فرسوده که میها، یا غیر جلوگیری از وقوع مجدد یک سلسله مراحل دیگر را نیز انجام دهید. شکاف دیوارها، سقف، قفسه

از درخواست تفتیش مجدد انجام    قبل حتما این کار را  پناهگاه آینده استفاده شوند و موانعی را برای کنترول موثر آفت به وجود آورند از بین ببرید.  
 دهید. 
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 برای تعقیب نمودن پیشرفت خود قبل از بازگشایی از این چک لیست استفاده نمایید .4

 
 اید برای تفتیش مجدد به تماس نشوید: تا زمانی که تمامی موارد ذیل را انجام نداده

 های زنده را از بین ببرید های تایید شده سوسکبا روش 

از یک اپراتور مجاز/ دارای جواز کنترول آفت استفاده نمایید. حتما تمام چیزهای اضافه، کارتن و لوازم شخصی را از مرکز خارج  
برای سوسک پناهگاه  ایجاد  از  و  آفت خواهد شد  کنترول  موثر  انجام خدمات  باعث  کار  این  و حشراکنید.  آینده  ها  در  دیگر  موذی  ت 

 کند.جلوگیری می

   صرفاً در صورتی که مرکز برای ورود مصئون باشد، تمام سطوح تماس مواد غذایی را پاک و ضدعفونی کردید به مرکز خود داخل
کش مورد  های زنده یا مرده و هر نوع حشره، سوسکشد که در معرض لکهباشوید. این بشمول تمام سطوح تماس مواد غذایی می 

 اند موضوع حیاتی است، های مرده/ در حال مردن به جای مانده های تخمی که ذریعه سوسکغالفاز بین بردن   استفاده قرار گرفتند.
»نوزاد« زنده سوسک باشد که قابلیت زنده ماندن در خدمات کنترول آفت اولیه را دارند.    32تواند حاوی حداکثر  چون هر غالف تخم می

 ها را مختل کنید. چرخه عمر سوسک

 کامال از بین ببرید  نقاط/نواحی پناهگاه را 

که برای انجام تفتیش مجدد تعیین شده است بطور خاص یک قسمتی از مرکز شما را تفتیش خواهد کرد که آلودگی    EHSمامور تفتیش  
اصلی در آنجا رخ داده است. نواحی پناهگاه باید از بین برده شوند. بعد از آن، یک تفتیش معمول کامل صورت خواهد گرفت و وجود  

 ع شواهدی از فعالیت سوسک زنده باعث باز نشدن مجدد مرکز شما خواهد شد. هر نو

  سند خدمات کنترول آفت خود را نشان دهید 

جهت اطمینان از مصئون بودن ورود به مرکز برای تفتیش مجدد این سند را خواهد دید. شما باید برای تفتیش مجدد   EHSمامور تفتیش 
 این سند را نشان دهید. 

 

 جویی کنید پول صرفهدر زمان و 

تواند جواز صحت شما را دوباره  تعیین شده نمی EHSمامور تفتیش  تفتیش مجدد را درخواست نکنید.  در صورت عدم تکمیل چک لیست فوق،  
 های مکرر مشمول پرداخت مصارف تفتیش مجدد خواهند بود. شده باشند. تفتیشبدهد، به شرط اینکه اقدامات متذکره در فوق اجرا 

 

 مراحل جلوگیری بعد از اقدام

ارزیابی دارد  وظیفه  مسئول  یا شخص  غذایی  مواد  مرکز  الزامات  مدیر  مراعات  از  اطمینان  برای  را  غذایی  مواد  مرکز  مستمر  و  اولیه  های 
 های سوسک در آینده تعلیم دهد. مصئونیت مواد غذایی انجام دهد و به کارمندان جهت جلوگیری از آلودگی

 

 رکز عاری از سوسک، مهم است که شما به کارمندان تعلیم دهید تا آنها بطور معمول اقدامات ذیل را انجام دهند: برای حفظ یک م

   ها را تفتیش کنید و از پذیرفتن هر باری که دارای عالیم فعالیت سوسک هستند خودداری نمایید تمام بار 

  محصوالتی که عالیم آلودگی دارند را برای جلوگیری از ایجاد فعالیت سوسک در آینده قبول نکنید 

 های مواد غذایی و کثافات جمع شدهٔ مرکز خود را مکرراً و کامال پاک کنید ماندهبرای دور انداختن باقی 

 داری کنید ها مکرراً مرکز خود را ترمیم و نگه برای از بین بردن پناهگاه احتمالی سوسک 

  ها باشید بطور روزمره مرکز خود را تفتیش کنید و به جستجوی عالیم وجود فعالیت سوسک 

 با یک اپراتور کنترول آفت مجاز برای حفظ خدمات ماهانه قرار داد بسته نمایید 
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