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هاي بهداشتی دستورالعمل و پروتکل
 1400اربعین حسینی 

 

و پیاده روي اربعین امري مسـتحب   )ع(ءزیارت سید الشهدا
 اما حفظ سـالمتی خـود و دیگـران امـري واجـب اسـت       

  دیگـران را  پس با رعایت نکات بهداشتی سـالمت خـود و  
 .در این ایام تضمین کنیم
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 هاي بهداشتی اربعین حسینیدستورالعمل و پروتکلفهرست 

 
 زائرین   هاي بهداشتیو پروتکل دستورالعمل  -1
 هاموکب   // // // //  -2
 تغذیه و آب  // // // //  -3

 
 
 
 

 :مقدمه
گرمـا  کشور عراق در حال تغییر فصـل بـه سـمت    با شیوع کرونا مواجه هستیم و با توجه به اینکه ایام اربعین سال جاري 

لذا بر همگان الزم است به منظـور راحتـی سـفر و    . طلبدهاي بهداشتی خاص خود را میباشد و در فصل گرما مراقبتمی
سازي، استقرار و بـه کـارگیري موکـب هـا     ها نکات زیر در زمان طراحی، آمادهپیشگیري از ابتالي زایرین عزیز به بیماري

 . رعایت و اجرا گردد
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 :اربعین حسینیپیاده روي زائرین یمنی و ای بهداشت نکات
 .هیچ زائري بدون انجام واکسیناسیون از مرز عبور نکند :پیشنهاد کلی

 )دو هفته ابتدایی مرداد ماه -زمان مناسب واکسیناسیون(
 .براي انجام تمامی امور خود وسایل شخصی الزم را به همراه داشته باشید -
 .می می باشداالکل و مایع دستشویی الز همراه داشتن ماسک به تعداد کافی، -
ساعت صورت پذیرد و قبل از دور انـداختن ماسـک اسـتفاده شـده حتمـا آن را بـا الکـل         6تعویض ماسک حداکثر هر  -

 .ضدعفونی کنید
 .ماسک استفاده شده را تحت هیچ شرایط در محیط رها نکنید -
 .حتما آن را ضدعفونی کنید..) غذا، عکس بزرگان و ائم از بطري آب، ظرف( قبل از گرفتن هر چیزي از دیگران -
 .در صورت اتمام الکل ، براي تهیه آن از محلی که شناخته شده و به آن اطمینان دارید اقدام نماید -
 .را رعایت کنید) متر 2تا 5/1( تا حد امکان حداقل فاصله فیزیکی -
نگهداري کنیـد و درب آن همیشـه بسـته    ) کیسه فریزر ترجیحا( ماسک هاي استفاده نشده خود را در یک فضاي تمیز -

 .باشد
 اده از آن آسان باشدتفظرف اسپري الکل همیشه در دسترستان باشد تا اس -
ت از دست زدن غیر ضرور به اشیا پرهیز کنید و مـداوم دسـت هـاي خـود را بـا مـایع دستشـویی        کدر طول مسیر حر -

 ضدعفونی استفاده کنیدبشویید و در غیر این صورت از الکل براي 
 از دیگران پرهیز کنید.. در طول مسیر از گرفتن هرگونه عکس، زیارتنامه و -
 رعایت فرمایید... فاصله فیزیکی را در صف هاي نذري و نماز و  -
 غذاي خود را از محل هاي که بیشترین رعایت اصول بهداشتی در آن وجود دارد تهیه کنید -
 بعد از تحویل ظرف غذا حتما آنرا ضدعفونی کنید -
 از گرفتن ظروف غذاي فله اي، و نذري هاي لقمه اي به شدت پرهیز کنید -
 حتما از قند هاي بسته بندي شده استفاده کنید -
 .حرکت خود را طوري برنامه ریزي کنید که در زمان هایی که مسیر خلوت تر است حرکت کنید -

 :کوله پشتی
 .حمل وسایل از کوله استفاده نمایید براي -
هاي چرخدار که تحمـل ایـن مسـافت را    کوله پشتی باید به طور کامل روي دوش قرار گیرد، در غیر اینصورت از ساك -

 .داشته باشند استفاده کنید
 .قل برسانیدتوانید وزن کوله پشتی را به حداحداقل وسایل مورد نیاز را با خود به همراه داشته باشید و تا می -
 .سانتی متر باالتر از خط گودي کمر قرار گیرد 3کوله پشتی در هنگام حمل و آویزان کردن آن باید حدود  -
 .وسایل سنگین تر باید در وسط کوله پشتی و نزدیک به پشت فرد قرار گیرد -
 .جنس کوله پشتی باید از نوع سبک باشد تا خود موجب اضافه وزن نشود -
کم کمی تو کشـیده و دسـتها را در هنگـام راه رفـتن در     شاده روي حالت بدن را حفظ کنید، پشت صاف، در هنگام پی -

 .جهت مخالف یکدیگر به جلو و عقب حرکت دهید
 .به خود فشار بیش از حد نیاورید و با سرعتی حرکت کنید که هنگام راه رفتن به راحتی بتوانید صحبت کنید -
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پشتی تا حد ممکن آن را به خود نزدیـک کنیـد و بـا زانوهـاي خمیـده، کمـر مسـتقیم و         هنگام بلند کردن بار و کوله -
 .عضالت شکم محکم، بار را بلند کنید تا آسیبی به شما وارد نشود

 .هنگام بلند کردن بار، کمر خود را به اطراف نچرخانید -
 .ین کمک بگیریدهرگز فراتر از توانایی خود، باري را بلند نکنید و براي حمل بارهاي سنگ -
تـا   6کیلوگرك وزن باید بین  60باشد، مثالً فرد با درصد از وزن خود فرد باید  15تا  10وزن کوله پشتی نهایتاً معادل  -
 .کیلوگرم کوله را حمل نماید 9
اشـد  سانتی متر عرض داشته باشد و بهتر است پـد دوزي شـده ب   4الی  2بندهاي کوله پشتی باید عریض و تقریباً بین  -

 .هاي استخوانی فشار نیاورد و بندها قابل تنظیم بوده تا به سایز و کمر و شانه فرد بتواند تنظیم شودتا به قسمت
 :کفش

ساعت پیاده روي کنید، بنابراین الزم است راحـت تـرین    8الی  7روز مداوم و روزي  3با توجه به اینکه قرار است حداقل 
راحتی روي پا در ساعات مداوم پیاده روي و سه روز پشت سر هم نهایتاً یـک پـاي   را انتخاب کنید، چون هر نوع نا شکف

 .زخمی و تاول زده را ایجاد خواهد کرد
دقیقـه بـا آن پیـاده روي کنیـد و در تمـام ایـن        5براي انتخاب کفش مناسب ابتدا کفش مورد نظر را بپوشید و به مدت 

ینه و پشت پاي خود معطوف کنید، اگر در این مـدت هیچگونـه فشـار    انگشتان، سمدت تمام توجه خود را کامالً بر روي 
در مجموع سعی کنیـد صـندل یـا کفشـی را انتخـاب      . یا ناراحتی حس نکردید، کفش شما براي پیاده روي مناسب است

 .کنید که نو نباشد و امتحان خودش را پس داده باشد
 :خصوصیات کفش خوب

 مترسانتی  3تا  2پاشته پهن با ارتفاع  -1
 .جنس پاشنه و کف کفش باید سبک، انعطاف پذیر و با استحکام نسبی باشد -2
 .گیرد نیم تا یک سانتی متر ارتفاع داشته باشدزیره کفش یعنی جایی که انگشتان پا قرار می -3
در  رویه کفش باید از جنس خوب و ضد آب بوده تا امکان تنفس به پاي فرد را بدهـد و باعـث تجمـع رطوبـت زیـاد      -4

 .کفش نشود
 .پنجه کفش باید پهن و کفش بند دار باشد -5
 .هاي ساق دار تا باالي قوزك پا انتخاب کنندپیخ خوردگی مچ پا دارند، بهتر است کفش عادت بهکسانی که  -6
ه برد و قوس کف پاي کمتري دارد، بهتر است قبل از شروع پیاده روي کفـی مناسـب تهیـ   اگر فرد از صافی پا رنج می -7

 .کند که قوس کف را پر کند تا آسیب نزند
 :پیشگیري از خستگی در سفرتدابیر 

 .از مدتی قبل از سفر به طور منظم و افزاینده پیاده روي کنید -1
 .استفاده از عصا یا چوب دستی مناسب در کاهش فشار به عضالت اثر زیادي دارد -2
ا کم کم افزایش دهید، پیـاده روي بـا شـتاب و زیـاد در روز اول     بدون عجله پیاده روي کنید، طول زمان پیاده روي ر -3

 .ممکن است موجب گرفتگی شدید عضالت شود
 .هاي کوتاهی داشته باشیددر حین پیاده روي در فواصل منظم استراحت -4
شـبانه از  یکی دو ساعته قبل از غـروب آفتـاب و اسـتراحت کـاري     استراحت یک ساعته بعد از ناهار، قطع پیاده روي  -5

 .ضروریات سفر است
 .هاي بین راه پاي خود را با آب خنک بشویید یا آنها را مدتی در آب خنک بگذاریددر منازل و موکب -6
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اسب ماسـاژ  نهاي پاها را با یک روغن یا پماد مهر شب عضالت خود به ویژه عضالت ساق پا، مچ پا و کمر و نیز ناخن -7
روغن زیتون، بابونه، سیاه دانه، پمـاد ویکـس و   . س درد و کوفتگی هم ندارید انجام دهیداین کار را حتی اگر احسا. دهید

 .، موارد مناسبی براي انجام این کار هستند...
 .از گن کمر، مچ بند، ساق بند یا زانو بند استفاده کنیددر صورت ضرورت  -8
 .گرم ماساژ دهید ها دوش آب گرم بگیرید و عضالت خود را زیر آبدر صورت امکان شب -9

هر شب که در طول سـفر برایتـان مقـدور    . ماساژ و نگهداشتن پاها در آب نمک در تقویت عضالت بسیار مفید است -10
افزودن حنا و آب لیمو به این محلول اثر فوق العاده اي در تقویت مفاصل و عضالت، کـاهش درد و  . شد این کار را بکنید

 .ب این است که چند روز قبل از سفر این کارها را شروع کنیدیک پیشنهاد خو. خستگی آنها دارد
 .اگر امکان دارد شبها به هنگام خواب، پاها کمی باالتر از سطح بدن قرار گیرد -11
 .کندها به کاهش خستگی پاها کمک میتعویض و شستشوي مرتب جوراب -12
دیرهضـم زمینـه را بـراي سـنگینی و گرفتگـی       پر خوري، در هم خوري و مصرف غذاهاي مانده یا غذاي سـنگین و  -13

 .کندعضالت فراهم می
 

 :تقرار و بکارگیري موکب هااقدامات بهداشتی الزم در تامین، اس
 :برپایی موکب هاو نکاتی براي خادمین 

 .زائرینرعایت دستورالعمل و پروتکل بهداشتی  -
 .هفته از تلقیح نوبت دوم واکسن آنان گذشته باشدهنگام اعزام دو خادمین به نحوي که انچام واکسیناسیون کرونا  -
 .خادمین قبل از اعزام PCRانجام تست  -
یک فرد به عنوان نگهبان ورودي موکب قرار بگیرد و کنترل ورود افراد باتوجه به ظرفیـت پـیش بینـی شـده موکـب و       -

 .ضدعفونی دست هاي افراد حین ورود به موکب را مورد توجه قرار دهد
 .مشخص قابل کنترل براي موکب وجود داشته باشدفقط یک ورودي  -
در صورت امکان داخل موکب فشار هوا مثبت باشد و در غیر این صورت تمامی پنجره هـا و راههـاي ورودي هـوا دائمـا      -

 .باز باشد
متر مربع فضا در نظر گرفته شود و با توجه به مساحت موکب ظرفیـت آن تعیـین و جانمـایی     5/2براي هر فرد حداقل  -

 .فراد انجام شودا
امکان انتقال ویروس حین صحبت کردن افراد حتی با ماسک بیشتر از حالت معمـولی اسـت، بنـابراین توصـیه میشـود       -

 .داخل موکب حدامکان صحبت نشود
 .مسیر گردش هواي سیستم هاي تهویه به شکلی باشد که افراد در مسیر گردش هوا قرار نگیرند -
تـا کفـش هـا وارد موکـب نشـوند و همچنـین       ) داراي فضاي مجزا براي هرکفش(گیردورودي موکب ها جاکفشی قرار  -

 .کیسه تمییز و ضدعفونی شده درب دار به افرادي که کفش خود را همراه میبرند تحویل شود 
 .ضدعفونی شود) جز در زمان خواب شبانه افراد( موکب به صورت شبانه روزي و هر دوساعت یکبار -
ونی چشمی یا پدالی قرار گیرد و همه افرا براي ورود موظف به ضدعفونی دست هاي خـود  وردي موکب دستگاه ضدعف -

 .هستند
 در صورت امکان وبررسی بیشتر ، از دستگاه هاي چشمی اتوماتیک مه پاش براي ورودي موکب استفاده شود -
 لباس کار خادمین موکب حتما به صورت روزانه شسته و ضدعفونی شود -
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 ددست ها مکررا شسته شو -
 مواد غذایی که پخته نمیشوند حتما قبل از انبار ضدعفونی شوند -
 در تهیه نان و پخش آن نکات بهداشتی به شدت رعایت شود و از پخش نان به صورت فله اي و روباز پرهیزشود -
 ماسک ها سوزانده و ظروف یکبار مصرف گندزدایی وسپس دفن شوند/ زباله ها قبل از دفن با کلر گندزدایی شوند  -
داخل موکب، محل قرارگیري افراد  جانمایی شود تا به این ترتیب هم محل نستن و اسـتراحت افـراد مشـخص شـود و      -

 هم ظرفیت موکب مشخص شود و توسط نگهبان ورودي قابل کنترل شود
توزیع هرگونه غذا و نوشیدنی فقط توسط خادمین موکب انجام شود و فرد توزیـع کننـده قبـل از توزیـع دسـت هـا را        -

 سته و ضدعفونی کند ش
هرنوع غذا یا هر چیزي که قرار است داخل موکب بین زائرین پخش شود  باید به شکلی باشد که افراد در محـل هـاي    -

مشخص شده نشسته و فرد توزیع کننده به سمت آن ها برود تا به این ترتیب از تشکیل صف داخل موکـب جلـوگیري   
 شود

 ممنوع است.. دي، قند بدون بسته بندي وتوزیع غذاي فله اي، نان بدون بسته بن -
در توزیع نوشیدنی گرم ترجیحا از افراد بخواهید لیوان شخصی خود را استفاده کننـد و در غیـر ایـن صـورت از لیـوان       -

 یکبار مصرف کاغذي استفاده کنید
 داخل موکب ماسک و الکل براي زائرین وجود داشته باشد -
اد کافی تعبیه شود و سطل ها مرتبا تخلیه و گند زدایـی و پالسـتیک زبالـه هـا     سطل زباله پدال دار با پالستیک به تعد -

 .دفن شوند
 :هاي بهداشتیسرویس

 .باید در موکب ها توالت و حمام به نسبت ظرفیت اسکان زایر پیش بینی و اجرا شود - 
احتمال شیوع بیماري وبا، باید اتصاالت سیسـتم فاضـالب بـه     ویروس کرونا و با توجه به آلودگی ترشحات فاضالب به  - 

 .نحوي باشد تا هیچ گونه نشتی نداشته باشد
 .هاي بهداشتی باید مخازن مایع دستشویی بزرگ و مقاوم داشته باشندسرویس -  
 .باید مایع دستشویی به اندازه کافی تامین گردد و مخازن مایع دستشویی هیجگاه نباید خالی از مایع بماند - 
 .اي شن ریزي گردد که هنگام آبریزي دچار گل و الي نشودهاي بهداشتی باید به گونهمحیط سرویس - 
هـاي الزم جهـت   بینـی ات گذشـته، پـیش  هـا در سـنو  هاي تخلیه فاضالب و آلودگی محـیط موکـب  با توجه به چالش - 

 . پیشگیري از تکرار آن بعمل آید
بینـی گـردد و حتـی بـراي مواقـع      هاي بهداشتی منابع قابل اطمینان آب پیشبا توجه به مصرف باالي آب در سرویس - 

 .بینی گردداضطراري منابع جایگزین پیش
 :هاالزامات چادر موکب

 -نظر گرفتن نکات زیر انتخاب کنیدموکب جهت استراحت خود را با در  -
خلوت باشد ، تهویه مناسب داشته باشد ، محل استراحت  زائرین جانمایی شده باشد ، درب ورودي آن مواد ضـدعوفنی   

 وجود داشته باشد و جاکفشی مناسب داشته باشد 
 قبل از ورود به موکب حتما دست هاي خود را ضدعفونی کنید -
 ه موکب هاي غیر ایرانی خودداري کنیدتا حد امکان از ورود ب -
 قبل از استفاده از هر وسیله اي در موکب آن را ضد عفونی کنید -
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 تمامی نکات بهداشتی را در استفاده از سرویس هاي بهداشتی و استحمام با دقت انجام دهید -
 تحت هیچ شرایطی داخل موکب هاي ماسک خود را برندارید -
حبت کردن افراد حتی با ماسک بیشتر از حالت معمـولی اسـت، بنـابراین توصـیه میشـود      امکان انتقال ویروس حین ص-

 داخل موکب حدامکان صحبت نشود
 .در صورت احساس هرگونه عالئم سرماخوردگی سریعا به مراکزدرمانی مراجعه نمایید -
 برنامه ریزي سفر خود را به شکلی انجام دهید که قبل از اربعین به کشور بازگردید -
مترمربـع   5/2براي هـر زائـر حـداقل    درون چادرها و فضاهاي بسته هاي بهداشتی فضاي الزم به منظور رعایت پروتکل -

 .باشدمی
 .بینی گرددهاي بزرگ و متعدد پیشبه منظور امکان جریان مناسب هوا باید پنجره -
 .ها باید داراي توري باشدپنجرهبه منظور جلوگیري از ورود حشرات و حیوانات موذي به داخل چادرها،  -
، باید چادرهـا بـه نحـوي طراحـی گـردد کـه       )در هنگام آفتاب گرم روز(به منظور خروج گرما و حرارت داخل چادرها  -

 .امکان باال زدن لبه چادرها وجود داشته باشد
 .جریان یابد آن کولرها به نحوي طراحی و نصب گردد که هوا از مرکز چادر به بیرون -
 .ا توجه به حرارت باال هنگام تابش آفتاب روي چادرها باید ارتفاع چادرها بلند باشد تا حرارت به زایرین کمتر اثر کندب -
 .به منظور مدیریت تهویه چادرها ابعاد چادرها خیلی بزرگ نباشد -
 .به منظور تهویه بهتر و خنک نمودن داخل چادرها ترجیحا از کولر استفاده گردد -
کولرها به نحوي نصب گردد که باد کـولر مسـتقیم    ،سرماخوردگی و حساسیتانتقال ویروس کرونا، جهت پیشگیري از  -

 .روي زایرین نوزد
با توجه به امکان بارش باران در ایام اربعین، زهکشی اطراف چادرها به نحوي انجام شود که باران داخل چادرهـا نفـوذ    -

 .ننماید
ر عراق باد و طوفان شیوع فراوان دارد در طراحی و نصـب چادرهـا الزامـات محکـم نصـب کـردن       که در کشواز آنجایی -

 .پیش بینی و اجرا گردد... ناب، میخ وطچادرها بر روي زمین مثل 
 .مکانیکی نصب گرددیا یک اتجهت ضدعفونی دست افراد، در ورودي چادرها دستگاه ضدعفونی کننده اتوم -
 .نحوي طراحی گردد تا در هنگام ورود زایرین و خارج نمودن کفش ها خاك وارد چادر نشوددرب ورودي چادرها به  -
هـا مثـل   با توجه به حرارت باال و تعریق فروان بدن و محدودیت حمام و بوگرفتن داخـل چادرهـا از خـوش بـو کننـده      -

 .بینی و استفاده شودهاي خوش بو کننده پیشگالب پاشی، دود اسپند، اسپري
بینـی و جهـت   هاي نایلونی در اول چادرهـا پـیش  ، کیسهاندههایی که در طول سفر دچار تعریق و بدبو شدکفش جهت -

 .گذاشتن کفش و بستن درب آن، به زایرین تحویل گردد
شـویی  با توجه به محدودیت آب و فضایی خشک کردن البسه و به منظور شستشوي البسه کثیف زایرین ماشین لبـاس  -

 .بینی گرددشک نمودن البسه خیس پیشو محلی جهت خ
 .بینی و تامین گرددها به اندازه کافی پیشتجهیزات آتش نشانی براي داخل موکب -
به منظور رعایت نکات ایمنی و تسهیل در تردد در موارد اضطراري از بستن بند رخـت، گذاشـتن تجهیـزات و وسـایل      -

 .اضافی در بین چادرها و محوطه موکب خودداري گردد
هاي خاکی و تراکم جمعیت، باید جهت جلـوگیري از بلنـد شـدن گـرد و خـاك،      ها در زمینبا توجه به استقرار موکب -

 .ها  ماسه ریزي، آب پاشی و درصورت امکان گازوئیل پاشی از بلند شدن گرد و خاك پیشگیري نمودمعابر موکب



   ٨ 
 

خطر احتمـالی، معـابر و فضـاي بـین چادرهـا بـه نحـوي        به منظور تردد راحت زایرین و امکان خروج اضطراري هنگام  -
 .طراحی و اجرا گردد که این امر مهم به سهولت انجام پذیرد

 .ها نکات ایمنی در خصوص مواد سوختی و آتش زا بعمل آیددر کلیه موکب -
 .رددها کلیه استانداردها و نکات ایمنی رعایت و در طول بهره برداري کنترل گدر سیم کشی برق موکب -
 .از ورود وسایل آتش زا مثل پیک نیک هاي مسافرتی به داخل چادرها ممانعت بعمل آید -

 .از استعمال سیگار درون چادرها ممانعت بعمل آید
 .با توجه به دماي گرم ایام اربعین از پتوهاي نازك و ملحفه استفاده گردد -
ها و آقایان به نحـوي  ها، چادر خانمروسري در قسمت خانم و با توجه به گرماي داخل چادرها و احتمال برداشتن چادر -

 .طراحی و استقرار یابد که دید و اشرافیت به همدیگر نداشته باشند
با توجه به اشغال بخشی از چادر اسکان توسط کوله پشتی و ساك زایرین و ایجاد بی نظمی در صـورت امکـان فضـاي     -

 .بینی گرددایرین پیشامانت داري جهت نگهداري کوله پشتی و ساك ز
با توجه به معنوي بودن سفر و ثواب نماز جماعت، فضاي مناسب و بهداشتی جهت برگزاري نماز جماعـت و مراسـمات    -

 . بینی گرددپیش
 .ها آب سالم و خنک به اندازه کافی تهیه و واگذارگرددبا توجه به گرماي باالي محیط داخل موکب - 
تهیـه و  ... ازدگی مایعات خنک فراوان مثل شربت هاي خاکشیر، تخـم شـربتی، آب لیمـو و   به منظور پیشگیري از گرم - 

 . توزیع گردد
  .از بردن غذا به داخل چادرها ممانعت بعمل آید - 
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 (COVID-19)الزامات بهداشت و تغذیه زائرین اربعین در شرایط کرونا   
 جسـمی آنـان  هـاي  همچنین افزایش قابلیت و) ع(اربعین حسینی  زائرانسالمت درداراي جایگاه و اهمیت خاصی  تغذیه

قرآن کریم توجـه ویـژه   . به آب و غذا همانند دیگر موجودات امري طبیعی وحیاتی است انسان نیاز .دارد براي پیاده روي
پس آدمی بایـد بـه طعـام     "نسان الی طعامهالفلینظر ا "می فرماید  24انسان به غذا را مهم برشمرده در سوره عبس آیه 

 .به چشم خرد بنگردخویش 
 .شد آن بروز از مانع و کرونا ویروس را مهار توان بیمارىمى تا حدودي مناسب با تغذیه

 مایعـات،  بـه  تـامین میـزان نیـاز    و ایمنـى بـدن   سیسـتم  وضـعیت  وتقویت ارتقا شیوه بهترین بیمارى، این با قابلهم براى
 .کافى بسیار مهم است مایعات بوده و نوشیدن اي هریزمغذ و پروتئین انرژى، الکترولیتها،

عادات غذایی در تنظیم برنامه تغذیـه   وضعیت جسمانی و فصل، شرایط آب و هوایی، مدت سفر،عوامل مختلفی از جمله 
ت و بـا اسـتفاده از تجهیـزات طـبخ     بهبود تغذیه زائران اربعین چند سالی است که در دسـتور کـار بـوده اسـ     .مؤثر است
 هیـ تغذ یبهبود و سامانده محورهاي مهم. هاي مهمی در این راستا برداشته شده استآشپزخانه هاي سیار گام صنعتی و

 .باشدبه شرح زیر می نیاربع زائرین
 بیمارى کروناپیشگیري از  با رویکرد محورهاي بهبود و ساماندهی تغذیه اربعین

 مقابله با بیمارى کرونا افزایش ایمنی و غذایی متناسب با فعالیت جسمی زائرانانتخاب برنامه 
 رعایت اصول بهداشتی و مراقبت از عدم فساد در تهیه و نگهداري مواد غذایی

 رعایت اصول بهداشتی و پیشگیري از آلودگی در محل طبخ غذا
 از آلودگی در تهیه نوشیدنیها استفاده از آب شرب بسته بندي شده و رعایت اصول بهداشتی پیشگیري

 تهیه دستورالعمل هاي تغذیه و مراقبت هاي بهداشتی شرایط کرونا و نظارت بر اجرا در موکب ها
 مقابله با بیمارى کرونا افزایش ایمنی و متناسب با فعالیت جسمی زائران نوع غذاانتخاب 

و شرایط آب و هوایی کـربال، نجف،کـاظمین    فیزیکیباید متناسب بامیزان فعالیتهاي  انرژي وکالري برنامه غذایی زائران  -
 .زائران که روزانه با راهپیمایی فعالیت جسمی زیادي داشته، نیاز به انرژي باالیی دارند .و سامرا باشد

ت با تاکید بر غـالت و نـان   گروه غذایى شامل گروه نان و غال 5رعایت تنوع و تعادل در برنامه غذایى و استفاده از همه  -
هاى سبوس دار، انواع جوانه ها و گروه میوه ها با تاکید بر مصرف انواع مختلف میوه هـا، گـروه سـبزى هـا بـا تاکیـد بـر        
مصرف انواع آنها با رنگهاى متفاوت و به ویژه خانواده کلم، گروه گوشت ها با تاکید بر تخم مرغ، مـرغ، مـاهى، حبوبـات و    

 شیر و لبنیات با تاکید بر مصرف لبنیات کم چربمغزها و گروه 
وعده غذایی حجـیم توصـیه مـی     3تا  2وعده غذایی کوچک و با حجم کم در طول روز به جاى مصرف  6تا  4مصرف  -

درصورتی که مصرف برخی مواد غذایی خـام منجـر بـه    . شود تا دیافراگم حرکت آزادانه به سمت باال و پایین داشته باشد
 .اختالل در تنفس گردید مصرف آنها را کاهش دهند نفخ شدید و

در تهیه سـوپ مـى تـوان از منـابع پـیش      . و مایعات )مانند جو(مصرف سوپ به منظور دریافت سبزیجات، غالت کامل  -
هویج، گوجه فرنگى و کدو حلوایى و همچنین از انواع سبزیجات برگ سبز نظیر تره، جعفـرى، اسـفناج و     Aساز ویتامین

و نیز از سبزیجاتى همچون بروکلى و پیاز به علت داشتن ترکیبات گوگردى و جوانـه هـا بـه دلیـل داشـتن انـواع       گشنیز 
 .و همچنین از تکه هاى سینه مرغ استفاده نمود  Cو شلغم که حاوى ویتامین  Bویتامین هاى 

موثر در سیسـتم ایمنـى از قبیـل    هاي  مغذى یزی رکاف دریافت به توانىم بیمارى این با درمقابله مهم ترکیبات ازدیگر -
 .بویژه از منابع غذایى غنى از این ترکیبات اشاره کرد 3، روى، منیزیم، سلنیم و امگا  B6  ،E  ،D، ویتامین  Cویتامین 

و برنامه غـذایی بایـد حـاوي     کند  فراهم  بدن  را براي  ضروري  مواد مغذي  تواند تمام نمی  تنهایی  به ییغذاماده   نوع  یک -
دار و و سـبوس   کامـل   ترجیحاً غالت(  غالت از جمله  مختلف  غذایی  هاي و گروه  از مواد متنوع بوده و غذایی  هايگروه همه
  دهسـتفا ا لبنـی   هـاي  وردهآفـر  ،مرغ  ها و تخم گوشت ،...)نخود، لوبیا، باقال و(  حبوبات، ها ها و سبزي میوه ،) شده  سازيغنی

 .گردد
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 استفاده از روغن مایع گیاهى نظیر روغن کانوال، کنجد و روغن زیتون در پخت غذا و بـه همـراه سـاالد   در تغذیه زائران  -
مقـدار    بـه   هـم آن  غیـر اشـباع    هاي از چربی  آن  جاي  و بهیافته   کاهش  اشباع  هاي چربیروغن و مصرف باید .استفاده شود

 .نمایند  استفاده 9و  6و  3روغن هاي امگا  ومتعادل شدن مصرف  مناسب
خطـر فشـار     در معـرض   افراد بـویژه زائـران    سالمتی  براي شده ومنجر   زیاد سدیم  دریافت  شور به  غذاهاي  مئدا  مصرف -

 از طرفـی نیـاز بـه مایعـات حـاوي امـالح و       .لذا باید مصـرف نمـک در برنامـه غـذایی کنتـرل شـود       .استباال مضر   خون
-و از دست دادن مواد معدنی زیادافزایش مـی  بدن   آب  هاي شدید بعلت تعرق شدید زائران، کاهشکترولیتها در فعالیتال

 .یابد
 مصرف منظم وعدهاى اصلى غذایى و میان وعده در طى روز با تاکید بر صرف صبحانه -
غـالت سـبوس دار و میـوه و سـبزى     در وعده صبحانه از تخم مرغ، شیرکم چرب و پنیرکم چـرب و کـم نمـک، نـان و      -

 .مصرف منظم صبحانه کامل در تقویت سیستم ایمنى نقش دارد. استفاده شود
 تامین پروتئین مورد نیاز روزانه بویژه از طریق تخم مرغ و گوشت سفید و حبوبات -
ماننـد   Cایى ویتـامین  استفاده از منابع غذایى حاوى آهن همانند انواع گوشت و حبوبات، از حبوبات همـراه منـابع غـذ    -

 .نارنج و آبلیموى تازه به منظور جذب بهتر آهن مى توان استفاده کرد
تقویـت   در توانـد همچون تخم مرغ، مرغ، ماهى، قـارچ، حبوبـات و آجیـل هـا مـى      B6استفاده از منابع غذایى ویتامین  -

 .ارددر متابولیسم پروتئین نیز نقش د B6ویتامین . سیستم ایمنى نقش داشته باشد
به خصوص در مورد گوشت ها، مرغ، ماکیان، ماهى ها و تخـم مـرغ توجـه    . به صورت کامال پخته باشدباید مصرف غذا  -

 .کامال به خوبى پخته شده باشدبراي اطمینان از عدم آلودگی به کرونا ویروس  که  شود
و  Cو ویتـامین  Aمصرف میوه و سبزى تازه، استفاده از تمام زیر گروه هاى میوه ها به دلیل داشتن پیش ساز ویتـامین   -

بـراي  استفاده از تمام زیر گروه هاى سبزى جات مشتمل بر سبزیجات زرد، قرمز، نـارنجى و سـبز رنـگ خـوب شسـته و      
، Aسبزیجات به دلیل داشتن پـیش سـاز ویتـامین    . باشد شدهکامال ضد عفونى اطمینان از عدم آلودگی به کرونا ویروس 

 .و رنگ دانه هاى فراوان سبب ارتقاى سیستم ایمنى مى گردند Cاسید فولیک و دارا بودن ویتامین 
مرکبـات  . مصرف انواع مرکبات پرتقال و نارنگى و لیمو ترش و نـارنج بصـورت مـنظم و روزانـه حـداقل دو عـدد در روز       -

 .هستند که نقش مهمى در تقویت سیستم ایمنى دارند Cحاوى ویتامین 
و سلنیوم هستند که مى تواند به تقویـت سیسـتم ایمنـى     Bمصرف غالت کامل سبوس دار حاوى ویتامین هاى گروه   -

 .کمک کنند
مصرف شیر و لبنیات کم چرب  و ترجیحا پروبیوتیک بـه مقـدار حـداقل دو لیـوان در روز، ایـن گـروه منبـع خـوبى از          -

 .هستند که در سیستم ایمنى نقش دارند Bویتامین 
آجیـل هـا منبـع    . گنجاندن انواع آجیل و مغز هاى بى نمک در برنامه غذایى براى تقویت سیستم ایمنى مناسب اسـت  -

 . و روى و سلنیوم مى باشد Eیتامین خوبى از و
 .دارند نقشی ایمن سیستم تقویت در فیتوکمیکالها وجود واسطه به سیر مانندیی غذا موادی بعض شده کنترل مصرف -
توانـد بـه ایجـاد    شود و میغذاهایی که حاوى مقادیر زیادى چربی و نمک است موجب تحریک سیستم ایمنی بدن می -

 . ى مختلف بدن و از جمله مجراى تنفسی و مسیرهاى هوایی منجر شودتورم و التهاب قسمتها
 در طبخ غذا  یاز آلودگ يریشگیو پ یاصول بهداشت تیرعا

 .باشدمى آلوده اشیاء لمس ویا عطسه ای سرفه ازطریق یا قطرات ریز ازطریق طورعمده به کرونا ویروسراههاي انتقال  -
دسـتها را بـا آب    تلفالزم است همواره نظافت را بطور جدى رعایت کنند و در فرصت هاى مخ غذا درطبخ فعال افراد لذا

توصیه مى شـود، ایـن گـروه از افـراد     . گرم و صابون بشویند و لباس و روپوش خود را کامال تمیز و نظیف نگهدارى کنند
نمودن زباله، در زمـان نظافـت محـل     ابجاغذا، قبل و بعد از خوردن و نوشیدن، هنگام ج طبخهنگام شروع به کار، هنگام 

 .بشویند یکردن خودشان و همکارانشان، تمام احواالت، دستها را با آب و صابون به خوب هکار، پس از سرفه و عطس
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غذاي سالم با داشتن تجهیزات غیرآلوده، محیط آشپزخانه پاك و بهداشتی و آشپزهاي سـالم و بـدون بیمـاري ممکـن      -
نظارت دائم بر شستشو و ضدعفونی کردن محـیط  . داشت فردي آشپزها باید بطور مستمر کنترل شودرعایت به. باشدمی

 . آشپزخانه و تجهیزات طبخ براي پیشگیري از انتقال آلودگی ثانوي بخصوص آلودگی ویروس کرونا به غذا ضروري است
ر آلـودگی بـه محـیط آشـپزخانه الزامـی      نظارت برانتقال و جابجایی بهداشتی ضایعات آشـپزخانه و جلـوگیري از انتشـا    -

 .کنترل و پایش بهداشتی بودن آب مصرفی آشپزخانه باید روزانه انجام شود.است
ي ناسالم بـا انجـام صـحیح و کامـل     بیماریهاي ناشی از غذانظارت بر ایمنی و سالمت غذا در محل طبخ و پیشگیري از  -

 ها اجراي نظارت بر بهداشت آشپزخانه در موکب با حضور کارشناس بهداشت در ستاد اربعین براي ضوابط
 زائران همه به غذاى سالم درتحویل دقت و پز یمن غذاهاى حذف و مرغ وتخمی گوشت مواد وایمن سالم کامل، پخت -

 از بایـد  کلـی  اصـل  یـک  بـه عنـوان   بنابراین هستند حساس سانتیگراد درجه 70 پخت عمولیم دماى به کرونا ویروس -
 .کرد اجتناب نشده پخته وکامل ماهی خام و قرمز، مرغ مرغ،گوشت تخم حیوانی شیر، محصوالت مصرف

 .است ایمن شود آماده میزت دستهاى با و باشد پخته گوشتی کامال محصوالت که درصورتی
 غذایى وعده ازطبخ هر بعد زدا ظروف با موادگندیی وگندزدا روفظ وىشدرشست شوینده مواد مناسب استفاده-
 بـه طورپیوسـته   ایشـان ی ارزیـاب  و... نفـس و ی تنگـ  یا سرفه ب،ت بیمارى اولیه عالئم هرگونه با پرسنل سالمت به توجه- 

 شپزخانهآ حضوردرفضاى جهت
 آشپزخانه در متفرقه افراد زحضورا جلوگیرى بر تاکید -
 بعـد  زدا ظروف بـا موادگنـد  یی وگندزدا وقت تمام نظارت با ظروف درشستشوى شوینده مواد مناسب استفاده بر تاکید -
 غذایى هروعده از
 و سـردخانه  هجملـ  موادغـذایى از  با رتبطم فضاهاى رتمامی دغذای مواد وتجهیزات ظروف و طوحیی سگندزدا بر نظارت -

 طبخو  سازى مادهآ ومحلهاى افراد، استراحت اتاق انبار،
 رعایت اصول بهداشتی در توزیع غذا در راهپیمایی اربعین

تمـاس   یـا  و عطسه در محیط قرار گیري مواد غذایی یا ازسرفه کرونا ویروسانتقال  براي جلوگیري ازغذا،  توزیعهنگام  -
دستها را بـا آب   کرده والزم است همواره نظافت را رعایت  توزیع کننده غذا افراد. دست بدون دستکش با غذا پرهیز شود

 .میز نگهدارى کنندگرم و صابون بشویند و لباس و روپوش خود را کامال ت
نگهداري غذا در ظروف سربسته و عدم قرار دادن در فضاي باز براي جلوگیري از آلـودگی هـاي محیطـی و گـرد غبـار       -

 .رعایت شود
 .عدم نگهداري غذا در دماي معمولی بیش از حد مجاز و عدم توزیع غذاي باقی مانده در وعده هاي دیگررعایت شود-
ي فاسد با حضـور کارشـناس بهداشـت در سـتاد     بیماریهاي ناشی از غذاکنترل سالمت غذا قبل از توزیع و پیشگیري از -

 اربعین براي اجراي نظارت در محل توزیع غذا در موکب ها و مسیر راهپیمایی زائران
 ربوطهم عملهاىالدستور مطابق غذا توزیع وگرم سرد زنجیره حفظ بر نظارت و تاکید -
 آمـاده  فرآینـد  اینکـه  یـا  انجـام نشـده   کامـل  صورته ب پخت فرآیند آن، سازيآماده روند در کهغذاهایی وسرو ازتهیه  -

 .شود اجتناب شود درصورت عدم اطمینان از رعایت شرایط بهداشتی،می انجام ازطبخ بعد سازي
-مـی  مصـرف  خـام  صـورت ه ب و کندینم طی را طبخ فرآیند سبزیجات و ها میوه گروه موادغذایی اکثر اینکه به باتوجه -

 صـورت  در و شـده  رعایـت  کامـل  بصورت سبزیجات میوه و اي مرحله 4 ضدعفونی و شستشو فرآیند است الزم لذا شود
 -.شود جلوگیري آن ازتوزیع ضدعفونی، و شستشو براي هاي الزمزیرساخت و امکانات وجود عدم

 ازقاشـق  اسـتفاده  یـا  اختصاصی ولیوان چنگال قاشق، از باز و استفاده بصورت آنها توزیع عدم و غذا نمودن بندي بسته  -
 غـذایی  وادمـ  ىهـا  بسـته  طریـق  از ویـروس  کرونـا  انتقال امکان .بهداشتی ضروري است مصرف یکبار ظروف چنگال و و

 خـوددارى موادغـذایی   کـردن  دسـت  بـه  ازدسـت  .شود ضدعفونی نیز ها بسته مصرف از میگردد قبل توصیه .دارد وجود
 .ودش
 دستورالعملها مطابق مصرف یکبار ظروف پسماند مدیریت -
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 زدا گنـد  ظـروف بـا مـواد   یی زدا گند و وقت تمام نظارت با روفظ شستشوى در شوینده مواد مناسب استفاده بر تاکید -
 غذایى وعده هر از بعد

 غذایى وعده هر از بعد دردستورالعمل تایید مورد گندزدا مواد با غذا توزیع سطوحیی برگندزدا نظارت  -
 غذایى وعده هر از بعد دستورالعمل در تایید موردي زدا گند مواد با غذا حمل ظروفیی برگندزدا تاکید -
 پایـه  بـر  کننـده  ضدعفونی اسپریهاي یا و ژل ها از موکب ها و مساجد وحسینیه تجمع محلهاي و عمومی اماکن تمامی -

 گـردد و مطـابق   رعایت جنبی اماکن متري نیم و یک فاصله رعایت و تراکم جمعیت کاهش همچنین .استفاده شود الکل
 .گندزدایی شوند و ضدعفونی ابالغی دستورالعملهاي

 .مکانها سایر وسایل از بهداشتی سرویسهاي زدایی گند و نظافت وسایل دستمالها، سطل، داسازيج -
 .قرارداده شود افراد دردسترس... و کننده ضدعفونی مایع دستکش، نظیر ماسک، بهداشتی اقالم -
 قسـمت  یـا  دسـتمال و  بـا  عطسـه  و سـرفه  هنگام بینی و دهان پوشاندن همچنین روبوسی، و دادن دست از اريدخود-

 .افراد روزانه استحمام و آستین باالي
 پخت و توزیع نان در  یآلودگعدم از  مراقبت و یاصول بهداشت تیرعا

و سـلنیوم مـى توانـد بـه تقویـت       Bمصرف غالت کامل سبوس دار مانند نان هاى سبوس دارحاوى ویتامین هاى گروه  -
 .کمک کنند بیماري کرونا در مقابله با سیستم ایمنى

 زائـران و  فیزیکـی اید متناسب با میزان فعالیتهاي ب شود وفرد از نان تامین می هر بیشترین انرژي وکالري غذایی روزانه -
 .شرایط آب و هوایی نان به اندازه کافی توزیع شود

میزان سروتونین را در بدن باال می برد و تاثیري آرامـش بخـش   از جمله نان  مصرف مقادیر مناسب کربوهیدرات مرکب -
 مـواد غـذایی   امـا  ،کربوهیدرات ساده مثل انواع نان هاي سفید و شیرینی ها فقط تـاثیري مـوقتی و زودگـذر دارنـد    . دارد

، بسیار آرام تر هضم مـی شـوند و اثـري نشـاط آور پـر دوام      )سبوس دار(کامل نان با آرد مثل  مرکبحاوي کربوهیدرات 
 . تري دارند

 مصرف نان گرم همزمان با پخت آن می باشد، زیرا نان بعد از پخت امکـان  نان، نبودن آلوده از اطمینان یکی از راه هاي-
 .ندارد کردن ضدعفونی

درصـورتی کـه نـان بـراي وعـده       .باز در پیشگیري از آلودگی تاثیر دارد بصورت آن توزیع عدم و نان نمودن بندي بسته-
شرایط بهداشتی خنک و بسته بندي شده و زمان توزیع از دست به دست کـردن نـان    هاي بعدي پخت می شود باید در

 .شود ضد عفونی نیز ها بسته مصرف از گردد قبلمی توصیه. خودداري شود
 .توزیع شود از قراردادن موادغذایی الي نان خودداري شده و هرگونه اقالم غذایی در کنار نان در بسته جداگانه -

 کرونا یاز آلودگ يریشگیو پ یشده بهداشت يبسته بند و نوشیدنیهاي آب شرب
مصـرف مقـدار مناسـب آب    . نوشیدن آب آشامیدنی سالم به اندازه کافی و فراوان به حفظ ایمنی بدن کمک مـی کنـد   -

لیـوان   8تـا   6مصرف . تخلیه شوند کرده وباعث می شود ترشحات درون مجارى هوایی رقیق تر شده و راحت تر حرکت 
 .آب و یا سایر مایعات به صورت روزانه توصیه می شود

. بصورت بسته بندي انفرادي توزیـع شـده و بـراي خنـک کـردن آن از کـانتینر سـرخانه دار اسـتفاده شـود          آب شرب -
از صدمه ندیدن بسته بندي آب هنگام سرد کـردن اطمینـان حاصـل     رصورت استفاده از یخ قالبی براي سرد کردن آند

 .شود
مسیر راهپیمایی زائـران  بـراي متعـادل کـردن      بصورت بسته بندي انفرادي در) شیر و دوغمیوه،  آب(مایعات  نوشیدن -

مایعـات بـه رقیـق شـدن     مصرف  .هاي از دست رفته در اثر تعرق و فعالیت جسمی استفاده شودجبران الکترولیت مزاج و
را  هـا از جملـه کرونـا    با بیمارى مقابله پیشگیري و یادر نتیجه بدن انرژى کافى براى  کردهترشحات و دفع سموم کمک 

 .خواهد داشت
سنتی ازجمله آبلیمو، خاکشیر با بهره گیري از دسـتگاه هـاي مخصـوص     هاي طبیعی وتهیه و توزیع شربت و نوشیدنی -

استفاده از یخ قـالبی بـراي سـرد کـردن      .داراي سیستم سرمایش در موکب ها و استفاده از آب شرب بهداشتی اجرا شود



   ١٣ 
 

ز سالمت آب مورد استفاده در تولید یخ و رعایـت مـوازین بهداشـتی و عـدم     شربت و نوشیدنی فقط در صورت اطمینان ا
 .ایجاد آلودگی و مخاطره در آماده سازي شربت مجاز است

 .منابع آب شرب در موکب ها بایستی توسط کارشناس بهداشت از نظر منشا و سالم بودن بررسی شود -
 ییمواد غذا ذخیره سازيو  هیو مراقبت از عدم فساد در ته یاصول بهداشت تیرعا

 جلـوگیري از  و بـراي  الزم است همواره نظافت را بطور جـدى رعایـت کننـد    تهیه و نگهداري موادغذایی در فعال افراد -
تماس با مواد غـذایی از ماسـک و دسـتکش اسـتفاده     هنگام و  دستها را با آب گرم و صابون بشویند کرونا  ویروسانتقال 

 .ر محل نگهدري مواد غذایی خودداري نمایندعطسه د یا نموده و از سرفه
ورود و خروج اقالم از انبار باید بطور دقیق از نظر کمی و کیفی کنترل شود و دریافت اقالم  برابر تاییـد کیفـی صـورت     -

 .گیرد
 .آلوده و فاسد با سایر محصوالت ناسالم جلوگیري شود ،باید از ورود مواد غذایی تاریخ گذشته -
 .قرار گیرندو محیط هاي باز  بایستی در معرض نور مستقیم خورشیدنمواد غذایی  -
 .انبار کامال خشک و هیچگونه رطوبتی نداشته باشد ،هنگام ذخیره سازي -
 .کلیه سطوح و کف انبار بایستی تمیز و عاري از هرگونه آلودگی و مواد خارجی باشد -
 .سپس چیدمان صورت گیرد وهاي معیوب، تعویض یا ترمیم شده سته بنديهنگام چیدمان کاال در انبار و سردخانه ب -
هنگام تحویـل گیـري، کنتـرل کیفـی و      .هنگام تحویل گیري مواد غذایی حتماً تاریخ تولید و تاریخ انقضاء کنترل شود -

 .دکمی اقالم مطابق با مشخصات فنی پیوستی همراه آن صورت گرفته و در صورت تطبیق تحویل گرفته شو
هنگام چیدمان مواد غذایی سنخیت و سازگاري اقالم مد نظر قـرار گرفتـه و از کنـار هـم قـرار دادن اقـالم نامتجـانس         -

مثال ادویه جات در کنار چاي خشک و قند یا مواد شوینده ها، سفیدکننده ها در انبار مواد غـذایی  براي . خودداري شود
 .قرار نگیرد

خیره شده باید در زمانهاي مناسب بازرسی به عمل آید و در صورت مشاهده آفـات  از قسمت هاي مختلف محصوالت ذ -
 .و هرگونه نقصی اقدامات الزم صورت گیرد

 .محیط سردخانه باید عاري از جانوران و حشرات موذي و آلودگی هاي میکروبی و شیمیایی باشد  -
اقالم زیر اواپراتور، سالم بودن بسـته بنـدي مـواد غـذایی     هنگام چیدمان کاال در سردخانه فاصله از دیوارها، قرار ندادن  -

 .مورد توجه قرار گیرد
 در. بمانـد  زنـده  توانـد مـی  مـدتی  سـانتیگراد  درجـه  20 نفیم دماى در و هستند پایدار انجماد شرایط در کرونا ویروس-

 در کرونـا  ویـروس  اینکـه  بـه  باتوجـه . بمانـد  زنـده  ساعت چند تا تواندکرونا می ویروس سانتیگراد درجه 4 خچالی دماى
 .ندک پیشگیرى طریق غذا از آن انتقال از میتواند غذایی مواد ایمنی و بهداشت، هستند پایدار شده فریز و ایینپ دماى

 موکب ها آشپزخانه ها و در ویروس کرونا یاز آلودگ يریشگیپو  محیط بهداشت يمراقبت ها
 .مواد غذایی انجام شودنظارت بهداشتی در زمان تهیه و ذخیره سازي  -
 .سالم سازي و رعایت بهداشت تجهیزات طبخ غذا و نان ضروري می باشد -
 نظارت بهداشتی در زمان توزیع غذا و نان بین زائران در پیشـگیري از احتمـال فسـاد میکروبـی و یـا آلـودگی ویـروس        -

 .باشدضروري می کرونا
 .الزامی است کرونا مقابله با آلودگی ویروس زائران برايرعایت بهداشت در زمان توزیع آب و نوشیدنی بین  -
توانـد از انتشـار آلـودگی جلـوگیري     اجراي کنترل شرایط بهداشتی مکان طبخ، اسکان، حمام و سرویس بهداشتی مـی  -

 .کند
 .جمع آوري دفع بهداشتی پسماند،زباله و فاضالب براي پیشگیري انتشار آلودگی میکروبیضروري است -
و گند زدایی مستمر حمام و سرویس بهداشتی و ضد عفونی کردن تجهیزات و مکان طـبخ و توزیـع غـذا بـراي     نظافت  -

 .کاهش بار میکروبی ضروري است
  



   ١٤ 
 

 در موکب ها هیتغذ يکرونا و نظارت بر اجرا دستورالعمل ها طیشرا یبهداشت يمراقبت هامدیریت 
 در موکب ها اربعین زائر دستورالعمل و ضوابط طبخ و توزیع غذاي ينظارت بر اجرا -
 مربوطه مشخصات مواد غذایی و دستورالعمل نظارت بر تامین و خرید مواد اولیه طبق استانداردها، -
 دستورالعمل تعداد نیروي انسانی، ابزار و تجهیزات و مکان متناسب با ظرفیت طبخ غذا نظارت بر رعایت -
 دستورالعمل طبخ و آماده سازي، حمل و توزیع غذا ي جرانظارت بر ا-
 ضوابط بهداشت تجهیزات، مکان و نیروي انسانی  ينظارت بر اجرا-
 طبخ و توزیع غذا بهداشت و کیفیت کنترل نظارت بر اجرا دستورالعمل-
 داشتن مجوز بهداشتی از ستاد پشتیبانی اربعین و کارت بهداشت و سالمت افراد -

همـه عوامـل مـوثر بایـد     . اجراي تغذیه سالم در اربعین مستلزم داشتن ساختار مناسب، هماهنگ و همکـاري مـی باشـد   
 .موارد زیر تالش نمایند در اجراي براي دستیابی به اهداف مزمان فعال بوده وه

 .رالعملهاي مناسب در تغذیه اربعینوجود برنامه غذایی صحیح براساس الگوي تغذیه سالم و دستو
 .تخصصی در موضوع رژیم غذایی زائرفعال بودن ناظران 

 .ي تجهیزات نوین و صنعتی طبخ غذابکارگیر
 .ن و فضاي کاري استاندارد و مناسباستفاده از مکا

 .تدارك مواد غذایی سالم و بهداشتیتهیه و 
 .ازي، عمل آوري و طبخ غذاآماده س وجود کارکنان مجرب و ماهر در امر

 .نی کارکنان، مکان و تجهیزات طبخنترل بهداشت و ایموجودناظران در ک
 .و فرآیند طبخ غذا انجام آزمونهاي کیفی موادغذایی وجود ناظران متخصص و
 .انسانی مناسب در توزیع و سرو غذاوجود امکانات و نیروي 

الزم اسـت همـه    )ع( ءزائران اربعین سـید الشـهدا   براي دستیابی به تغذیه سالم و اجراي صحیح و کامل ضوابط بهداشتی
مسئولین و دست اندرکاران ستاد اربعین هماهنـگ و یکپارچـه نسـبت بـه برنامـه ریـزي ارتقـاء تغذیـه و بهبـود شـرایط           

شـده و مـورد رضـایت    ) ع( زائران و توانایی آنان در زیـارت امـام حسـین    تالشها منجر به سالمت بهداشتی اقدام نموده تا
 . حق تعالی قرارگیرد


