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( یک نهاد محلی است که نظارت بر مراکز خرده فروشی مواد غذایی را به DEHQ( اداره بهداشت و کیفیت محیط )FHDبخش غذا و مسکن )
کند.  گو از بهداشت و ایمنی عمومی محافظت میبا اجرا کردن برنامه ایمنی مواد غذایی در سراسر کانتی سن دیه  DEHQ-FHDعهده دارد.  

رود. دستور به شما برای متوقف کردن ارائه  جدی به شمار میهای مهم مرکز مواد غذایی شما  ها در قسمتتعلیق مجوز به دلیل فعالیت سوسک 
رود. متوقف امر ضروری به شمار میخدمات غذایی جهت محافظت از عموم مردم در برابر خطرات حتمی بهداشتی ناشی از آلودگی سوسکیک 

در برابر متحمل شدن هزینه ناشی ا ارائه خدمات غذایی از شما، به عنوان متصدی، نیز  ز آلودگی احتمالی غذای مشتریانتان به سوسک کردن 
 کند. محافظت می

 
تواند به طور ایمن فعالیت خود را از این سند راهنما برای کاهش زمان بسته شدن مرکز شما به دلیل وجود سوسک و اطمینان از این که مرکز می

 وری را انجام دهد. سر بگیرد به مدیر مرکز مواد غذایی یا فرد مسئول کمک خواهد کرد تغییرات ضر 

 
 مراحل از بین بردن فعالیت سوسک در مرکز خود 

 به طور ایمن و سریع فعالیت سوسک را از بین ببرید  –کنترل آفت  .1

کنیم که برای از بین بردن آلودگی که باعث تعلیق مجوز شما شده است با یک شرکت مجاز رفع و زدودن آفت قرارداد ببندید.  ما قویا توصیه می
می شما  به  گرچه  را  آن  که  است  این  گزینه  بهترین  سوسک  فعالیت  مثل  پیچیده  مشکالت  برای  اما  ببرید،  بین  از  را  مسئله  این  خود  توانید 

سریعا و مهمتر از همه به طور ایمن مرکز شما را درمان کنند بسپارید. مواد شیمیایی که برای خالص کردن مرکزتان توانند  متخصصینی که می
شوند بسیار سمی هستند، بنابراین مهم است که با اپراتور مجاز کنترل آفت که از ایالت کالیفرنیا مجوز گرفته است  ها استفاده میاز شر سوسک

 های کنترل آفت را در دفترچه تلفنی محلی خود پیدا کنید. توانید فهرست شرکتقرارداد ببندید. شما می

اید، با آنها تماس بگیرید و به آنها اطالع دهید که برای رفع آلودگی سوسک در مرکز خود به خدمات  اگر قبال با یک شرکت خدماتی قرارداد بسته
دهد چه زمانی کند و به شما اطالع می رمان خواهد کرد، مدرک خدمات را ارائه میآنها نیاز دارید. یک شرکت مجاز کنترل آفت مرکز شما را د

پاکسازی شروع  و  ساختمان  به  دوباره  ورود  بی  برای  و  )بازرس  ایمن  محیط  بهداشت  کارشناس  مجدد،  بازرسی  برای  است.  (  EHSخطر 
تا  ارائه کنید بازرسی مجدد را انجام نخواهند داد. محض اطالع شما  کند این مدرک را ببیند. بازرسان قبل از اینکه این اطالعات را  درخواست می

 های زنده کامال از بین برده نشوند مجوز شما بازگردانده نخواهد شد. زمانی که تمام فعالیت سوسک
 

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

خطر باشد،  برد. هنگامی که برای ورود دوباره به مرکزتان ایمن و بیها را از بین میدرمان موثر توسط شرکت کنترل آفت شما آلودگی سوسک
های  های تخم که توسط سوسکدن خارج شدند، از جمله غالفهای مرده و در حال مر است. اطمینان حاصل کنید که تمام سوسک   زمان پاکسازی
های زنده متعددی  ای رخ دهد زیرا سوسکآلودگی دوبارهتواند باعث شود که چند هفته بعد  های تخم میشوند. عدم خارج کردن غالفماده حمل می

می ماندند  زنده  اول  کشی  آفت  درمان  در  که  پورگی  مرحله  بیایند.در  بیرون  و   توانند  شسته  کامال  آلوده  سطوح  تمام  که  کنید  حاصل  اطمینان 
 شود. ضدعفونی شوند. تنها بعد از اینکه تمام سطوح آلوده به طور مناسب تمیز و ضدعفونی شوند مجوز بهداشت شما برگردانده می

 

 از بین بردن نواحی پناهگاه مربوط به آلودگی  .3

برد بین  از  را  سوسک  فعالیت  تمام  موفقیت  با  که  پاکسازیه حال  با  و  زدوده  اید  را  آلودگی  شواهد  کردن  برای و ضدعفونی  که  است  مهم  اید، 
توانند به عنوان پناهگاه آینده عمل  ها، یا سایر سطوح فرسوده که میپیشگیری از وقوع مجدد مراحلی را انجام دهید. شکاف دیوارها، سقف، قفسه

 از درخواست بازرسی مجدد انجام دهید.   قبلحتما این کار را را از بین ببرید.  کنند و موانعی برای کنترل موثر آفت به وجود آورند 
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 برای پیگیری پیشرفت خود قبل از بازگشایی از این چک لیست استفاده کنید  .4

 
 اید برای بازرسی مجدد تماس نگیرید: تا زمانی که تمامی موارد زیر را انجام نداده

 های زنده را از بین ببرید ید شده سوسکهای تای با روش 

آفت استفاده کنید. حتما تمام خرت و پرت لوازم شخصی را از مرکز از یک اپراتور مجاز/ دارای مجوز کنترل  های اضافه، مقوا و 
ی دیگر در ها و حشرات موذخارج کنید. این کار باعث انجام خدمات کنترل آفت موثری خواهد شد و از ایجاد پناهگاه برای سوسک

 کند. آینده جلوگیری می

   .تنها بعد از اینکه مرکز برای ورود ایمن باشد، تمام سطوح تماس مواد غذایی را تمیز و ضدعفونی کردید به مرکز خود وارد شوید
کش مورد استفاده قرار  های زنده یا مرده و هر گونه آفت ، سوسکشد که در معرض لکهبااین شامل تمام سطوح تماس مواد غذایی می 

 اند امری حیاتی است، های مرده/ در حال مردن به جای ماندههای تخمی که توسط سوسکالف از بین بردن غ گرفتند.
»نوزاد« زنده سوسک باشد که قابلیت زنده ماندن در خدمات کنترل آفت اولیه را دارند.    32تواند حاوی حداکثر زیرا هر غالف تخم می

 ها را بر هم بزنید. چرخه عمر سوسک

   کامال از بین ببریدنقاط/نواحی پناهگاه را 

ای از مرکز شما را بررسی خواهد کرد که آلودگی  که برای انجام بازرسی مجدد تعیین شده است به طور ویژه ناحیه  EHSبازرس  
اصلی در آنجا رخ داده است. نواحی پناهگاه باید از بین برده شوند. بعد از آن، یک بازرسی معمول کامل انجام خواهد شد و وجود هر  

 شواهدی از فعالیت سوسک زنده منجر به عدم بازگشایی مرکز شما خواهد شد. گونه 

  مدرک خدمات کنترل آفت خود را در دسترس قرار دهید 

برای    EHSبازرس   باید  کرد. شما  بررسی خواهد  را  مدرک  این  مجدد  بازرسی  برای  مرکز  به  ورود  بودن  ایمن  از  اطمینان  جهت 
 رار دهید. بازرسی مجدد این مدرک را در دسترس ق

 

 جویی کنید در زمان و پول صرفه

تواند مجوز بهداشت شما را برگرداند  تعیین شده نمی EHSبازرس برای بازرسی مجدد درخواست ندهید. در صورت عدم تکمیل چک لیست باال، 
 زرسی مجدد خواهند بود. های باهای مکرر مشمول پرداخت هزینهشده باشند. بازرسیمگر اینکه اقدامات ذکر شده در باال انجام 

 

 مراحل پیشگیری بعد از اقدام 

های اولیه و مستمر مرکز مواد غذایی را برای اطمینان از رعایت الزامات ایمنی  مدیر مرکز مواد غذایی یا شخص مسئول وظیفه دارد ارزیابی
 های سوسک در آینده آموزش دهد. مواد غذایی انجام دهد و به کارکنان جهت پیشگیری از آلودگی

 

 زیر را انجام دهند:  برای حفظ یک مرکز عاری از سوسک، مهم است که شما به کارکنان آموزش دهید تا آنها به طور معمول اقدامات

  ای که دارای عالئم فعالیت سوسک هستند خودداری نمایید ها را بازرسی کنید و از پذیرفتن هر محمولهتمام محموله 

  محصوالتی که عالئم آلودگی دارند را برای جلوگیری از ایجاد فعالیت سوسک در آینده نپذیرید 

 های انباشت شده مرکز خود را مرتبا و کامال تمیز کنید های مواد غذایی و زبالهماندهبرای دور ریختن باقی 

 اری کنیدها مرتبا مرکز خود را تعمیر و نگهد برای از بین بردن پناهگاه احتمالی سوسک 

 ها باشید به طور روتین مرکز خود را بازرسی کنید و به دنبال عالئم وجود فعالیت سوسک 

  با یک اپراتور کنترل آفت مجاز برای حفظ خدمات ماهانه قرار داد ببندید 
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