
بسمه تعالي 

آئين نامه مقررات بهداشتي وسايط نقليه حمل و نقل مواد غذائي 
 

 كليه اشخاصيكه در وسايط نقليه حامل موادخوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي اشتغال دارند و به نحوي با توزيع -1ماده 
مستقيم موادغذايي دخالت دارند موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را گذرانده و گواهينامه معتبر آنرا دريافت دارند. 

 اين آئين نامه در وسايط حمل و نقل مذكور 1 استخدام يا بكارگيري اشخاص فاقد گواهينامه معتبر مندرج در ماده _تبصره 
ممنوع است. 

 آئين نامه مذكور موظفند كارت معاينه پزشكي معتبر خود را در وسيله نقليه نگهداري و 1 كليه اشخاص مشمول ماده -2ماده 
هنگام مراجعه بازرسين بهداشت ارائه نمايند. 

 و كارت معاينه پزشكي آنان را مالحظه و 1 كارفرمايان موظفند هنگام استخدام اشخاص، گواهينامه معتبر ماده -1تبصره 
ضمن اطمينان از اعتبار آن در وسيله نقليه نگهداري نمايند. 

 كارت معاينه پزشكي منحصراً از طرف مراكز بهداشتي شهرستان يا مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي -2تبصره 
وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر خواهد شد. مدت اعتبار كارت فوق براي اشخاص شاغل موضوع 

اين آئين نامه يكسال ميباشد. 
 اين آئين نامه موظفند رعايت كامل بهداشت فردي را نموده و به دستوراتيكه از طرف 1 كليه اشخاص مشمول ماده -3ماده 

بازرسين بهداشت داده مي شود عمل نمايند. 
 رانندگان يا صاحبان وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند كارت يا دفترچه خالصه بازرسي بهداشت را جهت -4ماده 

ثبت موارد بازديد بازرسين بهداشت محيط در وسائط نقليه نگهداري و هنگام بازرسي تحويل بازرس بهداشت محيط نمايند. 
 كليه اشخاص شاغل در وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه كه با موادغذايي ارتباط مستقيم دارند موظفند در هنگام -5ماده 

كار ملبس به لباس كار مناسب و روپوش تميز و برنگ روشن باشند. 
 كليه اشخاص شاغل در وسائط نقليه موضوع اين آئين نامه كه با موادغذائي و جابجايي آنها ارتباط مستقيم دارند _تبصره 

موظفند از چكمه يا دمپائي مخصوص به رنگ روشن در داخل اطاقك نگهداري موادغذايي در وسيله نقليه استفاده نمايند. 
 رانندگان يا صاحبان وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور حمل و نقل و -6ماده 

توزيع موادغذائي جلوگيري نمايند. 
 جعبه كمكهاي اوليه با مواد و تجهيزات مورد نياز در محل مناسب نگهداري گردد. -7ماده 

 براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي بايد پيش بيني هاي الزم باتوجه به حجم كار و نوع -8ماده 
فعاليت بعمل آيد. 

 صاحبان وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند قبل از بهره برداري از آنها مجوز حمل و نقل موادغذائي توسط -9ماده 
وسيله نقليه مربوط را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ نمايند. 

 مجوز توسط دانشگاه و دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني باتوجه به محل استقرار دفتر مركزي -1تبصره 
شركت و سازمان مربوطه ويا محل سكونت متقاضي حقيقي صادر شده و قابل اعتبار در سراسر كشور مي باشد. 

 مدت اعتبار مجوز بهداشتي وسايط نقليه مخصوص حمل و نقل موادغذايي دو سال مي باشد. -2تبصره 

 طي دستورالعملي از طريق مركز سالمت محيط و كار ابالغ خواهد شد. "فرمت صدور مجوز بهداشتي متعا قبا- 3تبصره 



 حمل و نقل هر نوع كاالي غير از موادخوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي توسط وسايط نقليه مجاز حمل اين _4تبصره 
مواد ممنوع بوده و عالوه بر اخذ جريمه موجب توقف وسيله نقليه بمدت حداقل يكماه خواهد شد. 

 حمل و نقل موادغذائي و بهداشتي موضوع اين آئين نامه توسط وسايط نقليه غيرمجاز ممنوع و عالوه بر اخذ _5تبصره 
جريمه موجب توقف وسيله نقليه متخلف بمدت حداقل يكماه خواهد شد. 

 وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه بايد مجهز به اطاقك متناسب با نوع و كيفيت موادخوردني، آشاميدني، آرايشي و -10ماده 
بهداشتي مورد حمل باشند. 

درب اطاقك بنحوي باشد كه از ورود گرد و غبار ،حشرات و جوندگان جلو گيري نمايد . -  1تبصره 

 پوشش داخلي اطاقك بايد از جنس مقاوم،زنگ نزن بدون درز و شكاف و قابل شستشو و گندزدايي باشد. -2تبصره 

  بعد از هر سرويس شستشو و با مواد مجاز گندزدائي گردد.- اطاقك 3تبصره 

 كف اطاقك بايد داراي شيب مناسب به طرف مجراي خروج فاضالب حاصل از شستشو باشد. -4تبصره 

 داخل اطاقك بايد داراي قفسه بندي و يا قالب و ريل مناسب باتوجه به نياز مواد مورد حمل باشد. -5تبصره 

 اطاقك از داخل و بيرون همواره تميز بوده و داخل آن فاقد بوي نامطبوع باشد. -6تبصره 

 درجه سانتيگراد باشد. 30 در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اطاقك نبايد بيشتر از -7تبصره 

 بر روي وسايط نقليه حامل موادغذائي عبارت «مخصوص حمل و نقل موادغذايي » درج گردد. _  8تبصره 

 وسايط نقليه حامل موادغذائي فاسد شدني از فرآورده هاي لبني، شيريني جات تر و خامه اي و مشابه آنها بايد -11ماده 
مجهز به سردخانه مناسب باشند. 

 سردخانه نصب شده روي وسايط نقليه حامل موادغذائي فاسدشدني بايد مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و -12ماده 
آموزش پزشكي باشد. 

 اطاقك سردخانه بايد داراي عايق بندي مناسب باشد، به نحوي كه برودت داخل آن در حد مورد نياز(براي مواد -1تبصره 
 درجه سانتيگراد) حفظ شود. 4 درجه سانتيگراد و  براي مواد غذائي غير منجمد كمتر از – 18غذائي منجمد كمتر از 

 بين قفسه ها يا قالب و ريل، باتوجه به نياز در سردخانه فضاي كافي جهت انتقال برودت وجود داشته باشد. -2تبصره 

 سردخانه نصب شده بر روي وسيله نقليه بايد ضمن داشتن قدرت كافي، داراي رطوبت سنج، ترموگراف و زنگ -3تبصره 
هشداردهنده براي اعالم دماي بيش از حد مجاز باشد. 

 وسايط نقليه مخصوص حمل و نقل موادغذايي كه بدون شستشو و پخت و پز مجدد مصرف مي شوند از قبيل -13ماده 
شيريني جات خشك، نان و مشابه آنها بايد داراي اطاقك مستقف و محفوظ و مناسب باشند. 

 موضوع اين آئين نامه را داشته باشند. 10 بايد كليه شرايط تبصره هاي ماده 13 وسايط نقليه مشمول ماده -1تبصره 

 بايد داراي پوشش مناسب باشند. 13 كليه موادغذائي حمل و نقل شده در وسايط نقليه مشمول ماده -2تبصره 

 وسايط نقليه مخصوص حمل و نقل ميوه و سبزيجات و مواد اوليه كارخانجات موادغذائي باستثناء مواد خام دامي، -14ماده 
لبني، آرد و شكر، حبوبات و غالت و مشابه آنها نياز به اطاقك مسقف ندارند. 

 حتي المقدوردر بسته بندي هاي مناسب صورت پذيرد. 14 حمل و نقل موادغذائي مشمول ماده _تبصره 

 وسايط نقليه مخصوص حمل و نقل شير خام بايد داراي تانكر دوجداره مخصوص از جنس زنگ نزن بوده و داراي -15ماده 
سردخانه با ظرفيت مناسب باشند. 

 وسايط نقليه مخصوص حمل و نقل يخ بايد داراي اطاقك مناسب حمل و مسقف باشند. -16ماده 



 اين آئين نامه بايد از جنس استيل زنگ نزن يا ورق گالوانيزه مناسب باشد. 16 اطاقك وسيله نقليه مشمول ماده -1تبصره 
 (پلي اتيلن)باشد. PE اطاقك وسيله نقليه مشمول ماده مذكور بايد داراي پالت مناسب ترجيحاً از جنس -2تبصره 

 وسايط نقليه مخصوص حمل و نقل موادغذايي طبخ شده گرم و آماده براي سرو و مصرف، بايد داراي اطاقك -17ماده 
محفوظ و مسقف و مجهز به سيستم تأمين حرارت الزم باشند. 

 اطاقك وسيله نقليه موضوع ماده مذكور، درصورت ضرورت، باتوجه به نياز مواد مورد حمل قفسه بندي مناسب -1تبصره 
داشته باشد. 

 سيستم گرمايشي اطاقك وسيله نقليه موضوع ماده مذكور طوري طراحي گردد كه درجه حرارت غذاي طبخ شده -2تبصره 
 درجه سانتي گراد حفظ گردد. 60همواره حداقل در حد 

 موادغذايي طبخ شده آماده به سرو و مصرف كه توسط وسايل نقليه موضوع ماده مذكور حمل مي گردند بايد در -3تبصره 
ظروف و بسته بنديهاي مناسب كه مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشند نگهداري و حمل گردند. 

 قيد شماره مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي -18ماده 
درماني تابعه)بر روي ماشين مخصوص حمل و نقل موادغذايي الزامي است. 

 طي دستورالعملي از طريق مركز سالمت محيط و كار ابالغ خواهد "نحوه شماره گذاري مجوز بهداشتي متعا قبا- 1تبصره 
  شد.

 تمام دستورالعمل هاي صادره از سوي مركز سالمت محيط و كار يا معاونت سالمت بعد از اجراي اين آئين نامه -19ماده 
حكم مفاد آئين نامه مذكور را دارد و قابل اجرا مي باشد. 

براي حمل و نقل مواد غذائي از استاني به استان ديگر داشتن مجوز و صورتجلسه پلمپ از مركز بهداشت - 20ماده 
شهرستان مبداء و صورتجلسه فك پلمپ از مركز بهداشت شهرستان مقصد الزامي است. 

 حمل و نقل مواد غذائي غير بهداشتي توسط كليه وسايط نقليه ممنوع است.در صورت مشاهده عالوه بر اخذ – 21ماده 
جريمه موجب توقف وسيله نقليه حداقل بمدت يكماه خواهد شد. 

 بازرسين بهداشت محيط، مكلفند وضعييت بهداشت محيط و بهداشت مواد غذائي موجود در وسايط نقليه حمل و – 22ماده 
نقل مواد غذائي را كه در منطقه تحت پوشش آنها تردد مي كنند بازديد ودر صورت مشاهده تخلف برابر مقررات اقدام نمايند. 
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