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فرم مشخصات پدیدآورندگان:
مالحظات

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

حسن

عزیزی

رییس اداره ساماندهی انبارهای امدادی سازمان امداد و نجات

2

حسین

عنایتی

کارشناس لجستیک و آمادگی سازمان امداد و نجات

3

رضا

مسافر

معاون امداد و نجات استان آذربایجان غربی

4

محمدباقر

محمدی

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان لرستان

5

غالمعلی

فخاری

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان مازندان

6

سیاوش

غالمی

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان گیالن

9

علی

یوسفی نیا

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان بوشهر

8

داود

رجبی

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان البرز

7

رضا

مومنی

کارشناس اسکان اضطراری سازمان امداد و نجات

11

علی

مشاری

کارشناس پشتیبانی و تجهیزات سازمان امداد و نجات

11

منصور

توکلی

مدیر تیم های عملیاتی سازمان امداد و نجات

12

سیدموسی

موسوی انزهایی

مدیر ترابری و انبارهای معاونت لجستیک وآمادگی

13

نواب

شمس پور

رییس اداره برنامه ریزی و استانداردسازی سازمان امداد و نجات

14

مهدیه

صفاری نطنزی

کارشناس مسئول استانداردسازی سازمان امداد و نجات

15

محمدرضا

شایگان

کارشناس استاندارد سازی سازمان امداد و نجات

16

سعید

متانی

معاون لجستیک وآمادگی سازمان امداد و نجات

19

شاهین

فتحی

معاون امداد و نجات سازمان امداد و نجات

18

دکتر احمد

سلطانی

معاون برنامه ریزی و آموزش های تخصصی سازمان امداد و نجات

17

مرتضی

سلیمی

رییس سازمان امداد و نجات

تهیه کنندگان

بازبینی

ویرایش

نهایی کننده
تایید کننده

جدول بازنگری دستورالعمل:
شماره بازنگری

تاریخ بازنگری

شرح مختصر تغییرات

نام و نام خانوادگی مقام ما فوق:
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مقــدمه
امداد رسانی و تامین حداقل نیاز های زیستی آسیب دیدگان از وظایف اصـلی جمعیـت هـالل احمـر در سـوانح
می باشد ،سازمان امداد و نجات به عنوان متولی امر با توجه به سوابق و زیرساختهـای موجـود و همچنـین وظـایف
قانونی تصریح شده در اساسنامه جمعیت هالل احمر و نیز شرح وظایف موجود در آیین نامه امداد ونجـات ،در جهـت
ارتقاء خدمات امدادی وضرورت تامین نیازهای زیستی وضروری آسیب دیدگان درحوادث وسوانح با نگاه حفظ کرامت
انسانی آسیب دیدگان و توزیع عادالنه خدمات امدادی ،اقدام به بازنگری و اصالح اقالم زیسـتی ،غـذایی و بهداشـتی
آسیب دیدگان با رعایت استاندارهای الزمه و توجه به نیازهای آسیب دیدگان اعم از زنان و مـردان ،کودکـان و سـال
خوردگان نموده است.
این دستورالعمل شامل اسـتانداردها و مشخصـات فنـی بسـته هـای غـذایی و بهداشـتی  24سـاعته و  92سـاعته
و یک ماهه اضطراری جمعیت هالل احمـر اسـت کـه بـه ـور گسـترده در عملیـات امدادرسـانی جهـت بـرآورده
ساختن نیازهای ضروری و اولیـه آسـیب دیـدگان در حـوادث و سـوانح اسـتفاده مـیشـود و جهـت هـر یـک از
اقالم مشخصات عملکردی و ویژگی های اساسـی محصـول ،تعریـف شـده اسـت و محتـوی ایـن دسـتورالعمل ،بـه
مدیران و نیروهای امدادرسـان در تـامین منـابع ،تـدارکات و فراینـدهای کنتـرل کیفیـت و یکسـان سـازی رونـد
امدادرسانی به منظور توزیع عادالنه امکانات ،کمک موثری خواهد نمود.
این رح شامل تامین حداقل نیازهای استاندارد افراد و خانوار آسیب دیده بوده و بر اساس شاخص هایی اعم از
وسعت حادثه ،شرایط متفاوت فرهنگی استان های کشور ،ذائقه و عادات مختلف غذایی همو نان ،شرایط مالی
جمعیت هالل احمرو تعهدات شرکت های تامین کننده اقالم غذایی و بهداشتی ممکن است تغییراتی در ارائه برخی از
اقالم بوجود آید .

اهداف
 استاندارد سازی اقالم و همسان سازی آن درسراسر کشور در راستای استفاده از حداکثر ظرفیت لجستیکی
در پاسخگویی به حوادث و سوانح
 تعیین اقالم اضطراری غذایی  24ساعت اول پس از حادثه
 تعیین اقالم اضطراری غذایی و بهداشتی  92ساعت پس از حادثه
 تعیین اقالم اضطراری غذایی و بهداشتی یک ماهه اول پس از حادثه
 تعیین مشخصات فنی و استانداردهای ضروری اقالم امدادی بسته های غذایی و بهداشتی اضطراری
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دامنـــه کاربرد
دامنه کاربرد این دستورالعمل کلیه پایگاه های امداد و نجات و شعب تابعه جمعیت هالل احمر در سراسر کشور
می باشند و در زمان آمادگی ،موظف به ذخیره سازی مناسب و در زمان پاسخگویی موظف به توزیع اقالم برابر این
استاندارد می باشند.

مراجع الـزامی
 اساسنامه جمعیت هالل احمر
 آیین نامه امداد و نجات
 برنامه راهبردی جمعیت هالل احمر

تعـاریف
مخا ره :به هر پدیده یا موقعیتی که به ور بالقوه توان آسیب رساندن یا از بین بردن زیرساختارها ،ایجاد اخـتالل در
سیستم های ارائه خدمات ،به خطر افتادن حیات افراد ،از دست رفتن اموال و آسیبهای زیست محیطی شود مخـا ره
گویند.
خطرپذیری یا خطر :به احتمال ایجاد آسیب یا از بین رفتن زیرساختارها ،ایجاد اختالل در سیستمهای ارائـه خـدمات،
به خطر افتادن حیات افراد ،از دست رفتن اموال و آسیبهای زیست محیطی ناشی از مخا رات ا الق میشود.
حادثه :هر رویداد  ،واقعه و اتفاق یا اقدامی غیر معمول که کارکردهای بیعی جامعه را تحت تاثیر قرارداده ،پیامدهای
جدی و یا خسارت در بر داشته و پاسخ اضطراری به آن ضروری باشد و اغلب توسط نیروها و تیم های عملیاتی محلی
قابل پاسخ می باشد .در واقع حادثه ،بالفعل شدن مخا ره است.
سانحه :رویدادی ناگوار و خسارت بار است که موجب اختالل در عملکرد معمول و بیعی یک جامعه شده و پاسـخ بـه
آن از توان  ،امکانات و یا منابع جامعه آسیب دیده خارج بوده و اغلب نیازمند حضـور و کمـک نیروهـای خـارج از آن
جامعه می باشد .
شرایط اضطراری  :شرایطی غیر قابل انتظار ،ناگهانی ،فوری و خسارت بار است که می بایست هر چـه سـریعتر بـه آن
رسیدگی شود.
بحران  :شرایطی غیر قابل انتظار ،ناگهانی و خسارت بار است که تعادل بین نیازها و امکانـات و توانـایی هـای جامعـه
آسیب دیده بر هم خورده و نیازمندتصمیم گیری سریع و اثربخش و حضور و کمک نیروهای خارج از آن جامعـه مـی
باشد .
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مدیریت بحران :عبارت است از سیاستگذاری ،اخذ تصمیمات مدیریتی و انجام اقدامات اجرایی در راستای پیشـگیری
و کاهش اثرات مخرب حوادث و سوانح ،ایجاد آمادگی برای پاسخگویی مناسب ،موثر و بموقع و بازیابی و ترمیم اثـرات
مخرب حوادث و سوانح
آسیب دیده :به فردی ا الق می شود که تحت تأثیرات سوء حادثه یا سانحه قرار گرفته است.
منطقه حادثه  :محدوده جغرافیایی است که تحت تأثیرات سوء حادثه یا سانحه قرار گرفته است.
تابآوری  :به میزان سازگاری جامعه ،سازمان یا گروه های در معرض خطـر یـا آسـیب حـوادث و سـوانح در تحمـل
خسارات وارده ،ترمیم ،بازیابی و خروج از وضعیت اضطراری گفته میشود.
پیشگیری :مجموعه اقداماتی است که با هدف حذف و یا کاهش پایدار احتمال وقوع حوادث و سوانح و عوارض ناشـی
از آنها انجام می گیرند.
کاهش اثرات :مجموعه اقداماتی است که با هدف کاهش نسبی اثرات سوء ناشی از حوادث و سوانح انجام می گیرند.
آمادگی :مجموعه فعالیتها و اقداماتی است که در مرحله قبل از وقوع حوادث و سوانح به منظور کسب ا مینـان از
پاسخگویی صحیح ،موثر و به موقع به اثرات سوء ناشی از آنها انجام می گیرند.
پاسخ  :مجموعه فعالیتها و اقداماتی است که در زمان وقوع حوادث و سوانح و پس از آن به منظور کاهش و جبـران
اثرات سوء ناشی از بروز آنها انجام می گیرند.
بازیابی  :مجموعه فعالیتها و اقداماتی است که پس از وقوع حوادث و سوانح به منظور بازگشت جامعه به شرایط قبـل
از بروز آنها و یا بهتر ازآن انجام می گیرند و شمل دو دسته اقدامات بازسازی و اقدامات بازتوانی می شوند.
سامانه فرماندهی حادثه  :یک ساختار منعطف سازمانی است که به منظور تسهیل ،تسریع و بهبود در اجرای عملیـات
پاسخ به حوادث و سوانح تبیین شده و امکان فرماندهی ،کنترل و هماهنگی موثرتر در مقابله بـا حـوادث و سـوانح را
فراهم می نماید.
ارزیابی  :فرایند جمع آوری ،تطبیق و تجزیه و تحلیل ا العات در خصوص پیامـدهای حـوادث و سـوانح بـه منظـور
تصمیم گیری صحیح و سریع درخصوص نوع و نحوه پاسخ صحیح ،موثر و به موقع به اثرات سوء آنها می باشد.
جستجو :مجموعه فعالیتها و اقداماتی است که به منظور مکان یابی و دستیابی به فرد یا افراد مفقود ،محبـوس و یـا
آسیب دیده از حوادث و سوانح صورت می پذیرند.
نجات  :مجموعه فعالیتها و اقداماتی است که به منظور حفظ جان فرد یا افراد آسـیب دیـده ،رهاسـازی و خـروج از
محیط خطرناک و انتقال ایشان به مکان امن صورت می پذیرد.
امداد  :مجموعه فعالیتها و اقداماتی است که به منظور تداوم حیات فـرد یـا افـراد آسـیب دیـده و برخـورداری از
تسهیالت و امکانات زیستی وکرامت انسانی صورت می پذیرد.
تخلیه اضطراری :عبارت است از ترک فوری مکان و یا محلی که احتمال ایجاد آسیب و اثرات سـوء درصـورت تـداوم
حضور افراد در آن وجود دارد و انتقال ایشان به محلهای امنی که خطری آنها را تهدید نکند .
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اسکان اضطراری  :فرا یند استقرار افراد آسیب دیده از حوادث و سوانح در اماکن امن واجد ملزومات و تسهیالت اولیـه
زندگی است که بطور معمول با استفاده از چادر و یا بهره مندی از فضاهای عمومی از جمله مدارس ،مساجد ،حسـینیه
ها ،سالن ها ،ورزشگاه ها و  ...تامین میگردد.
اسکان موقت :فرایند استقرار افراد آسیب دیده از حوادث و سوانح در اماکن موقت واجد ملزومـات و تسـهیالت پایـه
زندگی است که حریم خصوصی افراد در آنها تامین می شود.
اسکان دائم :فرایند استقرار افراد آسیب دیده از حوادث و سوانح در امـاکن مسـکونی دایـم کـه واجـد ملزومـات و
تسهیالت زندگی معمول شهروندان آن جامعه می باشند.
تغذیه اضطراری :فرایند تامین و توزیع غذای با کمیت و کیفیت قابل قبول جهت حفظ سالمتی آسیب دیدگان حوادث
و سوانح که نیازهای پایه تغذیه ای افراد را تامین می نماید.
بهداشت اضطراری :فرایند تدارک و تامین آب آشامیدنی سالم ،دفع بهداشتی فاضالب و مواد زائد جامد ،ضد عفونی و
گندزدایی محیط ،بهداشت فردی ،گروهی و خانواده که در راستای حفظ سالمت آسیب دیـدگان حـوادث و سـوانح و
پیشگیری از بروز بیماریها و اپیدمی ها انجام می گردد.
شبکه امداد ونجات  :مجموعه یکپارچه از پایگاه های امداد ونجات ،ناوگان ترابـری ،مخـابرات و ارتبا ـات رادیـویی،
انبارها ،شعب و مراکز استانی جمعیت ،مراکز آموزش تخصصی و توان افزایی و تیم های عملیاتی در گستره کشور مـی
باشد .
پایگاه امداد ونجات :مجموعه ای است مشتمل بر ساختمان و محو ه و ترجیحا پد بالگرد و واجد خـودرو و تجهیـزات
عملیاتی مورد نیاز که تیم /تیم های عملیاتی جمعیت به منظور آمادگی ارائه خدمات جستجو و نجات و امـداد رسـانی
به آسیب دیدگان ناشی از حوادث و سوانح و نیز ماموریت های ابالغی در آن مستقر می شوند.
زنجیره ی تامین :مجموعه اقدامات و برنامه های مدیریت جامع لجستیکی در جهت تامین و انتقال اقـالم و تجهیـزات
مورد نیاز متاثرین ناشی از وقوع حوادث و سوانح با رویکرد استفاده از سیستم های نرم افزاری و پشـتیبانی تصـمیمی
در راستای افزایش سرعت امداد رسانی و استفاده از حداکثر ظرفیت انبارهای کشور.
واحد های تابعه :سازمان ها ،معاونت ها ،موسسات وابسته ،شعب ،مراکز و پایگاه های جمعیت هالل احمر در استان هـا
و سایر مراکز داخل وخارج از کشورکه به نحوی از بودجه ی جمعیت استفاده می نمایند.

روش کـار
تغذیــه اضــطراری در حــوادث و ســوانح از وظــایف جمعیــت هــالل احمــر بــوده اســت کــه ا ز اهمیــت شــایانی
برخوردار می باشد .عمده فعالیت در خصـوص تغذیـه اضـطراری در  92سـاعت اولیـه و یـک مـاه اول صـورت مـی
پذیرد و از آنجایی که تامین سالمت آسـیب دیـدگان از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت در ایـن بسـته هـا اقـالم
بهداشتی نیز تعبیه شده است.
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به جهت استانداردسـازی اقـالم امـدادی و یکسـان سـازی آن در سراسـر کشـور ،بسـته هـایی تـدوین گردیـده
است که شامل بسته هـای غـذایی و بهداشـتی بـرای شـرایط اضـطراری  24سـاعته اول حادثـه  92،سـاعته اول
پس از حادثه و یک ماهه در غالب بستههای دو نفر ه و سه نفره تعریف و بسته بندی می گردد .

.1استاندارد بسته غذایی اضطراری
از آنجایی که امداد رسانی سریع و موثر به آسیب دیدگان ناشی از حوادث و بالیای بیعی ضرورت دارد ،بسته غذایی
اضطراری یک نفره جهت  24ساعت اولیه حوادث در نظرگرفته شده است که نیاز های فوری و حیاتی آسیب دیدگان
را تامین می کند.

.2استانداردبسته غذایی اضطراری  22خانواده ساعته
این بسته ها در ی  92ساعت پس از حادثه در اختیار آسیب دیدگان قرار می گیرد .
 بسته غذایی اضطراری برای روزهای اول حادثه با بعد خانوار  4نفره ( 92ساعت اول پس از حادثه)

.3استانداردبسته بهداشتی اضطراری انفرادی  22ساعته
 بسته بهداشتی اضطراری  92ساعته انفرادی روزهای اول حادثه ویژه مردان
 بسته بهداشتی اضطراری  92ساعته انفرادی روزهای اول پس ازحادثه ویژه زنان
 بسته بهداشتی اضطراری  92ساعته انفرادی روزهای اول حادثه ویژه کودکان
 بسته بهداشتی اضطراری92ساعته انفرادی روزهای اول حادثه ویژه نوزادان

.4استاندارد بسته های غذایی اضطراری خانواده یک ماهه
این بسته ها بعد از  92ساعت اولیه و برای یک دوره یک ماهه در اختیار آسیب دیدگان قرار می گیرد.
 سبد غذایی یک ماهه خانوار

.5استاندارد بسته های بهداشتی اضطراری انفرادی یک ماهه
 بسته بهداشتی یک ماهه ویژه مردان
 بسته بهداشتی یک ماهه ویژه زنان
 بسته بهداشتی یک ماهه ویژه کودکان
 بسته بهداشتی یک ماهه ویژه نوزادان
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شماره بازنگری

-1استاندارد بسته غذایی اضطراری
بستــه اضطراری یک نفره ویژه  24ساعت اولیه

ردیف
1
2
3

شرح کاال
خرما وکیوم شده
بدون پوست وهسته
بیسکوییت ساقه
الیی
آب معدنی بیعی

فرم شماره  :ل19-

واحد کاال

میزان کالری

تعداد/مقدار

وزن بسته ( کیلوگرم )

بسته111گرمی

351

1

10111

بسته 211گرمی

1841

2

10411

1

2

10811

بطری 411سی
سی

جمع کل
1945کیلو کالری

وزن بسته

11

10311
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 -2استاندارد بسته غذایی اضطراری خانواده  22ساعته
 استاندارد بسته غذایی اضطراری روزهای اول حادثه خانوار با بعد  4نفر
بسته غذایی اضطراری

ردیف

واحد

شـرح کاال

کاال

1

کنسرو تن ماهی

2

کنسرو لوبیا چیتی

3

کنسرو برنج

4

خرمای خشک

قو ی 181
گرمی
قو ی421
گرمی
بسته 311
گرمی
بسته 911
گرمی

فرم شماره  :ل10-

ویژه خانوار  4نفره

میزان

تعداد/مقدار

کالری

وزن

561

4

10911

481

4

10911

651

2

10611

2451

1

10911

لیوان کاغذی ،قاشق و
5

چنگال کریستال یکبار

عدد

11

1

10211

مصرف
6

کارتن آرم دار و بسته
بندی و شیرینگ

بسته

1

1

جمع کل

1081
4/11

 در جهت حفظ استحکام بسته به هنگام نقل و انتقال با شرینگ حرارتی و تسمه کشی تهیه و تحویل می گردد.
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-3استانداردبسته های بهداشتی اضطراری انفرادی  22ساعته
 استاندارد بسته بهداشتی اضطراری  22ساعته ویژه مردان
فرم شماره  :ل13-

بسته بهداشتی اضطراری  70ساعته ویژه مردان
شرح کاال

واحد کاال

تعداد/مقدار

1

صابون

قالب  61گرمی

1

2

جا صابونی

عدد

1

3

پودر دستی لباسشویی

بسته  111گرمی

1

4

شامپو

قو ی 21گرمی

1

5

مسواک

عدد

1

6

خمیر دندان

تیوب  21گرمی

1

9

دستمال کاغذی جیبی

بسته  21برگی

1

8

حوله دستی

ثوب

1

7

شانه سر

عدد

1

ردیف

وزن بسته( گرم )

10161
10131
10111
10121
10111
10121
10111
10211
10111
1/461گرم

جمع کل
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شماره بازنگری

 استاندارد بسته بهداشتی اضطراری  22ساعته انفرادی ویژه زنان

بسته بهداشتی اضطراری  27ساعته انفرادی ویژه زنان

شرح کاال

واحد کاال

تعداد/مقدار

1

صابون

قالب  61گرمی

1

2

جا صابونی

عدد

1

3

پودر دستی لباسشویی

بسته  111گرمی

1

4

شامپو

قو ی 21گرمی

1

5

مسواک

عدد

1

6

خمیر دندان

تیوب  21گرمی

1

9

دستمال کاغذی جیبی

بسته  21برگی

1

8

حوله دستی

ثوب

1

7

شانه سر

عدد

1

11

نوار بهداشتی

بسته سه عددی

1

ردیف

جمع کل

فرم شماره  :ل14-

وزن بسته(گرم)
10161
10131
10111
10121
10111
10121
10111
10211
10111
1/111
1/581گرم
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شماره بازنگری

 استانداردبسته بهداشتی اضطراری  22ساعته انفرادی ویژه کودکان

بسته بهداشتی اضطراری  70ساعته انفرادی ویژه کودکان
فرم شماره  :ل10-

ردیف

شرح کاال

واحد کاال

تعداد/مقدار

وزن بسته( گرم )

1

صابون

قالب  61گرمی

1

10161

2

جا صابونی

عدد

1

10131

بسته  111گرمی

1

10111

4

شامپو بچه

قو ی 21گرمی

1

10121

5

مسواک بچه گانه

عدد

1

10111

6

خمیر دندان بچه گانه

تیوب  21گرمی

1

10121

بسته  21برگی

1

10111

8

حوله دستی

ثوب

1

10211

7

شانه موی سر

عدد

1

10111

3

9

پودر لباسشویی
دستی

دستمال کاغذی
جیبی

جمع کل

1/461گرم
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 استاندارد بسته بهداشتی اضطراری22ساعته انفرادی ویژه نوزادان
بسته بهداشتی اضطراری27ساعته ویژه نوزادان

فرم شماره  :ل10-

شرح کاال

واحد کاال

تعداد/مقدار

وزن بسته (کیلوگرم)

1

پوشک بچه شماره2

بسته3عددی

1

1/711

2

شیشه شیر151سی
سی با سرشیشه

عدد

1

3

شامپو بچه

قو ی 21گرمی

1

10121

4

حوله نوزاد

توپ

1

10211

5

پماد پای بچه

قو ی 21گرمی

1

10121

ردیف

جمع کل

10191

1/211کیلوگرم
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 -4استاندارد سبد غذایی اضطراری یک ماهه خانوار
 استاندارد سبد غذایی یک ماهه خانواده با بعد  4نفر
سبد غذایی یک ماهه خانواده

فرم شماره  :ل17-
خانوار  4نفره

ردیف

شرح کاال

واحد کاال

تعداد/مقدار

1

برنج

کیلوگرم

1

11

2

کنسرو لوبیا چیتی

قو ی  421گرمی

8

30161

3

کنسرو تن ماهی

قو ی  181گرمی

12

20161

4

روغن مایع خوراکی

بطری 811گرمی

3

20431

5

عدس سبز

بسته  711گرمی

3

20911

6

لوبیا چیتی

بسته  711گرمی

3

20911

9

شکر

بسته  711گرمی

3

20911

8

چای

بسته  511گرمی

1

10511

7

قند شکسته

بسته 911گرمی

3

20111

11

نمک خوراکی تصفیه شده کریستاله

بسته 211گرمیPET

1

10211

11

کارتن آرم دار و بسته بندی و
شیرینگ

1

10511

عدد

جمع کل وزنی

وزن بسته(کیلو گرم)

 91 /901کیلوگرم

 برنج به صورت کیسه ای و درکنار بسته غذایی تحویل می گردد .وزن کل بسته با کسر کیسه برنج محاسبه گردیده است.
 در جهت حفظ استحکام بسته به هنگام نقل و انتقال با شرینگ حرارتی و تسمه کشی تهیه و تحویل می گردد.
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 -5استاندارد بسته های بهداشتی اضطراری یک ماه انفرادی
 استاندارد بسته بهداشتی یک ماهه ویژه مردان
بسته بهداشتی یک ماهه ویژه مردان

فرم شماره  :ل18-

ردیف

شرح کاال

تعداد/مقدار

واحد کاال

وزن بسته (کیلوگرم )

1

صابون

قالب  95گرمی

2

1/151

2

جا صابونی

عدد

1

1/31

3

پودر لباسشویی
دستی

بسته  511گرمی

1

1/511

4

شامپو

قو ی 211گرمی

1

1/211

5

حوله به ابعاد
51*91

ثوب

1

1/911

6

مسواک

عدد

1

1/11

9

خمیر دندان

تیوب  91گرمی

1

1/91

8

دستمال کاغذی

بسته  211برگی

1

1/211

7

شانه /برس موی سر

عدد

1

1/61

11

ناخن گیر

عدد

1

1/31
9/101کیلوگرم

جمع کل
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جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

عنوان دستورالعمل
شماره دستورالعمل

استاندارد بسته های غذایی و بهداشتی اضطراری جمعیت هالل احمر
RC.RO. AL.WI.02 /00

تاریخ شروع اجراء

اردیبهشت 79

تاریخ اعتبار

یک سال آزمایشی

شماره بازنگری

 استاندارد بسته بهداشتی یک ماهه ویژه زنان
بسته بهداشتی یک ماهه ویژه زنان

فرم شماره  :ل11-

ردیف

شرح کاال

تعداد/مقدا ر

واحد کاال

وزن ( کیلوگرم )

1

صابون

قالب  95گرمی

2

1/151

2

جا صابونی

عدد

1

1/31

3

پودر لباسشویی دستی

بسته  511گرمی

1

1/511

4

شامپو

قو ی 211گرمی

1

1/211

5

حوله به ابعاد 51*91

ثوب

1

1/911

6

مسواک

عدد

1

1/11

9

خمیر دندان

تیوب  91گرمی

1

1/91

8

دستمال کاغذی

بسته 21 1برگی

1

1/211

7

شانه /برس موی سر

عدد

1

1/61

11

فوم بهداشتی زنان

عدد

1

1/111

11

ناخن گیر

عدد

1

1/31

12

نوار بهداشتی مسافرتی
ویژه روز و شب

بسته  11عددی

3

1/311

13

آیینه

عدد

1

1/91
0/401کیلوگرم

جمع کل
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جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

عنوان دستورالعمل
شماره دستورالعمل

استاندارد بسته های غذایی و بهداشتی اضطراری جمعیت هالل احمر
RC.RO. AL.WI.02 /00

تاریخ شروع اجراء

اردیبهشت 79

تاریخ اعتبار

یک سال آزمایشی

شماره بازنگری

 استاندارد بسته بهداشتی یک ماهه ویژه کودکان

ردیف

بسته بهداشتی یک ماهه ویژه کودکان
شرح کاال

فرم شماره  :ل91-

تعداد/مقدار

واحد کاال

وزن بسته (کیلوگرم )

1

صابون بچه

قالب  95گرمی

2

1/151

2

جا صابونی

عدد

1

1/31

3

پودر لباسشویی کودک

بسته  511گرمی

1

1/511

4

شامپو بچه

قو ی 211گرمی

1

1/211

5

حوله به ابعاد 51*91

ثوب

1

1/511

6

مسواک کودک

عدد

1

1/11

9

خمیر دندان کودک

تیوب  91گرمی

1

1/91

8

شانه /برس موی سر کودک

عدد

1

1/61

7

دستمال کاغذی

بسته  211برگی

1

1/211

11

ناخن گیر

عدد

1

1/31
9/701کیلوگرم

جمع کل
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عنوان دستورالعمل
شماره دستورالعمل

استاندارد بسته های غذایی و بهداشتی اضطراری جمعیت هالل احمر
RC.RO. AL.WI.02 /00

شماره بازنگری

تاریخ شروع اجراء

اردیبهشت 79

تاریخ اعتبار

یک سال آزمایشی

 استاندارد بسته بهداشتی یک ماهه ویژه نوزادان
بسته بهداشتی یک ماهه ویژه نوزادان

فرم شماره  :ل99-

ردیف

شرح کاال

واحد کاال

تعداد/مقدار

وزن بسته (کیلوگرم )

1

شامپو نوزاد

قو ی  211گرمی

1

1/211

2

حوله به ابعاد 51*91

ثوب

1

1/511

عدد

1

1/211

4

کرم پای بچه

پماد  111گرمی

2

1/211

5

جغجغه

عدد

1

1/151

6

دستمال مر وب

بسته 11عددی

3

1/121

9

پستونک

عدد

1

1/111

8

شیر خشک شماره 1

قو ی  511گرمی

2

1

7

پوشک بچه سایز2-3

بسته  25عددی

2

1/911

3

شیشه شیر  151سی سی
با سر شیشه اضافه

2/191کیلوگرم

جمع کل
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جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

عنوان دستورالعمل
شماره دستورالعمل

استاندارد بسته های غذایی و بهداشتی اضطراری جمعیت هالل احمر
RC.RO. AL.WI.02 /00

شماره بازنگری

تاریخ شروع اجراء

اردیبهشت 79

تاریخ اعتبار

یک سال آزمایشی

فهرست اقالم  90گانه امدادی آسیب دیدگان ناشی از وقوع حوادث و سوانح
فهرست اقالم 90گانه امدادی

ردیف

شرح کاال

واحد

1

چادر کامل امدادی

دستگاه

2

موکت 2×3

تخته

3

پتو مینگ

تخته

4

ست ظروف و تجهیزات خانوار

ست

گالن آب و نفت

عدد

6

آفتابه پالستیکی

عدد

7

نایلون پوشش چادر

کیلو گرم

8

چراغ والور/بخاری برقی

شعله

9

چراغ فانوس

شعله

ست بهداشتی به تفکیک مردانه،

ست

5

10

گروه بندی

فرم شماره  :ل90-

زیستی

بهداشتی

زنانه ،بچه گانه و نوزاد

11

برنج

کیلوگرم

12

روغن مایع خوراکی

بطری  810گرمی

13

حبوبات

بسته  900گرمی

قند

بسته  700گرمی

شکر

بسته  900گرمی

چای خشک

بسته  500گرمی

انواع کنسروجات

قوطی 180گرمی و 420

14
15
16

غذایی

کرمی
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جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

عنوان دستورالعمل

استاندارد بسته های غذایی و بهداشتی اضطراری جمعیت هالل احمر
RC.RO. AL.WI.02 /00

شماره دستورالعمل

تاریخ شروع اجراء

اردیبهشت 79

تاریخ اعتبار

یک سال آزمایشی

شماره بازنگری

پیوست ها :

مشخصات اقالم موجود در بسته های بهداشتی و غذایی آسیب دیدگان
مشخصات فنی کنسرو برنج

جدول شماره 1

ردیف

مشخصات اصلی

1

وزن

7

تاریخ انقضاء

3

کیفیت

1

مشخصات مواد اولیه

1

استانداردها

1

نوع بسته بندی

2

تحویل

جدول شماره 2

ردیف

 322گرمی
 17ماهه به شمسی یا میالدی ( به روز ،ماه و سال )
از مواد اولیه درجه یک برنج یک دست با طعم و مزه طبیعی
برنج ایرانی 1161درصد -روغن مایع -نمک خوراکی
نشان حالل -دارای تمامی پروانه های بهداشتی و استاندارد  -نشان سازمان غذا و
دارو – جدول ارزش تغذیه ای
فویل آلومینیومی استرال
در زمان تحویل به انبار حداکثر 1ماه بیشتر از زمان تولید نگذشته باشد.

مشخصات فنی روغن مایع خوراکی

مشخصات

شرح

اصلی

1

مواد اولیه

2

وزن

3

تاریخ انقضاء

4

شرح

از دا نه های روغنی سویا ،آفتابگردان ،کلزا و بدون پالم با ذکر درصد آنتی اکسیدان ها و
اسید سیتریک -بتاکاروتن
بطری  112گرمی با برند شرکت های معتبر داخلی و تولید داخل کشور
دارای تاریخ تولید و انقضاء تا حداقل  17ماه به شمسی یا میالدی ( به روز ،ماه و سال )

نوع بسته بندی ظروف محکم و غیر قابل نفوذ  -جنس بطری های بسته بندی پلی اتیلن ترفتاالت

5

استانداردها

6

تحویل

نشان حالل -دارای تمامی پروانه های بهداشتی و استاندارد  -نشان سازمان غذا و دارو –
جدول ارزش تغذیه ای
درزمان تحویل به انبار بیش از  1ماه از زمان تولید نگذشته باشد.
22

جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

عنوان دستورالعمل
شماره دستورالعمل

استاندارد بسته های غذایی و بهداشتی اضطراری جمعیت هالل احمر
RC.RO. AL.WI.02 /00

تاریخ شروع اجراء

اردیبهشت 79

تاریخ اعتبار

یک سال آزمایشی

شماره بازنگری

جدول شماره 3

مشخصات فنی شکر سفید

ردیف

مشخصات اصلی

1

وزن

2

تاریخ انقضاء

3

نوع بسته بندی

4

مشخصات مواد اولیه

5

تحویل

نام و نوع محصول – نام و نشانی کامل و عالمت تجاری تولید کننده – شماره
پروانه ساخت – وزن خالص– شرایط نگهداری(دما ،رطوبت)– سری ساخت–
عبارت محصول ایران -در زمان تحویل به انبار بیش از1ماه از زمان تولید نگذشته
باشد .

6

استانداردها

دارای تمامی پروانه های بهداشتی و استاندارد  -نشان سازمان غذا و دارو –
جدول ارزش تغذیه ای

جدول شماره 4

ردیف

دارای تاریخ تولید و انقضاء  7سال با تاریخ شمسی یا میالدی( به روز ،ماه و سال)
بسته های نایلونی محکم ،مقاوم و شفاف
شکر سفید بدون کلوخه و خاکه با برند شرکت های معتبر و تولید داخل کشور

مشخصات

شـرح

اصلی

1
2

تاریخ انقضاء

3

نوع بسته بندی

4

استانداردها

6

بسته های 122گرمی

مشخصات فنی قند کله شکسته شده

وزن

5

شــرح

مشخصات مواد
اولیه
تحویل

بسته222گرمی
دارای تاریخ تولید و انقضاء  7سال با تاریخ شمسی یا میالدی( به روز ،ماه و سال)

بسته های نایلونی ضخیم و شفاف
دارای تمامی پروانه های بهداشتی و استاندارد  -نشان سازمان غذا و دارو – جدول
ارزش تغذیه ای
قنددد سددفید بدددون کلوخدده و خاکدده بددا برنددد شددرکت هددای معتبددر و تولیدددداخل
کشور بدون هیچگونه مواد خارجی
نام و نوع محصدول – ندام و نشدانی کامدل و عالمدت تجداری تولیدد کنندده ،بسدته بنددی
کننددده – شددماره پرواندده سدداخت  -وزن خددالص – شددرایط نگهددداری ( دمددا  ،رطوبددت )
– سری سداخت – عبدارت محصدول ایدران در زمدان تحویدل بده انبدار بدیش از  1مداه از
زمان تولید نگذشته باشد
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جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

عنوان دستورالعمل
شماره دستورالعمل

استاندارد بسته های غذایی و بهداشتی اضطراری جمعیت هالل احمر
RC.RO. AL.WI.02 /00

شماره بازنگری

تاریخ شروع اجراء

اردیبهشت 79

تاریخ اعتبار

یک سال آزمایشی

جدول شماره 5

مشخصات فنی حبوبات (عدس سبز و لوبیا چیتی)
ردیف

مشخصات

شـــرح

اصلی
بسته  122گرمی

1

وزن

2

تاریخ انقضاء

3

نوع بسته بندی

4

کیفیددت داندده هددای درجدده  1و مرغددو – سددرت و داندده بندددی شددده ،بدددون سددن و
چددو و  ...محصددول سددال زراعددی جدداری بددا برنددد شددرکت هددای معتبددر و تولیددد داخددل
مشخصات مواد
کشددور-انجددام فرآینددد آفددت کشددی و مقدداوم در برابددر حشددرات خددارجی و یددا الرو بدداقی
اولیه و استاندارد
مانددده در دانددده هددا عدددم نارسددی و شکسددتگی در داندده هددا دارای تمددامی پرواندده هددای
بهداشتی و استاندارد های نشان سازمان غذا و دارو

5

وجددود بسددته بندددی بددا دارا بددودن مددوارد ( درم نددام و نددوع محصددول – دارای عالمددت
تجدداری بسددته بندددی کننددده ،صددادر کننددده ،وارد کننددده – شددماره پرواندده سدداخت–
عبددارت محصددول ایددران – سددری سدداخت – درم شددرایط نگهددداری )-در زمددان تحویددل
به انبار ،بیش از  1ماه از زمان تولید نگذشته باشد

تحویل

دارای تاریخ تولید و انقضاء  7سال با تاریخ شمسی یا میالدی (روز –ماه –سال)
در بسته های نایلونی مقاوم و شفاف
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استاندارد بسته های غذایی و بهداشتی اضطراری جمعیت هالل احمر
RC.RO. AL.WI.02 /00

شماره بازنگری
جدول شماره 6

تاریخ شروع اجراء

اردیبهشت 79

تاریخ اعتبار

یک سال آزمایشی

مشخصات فنی کنسرو تن ماهی با درب آسان بازشو

ردیف

اصلی

1

وزن

2

تاریخ انقضاء

3

کیفیت

4

مشخصات مواد اولیه

5

استانداردها

6

قو ی

شرح
وزن خالص  181گرمی با برندشرکت های معتبر و تولید داخل کشور
 24ماهه به شمسی یا میالدی حک گردد با جوهر غیر قابل پاک شدن ( به روز ،ماه و سال )
ماهی به صورت قطعات درشـت عرضـی بـرش داده شـود و بـه صـورت یکپارچـه – فاقـد زوائـد
غیر گوشتی ( پوست ،فلس ،استخوان ) –،عـدم تغییـر رنـگ سـولفیدی گوشـت ( سـیاه شـدن )
– عدم تغییر ظاهر گوشت به حالت شانه عسـلی ( النـه زنبـوری )  -عـدم وجـود گوشـت لهیـده
و خمیری  -و وزن آبکـش گوشـت مـاهی  % 81از وزن کـل– درصـد روغـن  - % 14درصـد نمـک
 - %105میزان پری باالتر از %71
ماهی تن یا ماهی هوور خطی مسقطی و گیدر  ،روغـن مـایع خـوراکی مجـاز ،نمـک تصـفیه شـده
مجاز خوراکی ،آب آشامیدنی ،عم و بوی بیعی
برند حالل -دارای تمامی پروانه هـای بهداشـتی و اسـتاندارد هـای الزم  -نشـان سـازمان غـذا و
دارو و جدول ارزش تغذیه ای
درج مــوارد روی قــو ی ( درج نــام و نــوع محصــول – نــام و نشــانی تولیــد کننــده و عالمــت
تجاری– درصـد وزن آبکـش  -شـماره پروانـه سـاخت از وزارت بهداشـت و آمـوزش پزشـکی –
عبــارت محصــول ایــران – ســری ســاخت – درج شــرایط نگهــداری ( در جــای خشــک و خنــک
نگهــداری شــود ) – وزن خــالص – در صــورت واردات شــماره مجــوز ورود از وزارت بهداشــت
درمان و آمـوزش پزشـکی – توصـیف رنـگ فـرآورده ( گوشـت سـفید یـا گوشـت روشـن و یـا
ترکیب آن ها ) به صـورت واضـح و خوانـا – نـوع عرضـه ( فیلـه گوشـت یـا گوشـت تکـه ای یـا
مخلوط خرده و تکه ) بصـورت واضـح و خوانـا – درج تـاریخ تولیـد بصـورت واضـح و خوانـا ( بـه
روز ،مــاه و ســال ) -نــام مــواد متشــکله بــه ترتیــب مقــدار– وزن قــو ی خــالی  45گرمــی -
مشخصات و راحی چاپی روی قو ی به صورت چاپی روی فلز(کاغذی نباشد)

9

تحویل

در زمان تحویل به انبار حداکثر  1ماه بیشتر از زمان تولید ،نگذشته باشد
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تاریخ شروع اجراء

اردیبهشت 79

تاریخ اعتبار

یک سال آزمایشی

شماره بازنگری

جدول شماره 2

ردیف
1
2

مشخصات

شرح

اصلی
وزن
تاریخ
انقضاء

3

کیفیت

4

استانداردها

5

مشخصات فنی کنسرو لوبیا چیتی با درب آسان بازشو

مشخصات
مواد اولیه

الف-لوبیا چیتی ( 421گرمی ) با سس گوجه فرنگی

 24ماهه به شمسی یا میالدی حک گردد با جوهر غیر قابل پاک شدن ( به روز  ،ماه و سال )
الف-لوبیا چیتی (بو و مزه و رنـگ بیعـی  ،لوبیـا چیتـی یکدسـت ،عـاری از عوامـل خـارجی ،رنـگ یکنواخـت،
فاقد بو و مزه فلزی  ،میزان پخت نه سفت و نه لهیده ) و درصد وزنی آبکش لوبیا چیتی  % 61از وزن کل
دارای نشــان حــالل  -تمــامی پروانــه هــای بهداشــتی و اســتاندارد  -نشــان ســازمان غــذا و دارو – جــدول ارزش
تغذیه ای
الف -لوبیا چیتی (لوبیـا چیتـی بـا ترکیـب سـس گوجـه فرنگـی ،آب آشـامیدنی ،سـرکه ،فاقـد نشاسـته یـا دارای
حداقل نشاسته باشد ،پیاز ،شکر ،نمک تصفیه شده ،ادویه )
درج موارد روی قـو ی ( درج نـام و نـوع محصـول – نـام و نشـانی تولیـد کننـده و عالمـت تجـاری– درصـد وزن
آبکش -شم اره پروانه ساخت از وزارت بهداشـت و آمـوزش پزشـکی – عبـارت محصـول ایـران – سـری سـاخت –
درج شــرایط نگهــداری ( در جــای خشــک و خنــک نگهــداری شــود ) – وزن خــالص – در صــورت واردات شــماره

6

قو ی

9

تحویل

مجــوز ورود از وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی – توصــیف رنــگ فــرآورده ( رنــگ محصــول بیعــی
بدون افزودن رنگ غیر مجاز باشـد ) بصـورت واضـح و خوانـا – نـوع عرضـه بصـورت واضـح و خوانـا – درج تـاریخ
تولید بصورت واضح و خوانـا ( بـه روز ،مـاه و سـال ) -نـام مـواد متشـکله بـه ترتیـب مقـدار– وزن قـو ی خـالی
کنســرو  421گرمــی  61گــرم  .مشخصــات و راحــی چــاپی روی قــو ی بــه صــورت چــاپی بــر روی قــو ی
فلزی(کاغذی نباشد)
در زمان تحویل به انبار ،حداکثر 1ماه بیشتر از زمان تولید نگذشته باشد.
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عنوان دستورالعمل
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اردیبهشت 79

تاریخ اعتبار

یک سال آزمایشی

شماره بازنگری

جدول شماره 8

مشخصات فنی خورش قیمه و قورمه سبزی با درب آسان بازشو
ردیف
1
2

مشخصات

شرح

اصلی
وزن
تاریخ
انقضاء

خورش قیمه (  181گرمی )
خورش قورمه سبزی(  181گرمی )
 24ماهه به شمسی یا میالدی حک گردد با جوهر غیر قابل پاک شدن ( به روز  ،ماه و سال )
قیمـ ه (گوشت مورد نظر باید بدون استخوان و رگ پی باشد ،بو و مزه و رنگ بیعی ،درصد وزنی گوشت  +%14درصد
وزنی لپه  +%15سیب زمینی . ) %15

3

کیفیت

4

استانداردها

دارای نشان حالل  -تمامی پروانه های بهداشتی و استاندارد  -نشان سازمان غذا و دارو – جدول ارزش تغذیه ای

مشخصات

قیمه (گوشت ،لپه و سیب زمینی ،رب گوجه فرنگی ،نمک تصفیه شده ،ادویه  ،آب آشامیدنی)

مواد اولیه

قرمه (گوشت ،لوبیا قرمز  ،لیمو عمانی -سبزی قورمه -روغن نباتی -نمک تصفیه شده ،ادویه ،آب آشامیدنی)

قـرمه ( گوشت مورد نظر باید بدون استخوان و رگ پی باشد ،بو و مزه و رنگ بیعی ،سبزی خرد شده یک دست ،فاقد
بو و مزه فلزی) درصد وزنی لوبیا  % 18از وزن کل باشد – درصد وزنی گوشت  % 14از وزن کل باشد  -درصد وزنی روغن
 % 14از وزن کل باشد – نمک عام  - % 105سبزی - %45

5

درج موارد روی قـو ی ( درج نام و نوع محصول – نام و نشانی تولید کننده و عالمت تجاری– درصد وزن شماره پروانه
ساخت از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی – عبارت محصول ایران – سری ساخت – درج شرایط نگهداری ( در جای
خشک و خنک نگهداری شود ) – وزن خالص – در صورت واردات شماره مجوز ورود از وزارت بهداشت درمان و آموزش

6

قو ی

9

تحویل

پزشکی – توصیف رنگ فرآورده ( رنگ محصول بیعی بدون افزودن رنگ غیر مجاز باشد ) بصورت واضح و خوانا –
نوع عرضه بصورت واضح و خوانا – درج تاریخ تولید بصورت واضح و خوانا ( به روز ،ماه و سال ) -نام مواد متشکله به
ترتیب مقدار– وزن قو ی خالی کنسروجات  181گرمی  45گرم –مشخصات و راحی چاپی روی قو ی به صورت
چاپی(کاغذی نباشد)
در زمان تحویل به انبار ،حداکثر 1ماه بیشتر از زمان تولید نگذشته باشد.
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RC.RO. AL.WI.02 /00

شماره بازنگری

1

تاریخ اعتبار

یک سال آزمایشی

مشخصـات فنی برنج

جدول شماره 9

ردیف

تاریخ شروع اجراء

اردیبهشت 79

مشخصات

شرح

اصلی
وزن و بسته
بندی

2

تاریخ انقضاء

3

کیفیت

4

استانداردها

بسته بندی در کیسـه هـای  11کیلـویی پارچـه ای بـا چـاپ مشخصـات محصـول بـر روی کیسـه بـا برنـد
شرکت های معتبر و تولید داخل کشور
 24ماهه به شمسی یا میالدی حک گردد با جوهر غیر قابل پاک شدن ( به روز ،ماه و سال )
برنج یک دست با عم و مزه بیعی
دارای تمامی پروانه های بهداشتی و استاندارد  -نشان سازمان غذا و دارو – جدول ارزش تغذیه ای
مطابق استاندارد شماره  129سازمان اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران -بـرنج سـفید -دانـه متوسـط

5

6

مشخصات مواد
اولیه

تحویل

با ول MM6و قطر-MM201دانه کام ل فاقد هـر گونـه شکسـتگی(حداقل میـانگین دانـه بـه غیـر از دانـه
های نارس ،تغییر شکل یافته و شکسته باشد) -فاقد آفـت و هـر گونـه نـا خالصـی -فاقـد دانـه شکسـته ،
آسیب دیده ،نارس ،گچی و قرمز

در زمان تحویل به انبار حداکثر  1ماه بیشتر از زمان تولید نگذشته باشد.
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شماره بازنگری

جدول شماره 11
ردیف

تاریخ شروع اجراء

اردیبهشت 79

تاریخ اعتبار

یک سال آزمایشی

مشخصات فنی نمک
شرح

مشخصات اصلی

نمک طعام تبلدور مجددد ،شدور مدزه و بددون بدو و حداوی سددیم کلرایدد بدوده و جزیدی از آن
مشخصات مواد اولیه نیز شدامل مدواد طبیعدی نانویده ای کده شدامل کلسدیم ،پتاسدیم  ،منیدزیم  ،سددیم سدولفات ،
کربنات ها ،برومایدها و کلرید های کلسیم  ،پتاسیم و منیزیم می باشد.

1

دارای تمددامی پرواندده هددای بهداشددتی و اسددتاندارد هددای الزم و نشددان سددازمان غددذا و دارو
بدون هیچگونه مواد خارجی

2

استانداردها و وزن

3

تاریخ انقضاء

4

کیفیت

درم موارد بر روی بسدته شدفاف ( اسدتفاده از جدوهر غیدر سدمی و پدا نشددنی – ندام و ندوع
محصددول – نددام و نشددانی کامددل و عالمددت تجدداری تولیددد کننددده – شددماره پرواندده سدداخت از
مراجددع قددانونی و ذیصددال کشددور  -وزن خددالص – شددرایط نگهددداری ( دمددا  ،رطوبددت ) –
سری ساخت – عبارت محصول ایران

5

تحویل

در زمان تحویل به انبار حداکثر  1ماه بیشتر از زمان تولید نگذشته باشد.

در بسته های  PETمحکم ،مقاوم و شفاف  722گرمی

جدول شماره 11

ردیف

دارای تاریخ تولید و انقضاء  7سال باتاریخ شمسی یا میالدی

مشخصات فنی چای
شرح

مشخصات اصلی

از جوانه ها ،برگ ها و ساقه های ترد و جوان بوته چای سیاه

1

مشخصات

2

استانداردها و
وزن

3

تاریخ انقضاء

4

کیفیت

درم موارد بر روی بسته شفاف ( استفاده از جوهر غیر سمی و پا نشدنی – نام و نوع محصول
نشانی کامل و عالمت تجاری تولید کننده – شماره پروانه ساخت از مراجع قانونی و ذیصال کشور
 -وزن خالص – شرایط نگهداری ( دما  ،رطوبت ) – سری ساخت

5

تحویل

در زمان تحویل به انبار حداکثر  1ماه بیشتر از زمان تولید نگذشته باشد.

دارای تمامی پروانه های بهداشتی و استاندارد های الزم و نشان سازمان غذا و دارو
بدون هیچگونه مواد خارجی
در بسته های محکم ،مقاوم  122گرمی
دارای تاریخ تولید و انقضاء  3سال با تاریخ شمسی یا میالدی
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شماره بازنگری

جدول شماره 12

مشخصات فنی مسواک
ردیف

مشخصات

شرح

اصلی

حداقل ول کل مسواک برای کودکان 121میلیمترو نوجوانان 145میلیمتر و بزرگساالن 155میلیمتر

1

ابعاد

2

تاریخ انقضاء

3

استانداردها

است .کالف ها درعمق حداقل 303میلیمتری باشد ، .حداکثر  2میلیمتر و در محور ولی (ضلع آزاد و
انتهایی سربرس)حداکثر 3میلیمتر در پشت خط مماس کشیده شده روی خارجی ترین نقاط سوراخ
های حاشیه ای سربرس ،پیش آمدگی داشته باشد.
 36ماهه به شمسی و میالدی ( به روز  ،ماه و سال ) و پس از استفاده  3ماه

دارای تمامی پروانه های بهداشتی و استاندارد های الزم و نشان سازمان غذا و دارو بسته بندی با دارا
بودن موارد ( درج نام و نوع محصول – دارای عالمت تجاری بسته بندی کننده ،صادر کننده ،وارد کننده
– شماره پروانه ساخت– عبارت محصول ایران – سری ساخت

نوع بسته

4

بندی
تحویل

5

مسواک ها باید به ریق مناسب و بهداشتی بـه صـورت جداگانـه بسـته بنـدی گردنـد .بـه ـوری
که حداقل سر مسواک قابل رویت باشد
در زمان تحویل به انبار حداکثر  1ماه بیشتر از زمان تولید نگذشته باشد

جدول شماره 13

مشخصات فنی آیینه
ردیف مشخصات اصلی
1

ابعاد

2

مشخصات

3

شرح
به شکل دایره یا مربع با قطر 11سانتی متر
کیفیت ،درجده یدک-جدنس آیینده شدفاف بددون خدط ویکدسدت-بدنده آن پالسدتیکی و
دارای یک قا صدفی بده عندوان محدافا قابلیدت اسدتفاده بدر روی پایده خدود و نیدز بده
صورت آویز برروی دیوارو به رن های روشن

نوع بسته بندی داخل جعبه مناسب و دارای ضر گیر تا در انر حمل و نقل دچار آسیب نشود
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تاریخ اعتبار

یک سال آزمایشی

شماره بازنگری
جدول شماره 14

ردیف
1

2

3
4

مشخصات فنی جا صابونی

مشخصات

شرح

اصلی
ابعاد

مشخصات و
وزن
نوع بسته
بندی
تحویل

 1*11سانتیمتر
جنس آن از پالسدتیک ،مدواد درجده یدک و قابلیدت اتصدال بده دیدوار ،قابلیدت شستشدو و
مناسب بدرای مدواد شدوینده باشدد .تحمدل بدار تدا  3کیلدوگرم و قابلیدت جداسدازی ظدرف
صابون برای شستشوی آسان آن را داشته باشددد .وزن  32گرم
متناسب با ابعاد آن به صورت وکیوم
در زمان تحویل به انبار حداکثر  1ماه بیشتر از زمان تولید نگذشته باشد.

جدول شماره 15

مشخصات فنی حوله دستی وحمام
ردیف
1
2

مشخصات

شرح

اصلی
وزن
مشخصات و
استاندارد

3

ابعاد

4

تحویل

مطابق با وزن تعریف شده در مشخصات فنی ارائه شده
استاندارد الیاف و بافت -پنبه و جذ کننده آ دور دوزی شده جهت جلوگیری از ریشریدش
شدن لبهی حوله -دارای پرز نرم و بلند در دو طدرف حولده بدرای جدذ آ بیشدتر  -دارای
طر های برجسته  -دو رو آبگیر –ژاکارد -لطیف -به رن های روشن و شادا
مطددابق بددا ابعدداد تعیددین شددده در بسددته  27سدداعته و یددک ماهدده درگددروه هددای بزرگسدداالن،
کودکان و نوزادان
بسته بندی نایلونی یا کیف به صورت تکی
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تاریخ اعتبار
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شماره بازنگری

جدول شماره 16

ردیف
1

مشخصات فنی پودر لباسشویی

مشخصات

شرح

اصلی
وزن
تاریخ انقضاء

2

مشخصات

3

استانداردها

4

نوع بسته بندی

5

تحویل

بسته های 122گرمی
31ماهه به شمسی یا میالدی حک گردد با جوهر غیر قابل پا

شدن ( به روز  ،ماه و سال )

دارای مجوزهددای بهداشددتی الزم از سددازمان غددذا و دارو .پددودر بایددد روان ،عدداری از کلوخدده و بدده
صورت دانه های یکنواخت با دانه بندی مناسب و عاری از موادخارجی باشد
Phآن بایددد  1-11باشددد .هنگددامی کدده پددودر در آ گددرم  71درجدده سددانتیگراد حددل شددود و یددا بدده
مدت یک سال درشدرایط مناسدب انبدار نگهدداری گدردد نبایدد بدوی ندا مطلدو ایجداد کندد .اندرات ندا
مناسددبی بددر سددالمت مصددرف کننددده نداشددته باشددد .چنانچدده پددودر در دمددای اطددا و دور از تددابش
مسددتقیم نددور آفتددا و رطوبددت در بسددته بندددی اصددلی نگهددداری شددود و در زمددان انبددار آن نبایددد
تغییرات فیزیکی یا شیمیایی در آن ایجاد شود .هنگام مصرف طبق دستور تولید کننده باشد.
 نام وعالمت تجاری و نام ونشانی کارخانه سازنده
 تاریخ تولید و انقضاء وسری ساخت

 عالمت استاندارد ایران و کد ردیابی
 ساخت ایران و نام شیمیایی مواد متشکله

 شماره پروانه ساخت و بهره برداری ازسازمان غذا و دارو
 دستور مصرف و توصیه های احتیاطی

 وزن خالص پودر
جمله((دورازدسددترا اطفددال نگهددداری شددود)) وجمله(بدده هنگددام مصددرف حتمددا از دسددتکش اسددتفاده
شود)
جعبه هدای پدودر شدوینده بایدد در کدارتن هدای مقدوایی از ندوع مقدوای کنگدره ای(فشدنگی) باشدد بده
طوری که در مراحل حمدل و نقدل و جدا بده جدایی انبدار محصدول نهدایی را حفدا کندد .دهانده خدروم
پودر بایدد بده راحتدی و بدا یدک فشدار مناسدب انگشدت شصدت از جعبده جددا شدود .درصدد جدذ آ
سدط بیروندی مقدوای جعبده حدداکثر 72درصدد وزندی اسدت .جعبده بایدد از نظدر مقدوا ،جهدت الیدداف،
نوع برش و جعبه سدازی بده نحدوی باشدد کده پدس از تکمیدل عملیدات در ماشدین هدای بسدته بنددی
پددر کننددده پددودر ،لبدده هددای پددایین و بدداالیی جعبدده پددر شددده دقیقددا درم حددل خددود چسددب خددورده و
مستقر باشند به طوری که هیچ گونه ریزش پودر نداشته باشد.
در زمان تحویل به انبار حداکثر  1ماه بیشتر از زمان تولید نگذشته باشد.
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شماره دستورالعمل

تاریخ شروع اجراء

اردیبهشت 79

تاریخ اعتبار

یک سال آزمایشی

شماره بازنگری

جدول شماره 12

ردیف
1

2

مشخصات فنی خمیر دندان

مشخصات

شرح

اصلی
تاریخ انقضاء
مشخصات
مواد اولیه

 71ماهه به شمسی یا میالدی حک گردد با جوهر غیر قابل پا

شدن ( به روز  ،ماه و سال)

Phمحلول آبدی قابدل قبدول 161-1261مدی باشدد .پدا کنندده هدای خمیدری شدکل بسدته بنددی
شددده در لولدده ،بایددد در دمددای 12درجدده سددانتیگراد بدده آسددانی و بدددون فشاراضددافی از لولدده خددارم
شددود .پددا کننددده دندددان بایددد عدداری از هددر گوندده ذرات درشددت و یددا ذرات جدددا شددونده در دهددان
باشد.
به غیر از بسدته بنددی هدای تدک کوچدک(کمتر از ،)12mlمطالدب زیدر بده طدور خواندا و بدا مرکدب
پا نشدنی:
 نام و عالمت تجاری

 نام و نشانی تولیدکننده

 تاریخ تولید ،انقضا و سری ساخت
 ذکر مواد متشکله طبق استاندارد ملی ایران
3

استانداردها

 نوع و میزان فلوراید بر حسب میکرو گرم برگرم یا درصد حجمی ،در صورت وجود
 پروانه ساخت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و نشان سازمان غذا و دارو
 حجم یا وزن خالص

 تذکر ایمنی راجدع بده مصدرف پدا
از1222mg/gبرای کودکان زیر  1سال

کنندده هدای دنددان حداوی یدون فلورایدد بدا غلظدت بدیش

 ساخت ایران

 عالمت و کد ردیابی با توجه به استاندارد ایرانی

 جهت کودکان از نوع ژله ای و درتیو های عروسکی باشد
4
5

نوع بسته
بندی
تحویل

پددا کننددده دندان(ژل،خمیر)بایددد در ظددروف مناسددب و مقدداوم در هنگددام حمددل و نقددل و بدددون
هیچ گونه انر نام طلو روی محتدوی ،بسدته بنددی گدردد .خمیدر دنددان بایدد در تیدو چندد الیده
طبق استاندارد ملی ایران بسته بندی شود.
در زمان تحویل به انبار حداکثر 1ماه بیشتر از زمان تولید نگذشته باشد .
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تاریخ اعتبار
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شماره بازنگری

جدول شماره 18

مشخصات فنی دستمال کاغذی
ردیف
1

مشخصات

شرح

اصلی
تاریخ انقضاء

36ماهه به شمسی یا میالدی حک گردد با جوهر غیر قابل پاک شدن ( به روز  ،ماه و سال )
دستما ل کاغ ذی باید ازخمیر کاغذ الیاف سلولزی باشد.دستمال کاغذی می تواند از الیاف سلولزی بکر و یا خمیر کاغذ
الیاف بازیافتی و یا ترکیبی ازاین دو ،به رنگ سفید یا رنگ های دیگر باشد.دستمال کاغذی باید کرپ شده و با جذب آب
باال بوده و فاقدپرز ،الیاف کلوخه شده ،هرنوع پارگی و هرگونه جسم خارجی قابل رویت باچ شم غیر مسلح و بوی
نامطبوع باشد.
ویژگی های میکرو بیولوژیکی انواع دستمال کاغذی باید با استاندارد ملی ایران  4998مطابقت داشته باشد.جرم پایه یک
ورق دستمال کاغذی حداقل 29گرم بر متر مربع باشد.ضریب تغییرات جرم پایه حداکثر5درصد است.ازدیاد ول یک

2

الیه دستمال کاغذی در جهت ولی 8تا18درصداست.

مشخصات

مقاومت به کشش یک ورق دستمال درحالت خشک درجهت ولی حداقل211گرم نیرو بر15میلیمتر عرض است.

کیفی

مقاومت به کشش یک ورق دستمال درحالت خشک درجهت عرضی حداقل 91گرم نیرو بر15میلیمترعرض است.
مقاومت به کشش یک ورق دستمال درحالت خیس درجهت ولی حداقل 15گرم نیرو بر15میلیمترعرض است.
انعطاف ناپذیری(زبری)یک ورق دستمال-میانگین دو رف ودوجهت حداکثر 111میلی نیوتن است.روشنی دستمال
کاغذی سفید حداقل 81درصداستph.دستمال کاغذی 505تا 7است.ر وبت موجودحداکثر8درصداست.
زمان جذب  1012میلی لیترآب مقطر212درجه سلسیوس دریک ورق دستمال کاغذی حداکثر 11ثانیه است.خاکستر
حداکثر3درصداست.فضای آزادجعبه درارتفاع وعرض حداکثر 15و در ول حداکثر 31میلیمتراست.حداکثر ول جعبه
برای دستمال اندازه کوچک  18سانتیمتراست.حداقل یکی از ابعاد (میلیمتر)191وحداقل سطح (میلیمتر مربع) 41111برای
یک دستمال کاغذی متوسط می باشد

3

استانداردها

دارای تمامی پروانه های بهداشتی و استاندارد های الزم و نشان سازمان غذا و دارو
ورق ها بایددربسته به صورت تاخورده بنحوی بسته بندی شوند که به آسانی وتک تک ازبسته خارج شوند.
تعدادورق در بسته های مکعب مستطیل باهراندازه باید11،51،111،151،211،251،311،351،411،451،511برگ دوال یا چندال
باشد.

4

نوع بسته
بندی

دستمال های کاغذی باتعدادبیشتر از 211برگ دوال یا چندال بایددربسته بندی پلیمری انجام شود.تعدادورق ها نبایدکمتر
ازتعدادمشخص شده برروی بسته باشد.درصورت استفاده ازبسته های مقوایی ،بسته بایداز استحکام کافی برخورداربوده
ودر ی مراحل حمل ونقل شکل ظاهری خودراحفظ نماید.ورق های بسته بندی شده درهربسته بایددارای ابعاد یکسان
باشند.
درصورت استفاده ازبسته بندی پلیمری ،لفاف بایدازاستحکام وضخامت کافی برخوردار باشد.برای بسته بندی بسته ها
دربسته های مادر  ،بسته ها باید با ابعادیکسان درکارتن ویا ظروف مناسب دیگربسته بندی شوند

5

تحویل

در زمان تحویل به انبار حداکثر  1ماه بیشتر از زمان تولید نگذشته باشد .
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جدول شماره 19

مشخصات فنی شامپو
ردیف

مشخصات

شرح

اصلی

1

تاریخ انقضاء

2

کیفیت

3

مشخصات

4

استانداردها

36ماهه به شمسی یا میالدی حک گردد با جوهر غیر قابل پاک شدن ( به روز ،ماه و سال )
شامپوی موی سر بایدیکنواخت وهمگن باشد.
شامپوی موی سرباید براحتی آبکشی شود و پس از شستشو ،مو نرم،براق و فرم پذیر باشد.
چناچه نمونه تا پایان تاریخ انقضاء در بسـته بنـدی اولیـه دردمـای 25درجـه سـانتیگراد نگهـداری
شود باید ویژگی هـای فیزیکی،شـیمیایی و میکروبیولـوژی خـود راحفـظ کـرده و بـوی نـا مطبـوع
نداشته باشد
کل مواد قابل استخراج (درصد جرمی) برای بزرگساالن حداقل 12وکودکان 11می باشد.
Phمحلول 11درصد برای بزرگساالن 905-405وکودکان 9-405می باشد.
پایداری درحد استاندارد می باشد.
فلزات سنگین (برحسب سرب) برای بزرگساالن وکودکان حداکثر21می باشد.
آرسنیک برای بزرگساالن وکودکان حداکثر2می باشد.
فرمالدئید برای بزرگساالن حداکثر511وکودکان حداکثر 251می باشد.
دی آکسان برای بزرگساالن وکودکان حداکثر11می باشد.
نیتروزآمین برای بزرگساالن وکودکان حداکثر51می باشد.
مانع ازسوزش چشم کودکان گردد.
عدد زیین برای بزرگساالن حداکثر  411وکودکان حداکثر 111می باشد.

5

6

نوع بسته
بندی
تحویل

دارای تمامی پروانه های بهداشتی و استاندارد های الزم و نشان سازمان غذا و دارو
شامپوی موی سر باید در ظرف کامال سـر بسـته مناسـب و بـه حـدکافی مقـاوم در هنگـام حمـل و
نقل بسته بندی شود.جنس ظروف بـه گونـه ای باشـدکه هـین گونـه اثـر نـا مطلـوب شـیمیایی یـا
فیزیکی روی محتوی نداشته باشد.
در زمان تحویل به انبار حداکثر  1ماه بیشتر از زمان تولید نگذشته باشد.
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مشخصات فنی صابون
ردیف
1

مشخصات

شرح

اصلی
تاریخ

36ماهه به شمسی یا میالدی حک گردد با جـوهر غیـر قابـل پـاک شـدن ( بـه روز  ،مـاه

انقضاء

و سال )
-1کلیه مواد افزودنی به صابون باید جزء اقالم موردتایید سازمان غذادارو باشد.
-2وضع ظاهری صـابون :صـابون بایـد بـه شـکل قالـب محکـم،دارای سـطوح نـرم و در
رنگ وترکیب یکنواخت باشـد .رنـگ صـابون در ـول مـدت نگهـداری دربسـته بنـدی
اولیــه ودردمــای محــیط نبایــد بطورمحســوس تغییرکنــد.هنگامی کــه درآب ســرد
باســختی 211قســمت درمیلیون(برحســب کربنــات کلســیم)حل شــودبایدقدرت پــاک
کنندگی خوبی داشته باشد.

2

مشخصات

3

استانداردها

-3بــو :صــابون نبایــد بــوی نــامطبوع داشــته ودرزمــانی کــه درآب گــرم حــل
می شود باید دارای بوی مطبوع باشد
-4ترکیــب و دوام :یــک قالــب صــابون رادر یــک ظــرف یــک لیتــری حــاوی آب مقطــر
دردمای محیط حدود25درجـه سلسـیوس غو ـه ورکنیـد.پس ازیـک سـاعت صـابون را
ازآب خــارج نمــوده و درحالــت آویختــه خشــک نماییــدپس از 24ســاعت نگهــداری
دردمــای آزمایشـگاه تمــامی ســطوح آن بایــد بــدون تــرک ،شــکاف عمیــق وجداشــدن
بافت صابونی باقی بمانند.ترک های ریز مـوئین تاجـایی کـه بـه جداشـدن بافـت صـابون
منجرنشود بالمانع می باشد.
دارای تمــامی پروانــه هــای بهداشــتی و اســتاندارد هــای الزم و نشــان ســازمان غــذا و
دارو -وزن  95گرم
لفاف کاغذی آماده مصـرف بـرای بسـته بنـدی نبایـد قابلیـت جـذب آب و نفوذپـذیری
هوا را داشته باشد و ضـمنا از قابلیـت تـاخوردگی مناسـبی بـر خـوردار باشـد.به ـوری

4

نوع بسته
بندی

که درصو رت تا زدن کامـل کاغـذ هـین گونـه شکسـتگی در خـط تـا خـوردن مشـاهده
نگردد و بایـد دارای حـداقل جـرم پایـه 85گـرم برمترمربـع باشـد و همـراه بـا مقـوای
آستری مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.صـابون هـای قـالبی پـس از بسـته بنـدی شـدن در
لفاف کاغذی یا جعبـه مقـوایی بایـد درکـارتن هـای مقـوایی از جـنس مقـوای فشـنگی
بسته بندی گردد.

5

تحویل

در زمان تحویل به انبار حداکثر  1ماه بیشتر از زمان تولید نگذشته باشد.

36

جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

عنوان دستورالعمل
شماره دستورالعمل

استاندارد بسته های غذایی و بهداشتی اضطراری جمعیت هالل احمر
RC.RO. AL.WI.02 /00

شماره بازنگری
جدول شماره 21

ردیف

مشخصات اصلی

1

مشخصات

2

جنس

3

سایز

تاریخ شروع اجراء

اردیبهشت 79

تاریخ اعتبار

یک سال آزمایشی

مشخصات فنی ناخن گیر
شرح
دارای راحــی کوچــک و خــاص بــرای ســهولت در گــرفتن نــاخن باشــد.دارای
ابعادمناســب و نــوک تیــز باشــد.دارای ســوهان باشــد جهــت تمیــز نمــودن
زیرناخن ها دارای تیغه مخصوص باشد .
استیل باشد .

ترجیحاً متوسط و استاندارد باشد

جدول شماره 22

مشخصات فنی شانه موی سر از جنس پالستیک
ردیف

مشخصات اصلی

1

مشخصات

2

استانداردها

3

نوع بسته بندی

شرح
مردانه –زنانه –بچگانه
جنس آن از پلـی اتـیلن و پلـی اسـتایرن بـه وزن متوسـط  25گـرم .نـوک دندانـه
هــای شــانه نبایــد بــه شــکلی باشــدکه باعــب آســیب رســاندن بــه پوســت
سرشود(.دندانه های نوک گرد باشد) .ول دندانـه هـا  2تـا  3سـانتی متـر باشـد و
ول شانه 11تا  15سانتی متر باشـد .قابلیـت شستشـو بـا آب را داشـته باشـد .بـه
رنگ روشـن ،دارای جـنس انعطـاف پـذیر و مقـاوم در برابـر شکسـتگی و دارای دو
قسمت دندانه ریز و دندانه متوسط باشد.
دارای تمامی استانداردها و پروانـه هـای فنـی و بهداشـتی الزم و تـاریخ انقضـاء آن
سه ساله به شمسی یا میالدی ذکر گردد.
بسته بندی در کاور وکیوم مقـاوم بـه علـت عـدم آسـیب دیـدگی و شکسـتگی در
شرایط سخت عملیاتی و انبارداری
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جدول شماره 23

مشخصات فنی نوار بهداشتی رویه مشبک سایز متوسط  /بزرگ
ردیف

مشخصات

شرح

اصلی

1

تاریخ انقضاء

2

مشخصات

3

استانداردها

36ماهه به شمسی و میالدی حک گردد با جوهر غیر قابل پاک شدن ( به روز  ،ماه و سال )
پوشش رویی باید ازمنسوج نبافته یا فیلم پلی اتیلن مشبک بـوده ویـا فـیلم پلـی اتـیلن مشـبک تلفیقـی بـا منسـوج
نبافته بوده که سطح منسـوج نبافتـه موردمصـرف بایـدعاری از پـرزو بیـرون زدگـی الیـاف باشـد.الیه میـانی در نـوار
بهداشتی باید75درصد ول توده جـاذب رابپوشاند.پوشـش زیـرین یـک الیـه ازفـیلم نـازم پلـی اتـیلن یـافیلم پلـی
اتــیلن تلفیقــی بامنســوج نبافتــه تهیــه مــی شــودکه بایــد نــرم وقابــل انعطــاف باشــد.ر وبت موجوددرنواربهداشــتی
بایدحــداکثر505درصدباشد.حداکثرخاکســتر موادجــاذب (بجزپودرجــاذب) بایــد105درصدباشــد.حداکثرزمان جــذب
مــــواد جــــاذب بایــــد11ثانیــــه باشــــد.حداقل ــــول تــــوده جــــاذب بــــرای نواربهداشــــتی
کوچک165میلیمترومتوسط185میلیمتروبـزرگ 241میلیمتر،حـداقل عـرض تـوده جـاذب بـرای نواربهداشـتی کوچـک
ومتوســط61میلیمتروبــزرگ91میلیمتــر مــی باشــد.حداقل قــدرت جــذب بــرای نوارباقــدرت جــذب کــم5گــرم
ونوارباقــدرت جــذب متوســط8گــرم ونوارباقــدرت جــذب زیــاد12گــرم اســت.درجهphبایــدبین 508تــا905باشــد.برای
سفیدی هریک ازاجـزای نـوار بهداشـتی نبایـد ازسـفیدکننده هـای نـوری اسـتفاده شـودواجزای نوارنبایـددربرابرنور
فــرابنفش واکــنش نشــان دهد.حــداقل جــرم نــواربرای انــدازه کوچــک ،7انــدازه متوســط 11وانــدازه بــزرگ14گــرم
می باشد.که برای تسـت حـداقل 11عـدد نوارازبسـته هـای مختلـف انتخـاب کـرده وبادقـت 101گـرم آن هـا را توزیـع
نموده و میانگین جـرم هـای بدسـت آمـده رادر 11تـوزین مشـخص وبـا مقادیرذکرشـده مقایسـه مـی کنـیم .نواربایـد
عــاری ازاجــزای ضــروری باشــد.نوارنباید تغییرشــکل غیرعــادی بدهد.نواربایــد عــاری از وجودضــایعه درهریــک از
اجز ای نوارباشـد.نواربایدفاقد تکـه تکـه بـودن یـاقطع شـدگی درسـطح تـوده جـاذب باشد.نواربایدفاقدآثارسـوختگی
باشــد.نواربایدفاقدوجود هرگونــه نــایکنواختی درخــط یــاخطوط چســب بنحــوی کــه اجــزای داخلــی بیــرون زده
شودباشد ( .ترجیحاً مخصوص شب )
دارای تمامی پروانه های بهداشتی و استاندارد های الزم و نشان سازمان غذا و دارو
نوارباید توسط دستگاه بطوراتوماتیک در راستای ـول تاشـده و داخـل لفـاف پلـی اتـیلن قرارگیـرد ویـا بـه صـورت
صاف با تعداد معینی در داخل بسته هایی ازجنس پلی اتـیلن ،مقـوا ،سـلوفان و یـا کاغـذ ضـدآب بسـته بنـدی گـردد.

4

نوع بسته
بندی

بسته ها باید فاقد هرگونه پارگی بوده ودرصورت استفاده ازبسـته هـای پلـی اتـیلن بایسـتی در بسـته بـه ـور کامـل
پرس شده وبسته های مقوایی نیزتوسـط چسـب مخصـوص بـه ورکامـل بسـته بنـدی شـود تـا ازورود گـرد وغبـارو
سایرآلودگی ها به داخل بسته ها جلوگیری شود .بسـته هـای نـوار بهداشـتی بایـد داخـل یـک کـارتن یـا کیسـه هـم
نوع و هم شکل بطور مناسب بسته بندی شوند تا از نفوذ گردوغبـار وسـایرآلودگی هـا بـه داخـل بسـته هـا جلـوگیری
بعمل آید.

5

تحویل

در زمان تحویل به انبار حداکثر  1ماه بیشتر از زمان تولید نگذشته باشد.
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مشخصات فنی پماد پای بچه
ردیف

مشخصات اصلی

1

مشخصات

2

استانداردها

3

نوع بسته بندی

4

تاریخ تولید و
انقضاء

شرح
پماد پای بچه با ترکیباتی ماننـد زینـک اکسـاید ،اکسـید روی و پـروپیلن گلیکـول
است.
دارای تمامی پروانه هـای بهداشـتی و اسـتاندارد هـای الزم و نشـان سـازمان غـذا
و دارو و تاریخ انقضاء آن سه ساله به شمسی یا میالدی ذکر گردد.

بسته بندی آن مناسب ،که مانع از تاثیر عوامل محیطی و کاهش کیفیت شود.

تاریخ انقضاء  2ساله و در زمان تحویل به انبـار حـداکثر بـیش از یـک مـاه از زمـان
تولید نگذشته باشد

جدول شماره 25

ردیف

مشخصات اصلی

1

مشخصات

2

استانداردها

3

نوع بسته بندی

مشخصات فنی پوشک بچه
شرح
سایز  2-3پوشک برای وزن  3تا  7کیلوگرم و با ساختار سلولزی ،و چسبهای محکم و ضد

4

حساسیت ،انحنای مخصوص بند ناف نوزاد ،وجود یک نوار با خاصیت کشسانی در قسمت
کناری و الیه عبور هوا ،داشته باشد.

تاریخ تولید و
انقضاء

دارای تمامی پروانه هـای بهداشـتی و اسـتاندارد هـای الزم و نشـان سـازمان غـذا و دارو
و تاریخ انقضاء آن سه ساله به شمسی یا میالدی ذکر گردد.
سایز 3پوشک برای وزن  4تا  7کیلوگرم مناسب باشد .بسته بندی آن به صورتی باشد که مانع
از تاثیر عوامل محیطی و کاهش کیفیت پودر شود.
تاریخ انقضاء  2سا له و در زمان تحویل به انبـار حـداکثر بـیش از یـک مـاه از زمـان تولیـد
نگذشته باشد
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مشخصات فنی شیشه شیر بچه

ردیف

مشخصات اصلی

1

مشخصات

2

استانداردها

3

نوع بسته بندی

شرح
 وزن آن  91گرم از جنس شیشه.
 حجم  151سی سی دارای سر شیشه ای اضافه کامال بهداشتی
 دارای سوراخی اضافه جهت خارج شدن نفخ شکم کودک
 مناسب جهت عضالت دهـان و فـک نـوزاد بـه علـت عـدم آسـیب بـه هنگـام
مکیدن شیشه به دهان و فک کودک
 دارای سر سیلیکونی بسیار نرم و متناسب با تغییر سبک تغذیه نوزاد
 راحی مشابه سینه مادر
 قابلیت شستشویی مداوم با آب
 شیشه شیر دارای یک درب پالسـتیکی بـرای تمیـز نگـه داشـتن سـری شیشـه
شیر و درجه بندی مقدار حجم مایع داخلی بر روی شیشه
دارای تمــامی اســتانداردها و پروانــه هــای فنــی و بهداشــتی الزم .نشــان ســازمان
غذا و دارو و تاریخ انقضاء آن سه ساله به شمسی یا میالدی ذکر گردد.
بسته بندی در کاور و جعبه مقاوم بـه علـت عـدم آسـیب دیـدگی و شکسـتگی در
شــرایط ســخت عملیــاتی و انبــارداری و بســته بنــدی آن مــانع از نفــوذ ذرات ریــز
گرد و غبار و آلودگی محیطی شیشه شیر

4

تاریخ تولید و
انقضاء

تاریخ انقضاء  2ساله و در زمان تحویل به انبـار حـداکثر بـیش از یـک مـاه از زمـان
تولید نگذشته باشد
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مشخصات فنی کارتن بسته بندی
تعداد الیه ها و
ضخامت

 5الیه  2فلوت
گرافت داخلی

ول
داخلی به
سانتی متر

45

عرض
داخلی به
سانتی متر

31

ارتفاع
داخلی به
سانتی متر

رنگ
الیه
بیرونی

لبه

کیفیت
مواد اولیه

سفید

چسب

مواد
درجه یک

31

41

چاپ

 3رنگ با نشان
پرچم کشور ایران،
آرم و نشان جمعیت
هالل احمر ،سازمان
امداد و نجات و اصول
 9گانه به 3زبان
فارسی ،عربی و
انگلیسی

