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 مقدمه 

ر ه آرایشری و بهداشرتی دبه مکانی گفته می شود كه یک یا چند نوع ماده و فررآورد انبار نگهداری مواد و فرآورده های آرایشی و بهداشتی        

وع با توجه به ن . كلیه انبارها دارای ویژگیهای عمومی و مشترک می باشند وگرددآن نگهداری می  شرایط مناسب و برای مدت زمان مشخصی در

ط مناسرب م نمودن شررای. فراهشودانبار و همچنین مواد اولیه یا فرآورده های مورد نگهداری، باید ویژگیها و شرایط اختصاصی نیز درآنها رعایت 

 ست.نبار ضروری اار منطقه، شرایط و موقعیت مکانی انبار، نوع اقالم و نوع بهداشتی برای آنها با توجه به وضعیت آب و هوایی و اقلیمی ه

 

 هدف -1

ذكور در رآورده های مضابطه ساماندهی انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های آرایشی و بهداشتی به منظور نگهداری فهدف از تدوین این     

 شرایط مناسب می باشد.

 

 دامنه کاربرد -2

ان غرذا سازم ارشناسانمنظور تاسیس و  بهره برداری انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های آرایشی و بهداشتی و استفاده كاین ضابطه به 

 كاربرد دارد. و دارو و واحدهای تابعه سازمان 

 كرل امرور  رهمنظور از محصوالت آرایشی و بهداشتی در این دستور العمل كلیه محصوالت مشمول اخذهای مجوزهرای بهداشرتی از ادا

 فراورده های آرایشی و بهداشتی می باشد. 

 حشرات، جوندگان، پرندگان و آفات می باشد.Pestدر این ضابطه منظور از   -یادآوری
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 1شرایط خوب انبارش -3

ا شررایط سمتهای مجزا ببر حسب تنوع مواد و شرایط نگهداری آنها باید متشکل از قفرآورده های آرایشی و بهداشتی انبارهای نگهداری مواد و   -

ی وارد مرورد نگهردار های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی به مرواد متفاوت جهت نگهداری مواد اولیه، و فرآورده نهایی باشند به گونه ای كه آسیب

 نشود. 

یره بره وجرود یا مرواد اول مرجوعی، فرآورده نهایی وقرنطینه ، در ونه تداخلی بین فرآورده هایطراحی انبارها باید به گونه ای باشند كه هیچ گ  -

 نیاید. 

رآورده در فراد و ترابرری چیدمان فرآورده ها در انبار باید به گونه ای باشند كه خطرسقوط و بروز سوانح به حداقل ممکن برسد و رفت و آمد افر -

 انبار به آسانی صورت پذیرد.

 .باشندبه دور  آفتاب نور از تابش مستقیم انبارها باید با توجه به نوع فرآورده یا ماده اولیه، درجه حرارت و رطوبت مناسب داشته و -

ه از ندی می شروند كربانبارها به دسته های متقاوتی تقسیم  مواد و فرآورده های آرایشی و بهداشتی،با توجه به شرایط دمایی نگهداری  -1تذکر

ن انبار بسرته بره دارا صاحیادرجه( اشاره نمود كه  25حیط زیر درجه( و انبار دمای معمولی) دمای م 15انبار خنک )زیر  - آن جمله  می توان به 

 ها می باشند.بودن امکانات هر یک از این انبارها صرفاً مجاز به فعالیت در حوزه همان كاال

ت بصرورت كره نظرام ردیرابی و  برت ورود و خرروو محصروالامکانات به گونره ای طراحری گرردد  ،الزم است در انبار - کر مهمذت

یرت ده بایرد رعاالکترونیک قابل اجرا باشد. )پس از اعالم الزام موضوع توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرورد کكرر شر

 گردد(. 

 و اطراف انبار محوطه -4

دور مانع المق تیشده و ح رانبابه محوطه حیوانات  كشی با ارتفاع مناسب باشد، به گونه ای كه مانع از ورودحصارباید دارای محوطه بیرونی انبار  -

 از ا رات سوء شرایط جوی نامساعد گردد.

                                                           

1. Good Storage practice)GSP) 
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 ولروگیری نمایرد جایجاد گرد و خراک و آلرودگی از  مفروش گردد كهمحوطه اطراف انبار باید به گونه ای با آسفالت یا پوشش مناسب دیگری   -

 امکان عبور و مرور وسایل سنگین وجود داشته باشد. 

 شود. pestگزینی  هجوم و النهمانع از  تاباید عاری از مواد زائد، زباله، علفهای هرز و مواد غیر مفید دیگر باشد انبار محوطه اطراف  -

 اشد.نداشته ب اهرانبار  حوی باشد كه هیچ گونه تجمع آبی ایجاد نگردیده و آبهای اطراف و ریزش های جوی به داخلشیب كلیه قسمت ها به ن -

بالره دانهرا باله ها از زز( تعبیه گردد و جمع آوری به نحوی كه بدون دخالت دست باز و بسته گردنددر محوطه انبار باید زباله دان های مناسب ) -

 روزانه و به موقع انجام شود. 

 سکوی تخلیه و بارگیری با ارتفاع و مساحت مناسب وجود داشته باشد)درصورت لزوم(. -

 

 شرایط ساختمان  -5

 :گونه ای بنا شده باشد كهباید به  انبارساختمان 

 به طور مو ری حفاظت شود. pestدر مقابل ورود و النه گزینی -

 كافی وجود داشته باشد.  فی داشته و ناودانها و راه آبهایباران شدید استحکام كا در برابر برف و -

 عاری از حشرات و جوندگان، بدون گرد و خاک، آلودگی و مواد خارجی باشد.  ،خشک، خنک -

ار اجررا شرود و سقف ها و پنجره ها( باید تنظیم و به طرور مرنظم در انبردستورالعمل نظافت و شستشوی كلیه سطوح )درها، كف ها،  -2تذکر 

شرد.نیز مشخص با سوابق مدون آن برای اطمینان از اجرا و ا ربخشی نظافت در انبار نگهداری و قابل دسترس بوده و همچنین مسئول كنترل آن

   

 ها در-5-1

 رطوبت باشند. تمیز كردن و مقاوم به ،كلیه درها باید قابل شستشو -      

 ( دنكف باش )ناحیه زیرین درها هم سطح با .شوند به خوبی بسته pest و برای جلوگیری از ورود  درها بخوبی چفت شده  -      

 بهتر است درهای مجزایی جهت تردد كاركنان و ترابری كاال وجود داشته باشند.  -      
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 دیوارها-5-2

 باید صاف، بدون ترک، بدون خلل و فرو و قابل نظافت باشند.  -

ز سراختن دیوارهرای اجهت جلوگیری از النه گزینی باید ممانعت نمایند و  pestاز النه گزینیباشند كه ساخته شده به گونه ای یوارها د -

 دو جداره اجتناب كرد.

 

 ها کف -5-3

ز تجمع افاضالب باشد تا  دارای شیب كافی به سمت مسیرنظافت )در صورت نیاز(، تمیز و قابل ، باید كامالً مقاوم و نفوک ناپذیر انبار كف - 

 یری شود.گجلوانبار آب در كف 

 

 ها  سقف -5-4

 .جلوگیری كنندpestو النه گزینی تجمع گرد و خاکمقاوم، قابل تمیز كردن و به گونه ای باشندكه از  باید - 

 وبت گردد.بوده و مانع از تبادل حرارت و نفوک رط نظرگرفته شود كه در مقابل عوامل جوی پایداروشش سقف باید به نحوی در پ -

 فاصله و فضای باز، بین دیوارها با سقف وجود داشته باشد. -        

 

 پنجره ها -5-5

جانوران  ، حشرات ولودگیآ ،ورود گرد و غبارد كه از نو به گونه ای طراحی شو مناسب و قابل نظافت بودهكلیه پنجره ها باید دارای اندازه  -

 .دنممانعت نمای انباربه داخل 

 شیشه پنجره ها باید فاقد شکستگی بوده و پنجره های باز شو مجهز به توری ریز بافت مناسب باشند.  -

 ام گردد.رو ناظر اقدمعاونت غذا و دا كمیته فنی و نظروحجم فعالیت در خصوص متراژ و ابعاد انبار با توجه به نوع فرآورده   -3تذکر 

 

 چیدمان  -6
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 دستورالعمل اجرایی مناسب جهت چیدمان مواد و فرآورده های آرایشی و بهداشتی وجود داشته باشد.  -

ارتفراع  پالرت برار روی و بربین كاالهای نگهداری شده بخوبی در جریان  ورده ها در انبار باید مرتب و بگونه ای باشد كه جریان هواچیدمان فرآ -

 تر رعایت گردند.سانتی م 50سانتی متر از دیوارها قرار گرفته و فاصله بین پالت ها حداقل  20سانتی متر از سطح زمین و حداقل 10حداقل 

 .باشند نظافتقابل مقاوم و اید از جنس ب و پالت ها كلیه قفسه ها -

 هم نباید نگهداری شوند .  فرآورده هایی كه تا یرات سوء بر یکدیگر دارند در كنار -

باشرد ترا بره ترتیرب می  و تاریخ تولید فرآوردهكه معموال معرف زمان ورود به انبار  شدهبار مشخص و تعریف شده وارد انكد با باید  فرآوردههر  -

رعایت و فرآورده های موجود در انبار قابل ردیابی باشند. سروابق ورود و  2FIFOو1FEFO2، به عبارتی سیستمخارو شوند و تاریخ انقضا زمان ورود

 ر انبار نگهداری و قابل دسترس باشند.خروو فرآورده باید د

 نگهداری كلیه فرآورده ها در انبار باید مطابق با شرایط قید شده از طرف واحد تولید كننده آن باشد. -

 ضروری است.بصورت جداگانه وجود مکان مناسب جهت نگهداری فرآورده های ضایعاتی و مرجوعی  -

 كلیه فراورده های موجود در انبار باید دارای برچسب و مشخصات كامل باشند. -

اچاق ابل مصرف و ققسد، غیر نگهداری هرگونه ماده یا فرآورده فاقد مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تاریخ مصرف گذشته، فا  -

 ممنوع است.ی مجوز و قابل مصرف اهای دار در كنار فرآورده

بایرد  مان معلروم، با حجم و مقدار مشخص و مدت زتاریخ مصرف گذشته، فاسد، غیر قابل مصرف و قاچاقهای  مواد یا فرآورده - 4تذکر  

ذا و غرمعاونرت ضمن اعالم مشخصات كامرل بره شده نگهداری و  تکلیف تعریف شده و تعیین ،در بخشی مناسب و مشخص )قرنطینه(

 مجوزهای الزم برای جابجایی و انهدام را كسب نماید. ،دارو مربوطه 

باشرند بایرد  مریدارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشرکی  كهمحصوالت سالمت بدیهی است دراین قبیل انبارها صرفاً  -5تذکر

 نگهداری گردند. 

                                                           
1-FEFO:  First expire , First out                                            

  2-FIFO : First in-First Out 
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 بخشهای سرویس دهنده وتاسیسات  -7

 سیستم های روشنایی   -7-1

      ظافرت و نالمپها باید به طور مناسب در برابر شکستگی حفاظت شده و دارای حفرا  و قراب مناسرب )از جرنس نشرکن ( بروده و قابرل  -

 تمیز كردن باشند. 

 مقدار روشنایی باید مناسب باشد .  -

از  ق شبکه بتوانتمام مسیرها و نقاط خروجی ساختمان باید به جریان روشنایی اضطراری مجهز بوده تا در طول شب و در مواقع قطع بر -

 آن استفاده نمود. 

 تهویه  -7-2         

و شرایط  ا  نوع اقالمی مواد اولیه و فرآورده نهایی وجود تهویه با توری مناسب و سیستم سرمایشی و گرمایشی متناسب بدر كلیه انبارها  -

 آب و هوایی منطقه ضروری است. 

 هواكش ها باید طوری انتخاب شوند كه بتوانند هوای داخل انبار را به خوبی تهویه نمایند.  -

 

 دماسنج و رطوبت سنج -7-3

روری اسرت و ضروجود دستگاه دماسنج و رطوبت سنج و  بت تغییرات دما و رطوبت در انبارهای مواد و فرآورده های آرایشری و بهداشرتی 

رت مناسرب  برت بروده و بصرونصب گردند كه دما و رطوبت نشان داده شده نمایانگر تمام نقاط انبار  به نحویرطوبت سنج باید دماسنج و 

 گردد.

 

 تجهیزات جابجایی و انتقال فرآورده  -7-4

مورد نیاز و از جنس مقاوم و سایر تجهیزات لیفتراک و  ،نقاله، باال برنده نوار ارای سیستم نقل و انتقال و جابجایی مناسب از جملهانبار باید د        

د كه هیچ گونه آسیبی به مواد وارد نشود و تجهیزات حمل و نقرل از ل و نقل فرآورده، به گونه ای باشقابل نظافت باشد و شرایط آن به هنگام حم
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 سطح نظافت قابل قبولی برخوردار باشند. 

در رد. احتی صرورت پرذیطراحی انبار باید به گونه ای صورت پذیرد كه تردد لیفتراک ها در زمان حمل و نقل و بارگیری فرآورده به ر  -6تذکر  

 گونه ای باشند كه در فضاهای بسته از آنها گازها و مواد آلوده كننده متصاعد نگردد.ه وسایل حمل و نقل باید بضمن 

 آمادگی و واکنش در شرایط اضطراریتجهیزات  -7-5        

ریق حخودكار اطفاء  ، كپسول اطفاء حریق با زمان شارژ معتبر، تجهیزات ایمنی و در صورت نیاز به سیستم هایبه زنگ خطر بایدانبارها  -

 مجهز باشند.

 عالئم و تابلوهای راهنمای هشدار دهنده و نکات ایمنی در محل های مناسب نصب شوند. -

 وجود جعبه كمکهای اولیه در محل انبار ضروری است . -                 

 آتش نشانی را داشته باشد.سازمان سیستم اطفاء حریق باید تائیدیه از   -  

از تی ایشری و بهداشرمواد و فرآورده های آرروش های اجرایی برای مدیریت موقعیت های اضطراری و حوادث بالقوه مؤ ر بر ایمنی   -یادآوری  

 قبیل )آتش سوزی، آبگرفتگی، قطع برق( ایجاد، اجرا و برقرارگردد.

 

 شستشو، ضدعفونی و گندزدایی -8

تند كنتررل و شستشو، ضد عفونی و گندزدایی باید مطابق برنامه مشخص تعریف و مطابق با روش اجرایی ویژه ای انجرام و بره صرورت مسر  

 نگهداری شود و نکات کیل نیز مد نظر قرار گیرد:

ا و ید سازمان هد تایداشته و مور مواد شیمیایی جهت شستشو، ضد عفونی وگند زدایی باید با قوانین ایمنی، بهداشت و محیط زیست مطابقت -

 مقامات کیصالح باشد )درصورتیکه نیاز به شستشو باشد(.

 

 شرایط قسمتهای رفاهی  -9

 بخش تعویض لباس -9-1
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 باید اطاقی جهت رختکن و به ازاء هركارگر یک كمد قفل دار وجود داشته باشد. انباردر  -       

 های جداگانه ای برای آنان در نظر گرفته شود. باید رختکن و سرویس ،كه خانمها نیز كار می كنند انبارهاییدر  -

 سرویس های بهداشتی ) توالت و دستشویی ( -9-2        

 باید برای كارگران زن و مرد دستشویی و توالت مجزا وجود داشته باشد.)در صورت نیاز( -      

 سرتضروری ا،  “بشوئید مناسبیا مواد شوینده  مایع بعد از استفاده از توالت دستهای خود را با صابون ” تابلویتوالتها نصب بر روی در   -

 و در كنار دستشویی ها باید مواد شوینده و ضدعفونی كننده وجود داشته باشد. 

 فالش تانک( ضروری است.حفاظت شوند و وجود مخزن شستشو )pest در ورودی محوطه توالت ها در برابر نفوک  -       

 .سمت انبارها باز شودبه و نباید در توالت  محیط به حداقل برسد درتوالتها باید در محلی باشند كه آلودگی  -          

 سرویس های بهداشتی باید مجهز به شیر آب گرم و سرد باشند. -        

بالره دردار پردالی و یا دارای هواكش مکانیکی متناسب با حجم آن و همچنرین سرطل ز پنجره توالت مشرف به فضای آزاد و دارای توری -        

 باشند.

 

 اصول بهداشت فردی کارکنان  -10

 استعمال دخانیات در انبارها ممنوع است . -

 .باشندمعتبر دارای كارت بهداشتی باید كلیه كاركنان  -

 باشند.دارای لباس مناسب و تمیز  باید كاركنان كلیه -

زش د وسوابق آمروكلیه كاركنان باید درخصوص رعایت اصول بهداشت فردی و فعالیت های تأ یرگذارشان بر ایمنی فرآورده، آموزش دیده باشن -

 باید در انبار موجود باشد. 
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 pestکنترل  -11

ود و سروابق مردون آن شبه مورد اجرا گذارده در محل انبار باید تنظیم و بطور منظم  pestوروددستورالعمل اجرایی مو ر و مداوم برای كنترل  -

 برای اطمینان از اجرا و بروزآوری ا ربخش در انبار نگهداری و قابل دسترس باشند.

نامه ریزی مناسرب مرورد توسط افراد آموزش دیده و با بر،  pestورود محل انبار و محیط اطراف باید بطور مداوم از نظر وجود آلودگی ناشی از  -

 ار گیرند. بازبینی قر

، شریمیایی و درصورت وجودآلودگی، اقدامات ریشه كنی باید انجام پرذیرد. هرگونره عملیرات كنتررل از قبیرل اسرتفاده از روش هرای فیزیکری -

سرتفاده از آن اكره اطالعرات كرافی از مخراطرات ناشری از بندی شده و فقط تحت نظارت افرادی بیولوژیکی باید با برنامه ریزی مشخص و زمان 

 جود آید. رآورده برای سالمتی انسان دارند انجام گیرد. این مخاطرات ممکن است درا ر باقیمانده مواد شیمیایی درفرآورده ها بوف

زم جهرت راقبت های الاز سموم باید فقط هنگامی كه سایر روش های احتیاطی قابل اجرا نباشد استفاده گردد. پیش از استفاده از سموم باید م -

  انبارهرا و  اهم اسرت، ازه فرآورده ها انجام شود و هرنوع ماده اولیه و در صورت امکان آن دسته از وسایلی كه امکان انتقرال آنهرا فررمحافظت كلی

 سالن ها تخلیه و پس از كاربرد سموم و پیش از استفاده مجدد از آنها كامالً شستشو و گندزدایی گردند.

تاییرد  رل آن مشخص باشد و تمامی فرآورده های مصرفی )آفت كش ها( توسرط مراجرع کیصرالحروش كنترل باید مستند شده و مسئول كنت -

 شده باشند.

 نقشه مربوط به تله گذاری تهیه و در مکان های مختلف در معرض دید باشد. -

 تاییدیه های الزم جهت صالحیت انجام كار )در صورتیکه این برنامه توسط بخش خصوصی انجام شود(.  -

 هداری حیوانات خانگی در انبار خودداری گردد.از نگ -

 

 مستندات -12

گهداری، هت طبقه بندی، نجهدف از تهیه و نگهداری مدارک و مستندات در یک انبار، مدون ساختن فعالیت های آن واحد و ایجاد روشی          

 رد.نجام پذیاكلیه كنترل های الزم برروی آنها ورود، توزیع و تغییر درمدارک فنی، مهندسی و مدارک برون سازمانی می باشد تا 
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ی و بهداشت كیفیت، ایمن این مدارک شامل كلیه مدارک مرتبط با فعالیت های انبار مواد و فرآورده های آرایشی و بهداشتی در زمینه       

 آرایشی و بهداشتی و همچنین مدارک فنی و مهندسی مرتبط با فرآورده ها به شرح کیل می باشد.

 دارک و مستندات و سوابق مربوط به:م

 چیدمان -

 شستشو، ضدعفونی و گندزدایی -

 pest كنترل  -

 بهداشت فردی كاركنان  -

 آموزش  -

 كالیبراسیون  -

 كنترل و دفع زباله و ضایعات  -

 حمل و نقل  -

 تعمیر و نگهداری  -

 كنترل فراورده نامنطبق -

 ضوابط مرتبط با نگهداری  قوانین، دستورالعمل و -

 

 نکات مهم در مورد مستندات  

 پیش از صدور از نظر كفایت به تصویب فرد مسئول رسیده باشند. -

 بنا بر ضرورت مدارک بازنگری و به روز شوند. -

 اطمینان حاصل شود كه آخرین تغییرات و وضعیت تجدید نظر شده در دسترس است. -

 اشد.یک نسخه از مدارک قابل اجرا درمکان های مورد استفاده دردسترس ب -

 مدارک خوانا بوده و به سهولت قابل شناسایی باشند. -
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 سازمان غذا و دارو

 فرآورده های آرایشی و بهداشتی امور اداره کل نظارت و ارزیابی

   حداقل ضوابط فنی و بهداشتی انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های آرایشی و بهداشتی
 

 

 

 

 اطمینان حاصل شود كه توزیع مدارک به بیرون از موسسه تحت كنترل می باشد. -

 از استفاده ناخواسته از مدارک منسوخ پیشگیری شود.  -

بررای  ای مورد نیازهنظور تعیین كنترل سوابق باید خوانا، به سهولت قابل شناسایی و قابل بازیابی بوده و یک روش اجرایی مدون به م -

 شناسایی، بایگانی، حفاظت، بازیابی، نگهداری و تعیین تکلیف سوابق موجود باشد.
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