
 

 
  دستور العمل نظافت كف و ديوارآشپزخانه و سرويسهاي بهداشتي

 را در امر  يياماكن دانشجو  يزكارين تميح عملكرد مسئولين دستورالعمل نحوه صحيا : هدف/ ١
  . كند ين ميينظافت تب

  يزكارين تميمسئول : مسئول اجرا/ ٢
  : ت و روش كاريشرح مسئول/ ۳

  .ردي پذي با دو هدف انجام ميزكاريتم
 . باشد ي از چربي كه عاري سطوح به گونه ايپاكساز:  الف
 . كروب ها ي سطوح از انواع مي پاكسازي سطوح براييگند زدا: ب 

   : زاتيمواد و تجه/ 4
  گندزدا محلول  و  پودر پاك كننده :  از ي  مورد نييايميمواد ش: 4-1
   دسته بلند يي موي  جارو-: از يزات مورد نيتجه: 4-2

  يتري پنج ليكيسطل  پالست -
 )وان يفنجان  و ل( مانه يپ -
  يكيك جفت دستكش پالستي -
  يلونيش بند نايپ -
   يكيچكمه پالست -

  : هي و توصيمنيا/5
 "به عنوان مثال وايتكس و يا ساير مواد گندزدا جدا) ماده گندزدا ( از مخلوط كردن پودر پاك كننده با 

زيرا مخلوط كردن پودر پاك كننده با ماده گندزدا باعث كم شدن قدرت ماده گندزدا در .   گردد يخوددار
 . گردد يكروب ها مي مينابودساز

 
 
 
 
 
 



 
 

  : فياصطالحات و تعار  /6
  : مواد پاك كننده : 6-1

كروب ها را همراه با كثافات ياما اغلب م.  كند يكروب ها را نابود نمي كه ميي مثل صابون و پودر رختشويمواد
 ماده پاك كننده با ي است ، وقتيت چرك و كثافات از نوع چربي كه ماهيياز آنجا. كند يموجود از سطح جدا م

 .  كند ي كند و از سطح جدا مير خود حل م ها را دي كند ، چربيدا مي تماس پيچرب
 

 .  با آب مصرف شوند يستي با"ند و حتماي نماير مي سطح اجسام تاثيپاك كننده ها بر رو
 
  : مواد گندزدا : ٢-٦
 ييايميلذا ماده ش. رندي گيكروب ها مورد استفاده قرار مي مي نابودي شود كه براي  اطالق مييايميبه مواد ش 

 . رد يكروب قرار گيك با مي در تماس نزديستي رود بايكروب ها بكار مي ميكه جهت نابود
 تواند از ي قابل جذب سطوح باشد ميا پودر پاك كننده كه به سادگي يط مثل چربي در محيگريوجود مواد د
 .  به عمل آورد يريكروب جلوگي ماده گندزدا با ميتماس  واقع

 
  روش كار/ 7
  : مقدمه: 7-1

شگاه  را بـا     يـ ك كارشـناس آزما   يـ  ماننـد    ي نقـش  يزكارير تم يكه مسئول كار در انجام مراحل امر خط       ن  ينظر به ا  
 بـه مراحـل     يد ، لذا توجـه كـاف      يدان آماده نما  يميك ش ياز را با همان دقت      ي مورد ن  يفا كند و محلول ها    ي ا يستي

 .  برخوردار است يت خاصي به هدف از اهميابي دستيانجام كار برا
  : لول هاه محيته /7-2
 .پنج ليتر آب با دو فنجان پودر پاك كننده  كامال مخلوط شود  : در مرحله پاك كردن چربي ها :7-2-1

جاروي مويي دسته بلند را به محلول آب و پودر پاك كننده آغشته كنيد ، كف و ديوارها را كامال شستشو دهيـد                       
 . موش نشود  در محوطه آشپزخانه ديوار پشت اجاق گاز و پشت يخچال فرا،

سطوح ياد شده با آب كامال آبكشي شود ، بگونه اي كه بقاياي پودر پاك كننده بـر روي سـطوح                     : مرحله آبكشي   
 .باقي نماند 

 ليوان آب رقيق كنيد و سطوح كـف و ديـوار را بـا               4يك ليوان وايتكس را با       : در مرحله گندزدايي   : 7-2-2
 . محلول رقيق شده در تماس قرار دهيد 

 



 
 
 

 .  دقيقه مي باشد 20مدت زمان تماس مورد نياز برابر : توجه 
  آبكشي   " دقيقه تماس سطوح با ماده گندزدا ، سطح را كامال          20بعد از    : در مرحله آبكشي مجدد    : 7-2-3 

 . نماييد
 
 

 ي بطور منظم  هفته ايستي و توالت با يير آالت حمام و دستشو    يوار و ش  ي د ييالزم به ذكر است كه گندزدا     : نكته  
 .   انجام شود يستيدو بار  با

 
 
 

   ييمعاونت دانشجو
 مركز بهداشت و درمان 


