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زیست محیط و سالمتی بهداشتی اداره  
مسکن و خوراک دفتر    

 

 
 

مدیریت توزیع مواد  رسیدگی و عمال بهترین روشا   تا با غذاییکنندگان مواد رانندگان و پخش ست برای ا این نوشته راهنمایی 
.  کنند آن جلوگیری   شدن از آلوده حمل و نقل هنگام   غذایی  
مواد  های، فروشگاهگانکننده، پخشگانتولیدکنندهکه  محموالت خوراکی شود که برای انتقال گفته می  ایی نقلیه به وسیله < ترابر> 

موادغذایی  فروشیدستورالعمل  عمده). شود میاستفاده  اند سفارش داده تهیه و فروش موادغذایی خوراکی، و یا مراکز دیگر به یک مرکز

(۱۱۳۹۳۲ : ُکد  کالیفرنیا در  
 

 راههای پخش سالم و بیخطِر مواِد خوراکی
 

:مواد غذایی تولید قبولِ و قابل   شده  بع تصویبامن  
و  شده تایید با تجهیزاتی مورد نظر  و غذاهای که مواد خوراکی  مطمئن شوید  -  
باشند.بندی شده   تهیه و بسته خیریه یشده  ثبت یا در مراکز   
 

 ایمنی غذایی:
به طور درست و با رعایت اصول بهداشتی   مند،نیاز  پیش از انتقال به مراکز و افراد   ،شده  تهیه غذای  حاصل کنید کهاطمینان  -

د.نمحافظت شده و در شرایطی بهداشتی تهیه شوشده  . الزم است که، در هر شرایطی، خوراک و غذای آمادهباشند بندی شده  بسته  
 

: پاکیزگی وسایل حمل و نقل  
شودای که مواد خوراکی در آن حمل و نقل می ی نقلیهپاالیش و پاکیزگی وسیله -  
های پشتی وسایل نقلیهعقب و بخش  . این امر شامل صندوق  ای دارد اهمیت ویژه    
های دیگری گزارده شوند اید در ظرفی پخش بشده و آماده  بندیهای بستهخوراک -  
های  باید در حامل  های غذایی در طول حمل و نقلاین بسته که تماس مستقیم با مواد خوراکی نداشته باشند.  

داری شوند.   شده و پاکیزه نگه  بندیعایق  
 

 بازبینی زمان و َدمای غذا
شوند.داری   فارنهایت نگه  ۱۳۵ی های گرم باید در درجهخوراک -   
نهایت نگه  ۴۵ی های سرد باید در درجهخوراک - داری شوند.  فار   
شده بیش از سی دقیقه به   تهیه پیشاز ی  غذای در مواردی که نقل و انتقال مواد   -  
دار های یخچال ها و کامیونهای کنترل دما، مانند   وانتدرازا بکشد، روش   
.  ی گرم، الزم استی غذاشده بندی های عایق و یا صندوق   

   ،ی فلزیهای استاندارد با میله باید از دماسنج هاگیری  دمای خوراک برای اندازه
بهره گرفته شود.به آسانی انجام پذیرد، ش دما در آن که خوان    

 
. است الزامی ، همیشه و در همه حال،شستشوی دستان برای افرادی که با پخش غذا سر و کار دارند  

 
های مناسب و درست: شستن دست  مرینت  
کنید.   دارنمدستان خود را با آب گرم و صابون  - ۱  
.مالیده و خوب بشویید ثانیه به هم  ۲۰صابونی خود را به شدت و به مدت دستان  - ۲   
بکشید.  روان و پاکیزه آب آب   با سپس دستان  خود را - ۳  
خشک کنید.  کننده  و یا با دستگاه خشکی کاغذی پس از شستشو، دستان  خود را با حوله  - ۴  
 

رانندگانی که مسئول حمل و نقل و پخش غذا هستند باید پس از شرکت در هر فعالیتی که امکان آلودگی 
بشویند. ،به روشی که بیان شد  ،مواد غذایی را به دنبال داشته باشد دستان خود را  

 

سئول  های رسیدگی و مدیریت مواد غذایی و پخش آن، خواهش میکنیم با مروشتر برای بهترین  های بیشبرای دریافت آگاهی
و یا با این نشانی الکترونیکی، تماس بگیرید.   ۸۵۸-۵۰۵-۶۹۰۰ی این دفتر، با شماره در مربوطه  

  fhdutyeh@sdcounty.ca.gov. 

رستورانها و کیترینگ ها  برای  راهنمایی  
داشت  مواد  خوراکی هنگام  حمل و پخشاسپ  
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