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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996نامه رماره  سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای  برا ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند القهع اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و ینتدو 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اا  پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  ن میی استانداردسازما

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  برد تحقیقات کار

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 اردکمیسیون فنی تدوين استاند

 «تولید بهداشتیآيین کار  - آب معدنی طبیعی» 

 )تجديد نظر اول(

 
 سمت و/ يا نمايندگی رئیس: 

 قباد  دانا ، مری 

  ژنتیک مودکودیسدکتر  

 

 واشگاه استاندارد پژ -سازمان میی استاندارد 

  دبیر:

 دوچشمه ، مهد  

 سفوق دیسانس مهندسی محیط زیست  

 

 پژواشگاه استاندارد -سازمان میی استاندارد 

  ): ساسامی به ترتیب حروف ادفبااعضاء

 احمد  پور ، نسی 

 دیسانس مهندسی عیوم وصنایع غیایی س
 

 اطهر  نیا ، معصومه

 سفوق دیسانس زیست رناسی  
 

 

 ه، نگارانور

 سدیسانس ریمی گرایش صنایع غیایی 

 

 پناای ، فرااد

 سفوق دیسانس مهندسی محیط زیست  

 

 دانشمندایرانی ، کوروش 

 س فوق دیسانس ریمی  

 

 داورزنی ، ساره

 س دیسانس عیوم تغییه  

 

 ضرغامپور، زاره

 س فوق دیسانس میکروبیودوژ   

 رباط زاگرسررکت آب معدنی 

 

 

 پژواشگاه استاندارد -سازمان میی استاندارد 

 

 

 ررکت رسوب آب پویا

 

 

 ررکت آب و فاضالب استان گیالن

 

 

 

 پژواشگاه استاندارد -سازمان میی استاندارد 

 

 

 پژواشگاه استاندارد -سازمان میی استاندارد 

 

 

 ررکت تامین تصفیه آب و فاضالب تهران
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 فروار، پیمان

  سفوق دیسانس مهندسی محیط زیست  

 

 مارونسی، نازدار

 س دیسانس میکروبیودوژ   

 

 مستور ، رضا

 س دکتر  مهندسی محیط زیست  

 

 

 مقدمی، رهپر

 س فوق دیسانس میکروبیودوژ   

 

 مهرپور ، رامش

 سدیسانس صنایع   

 

 نظر  نیا، عبداده

 سدکتر  دامپ رکی  
 

 اارمی، سعید

 سدیسانس مهندسی عیوم وصنایع غیایی  

 

 

 رامیدنی ایرانانجمن آب اا  معدنی و آ

 

 

 پژواشگاه استاندارد -سازمان میی استاندارد 

 

 

 

 واحد اراک –دانشگاه آزاداسالمی 
 

 

 ژواشگاه استانداردپ -سازمان میی استاندارد 

 

 

 ژواشگاه استانداردپ -سازمان میی استاندارد 

 

 

 آزمایشگاه امکار کیمیا تست فام
 

 

 فنی مهندسی ستاره ایران کیمیا ررکت

  سیدلس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

www.abpsoil.com

www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com


 ه 

 

 

 فهرست مندرجات

 

 صفحه     عنوان

 

 ب آرنایی با سازمان میی استاندارد

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 ه پیش گفتار

 و مقدمه

 1 ادف 1

 1 دامنه کاربرد 9

 1 مراجع اد امی 3

 1 اصطالحات و تعاریف 2

 2 منابع آب معدنی طبیعی 3

 3 طراحی و تاسیسات–ی استقرار فرآیند آب معدنی طبیع 6

 2 تجهی ات بهدارتی 3

 19 اد امات بهدارتی 3

 13 اد امات بهدارتی در فرآور  2

 16 مواد بسته بند  و ظروف 19

 16 پرکردن و دربند  ظروف 11

 13 پیوست ادف ساطالعاتی  
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 یش گفتارپ

دارد تدوین رد. این استان 1362نخستین بار در سال  " ودید بهدارتیتآیین کار  - آب معدنی طبیعی "استاندارد 

 دربرا  اودین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و اا  مربوط  کمیسیونتایید  وبر اساس پیشنهاداا  رسیده 

 رد.تصویب  6/19/1329 مور   میکروبیودوژ  و بیودوژ اجالس کمیته میی استاندارد سیصد و پنجاه و دومین 

قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  3استناد بند یک ماده  این استاندارد بهنک ای

 ، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می رود .1331مصوب بهمن ماه   ایران ،

، و خدمات ی در زمینه صنایع ، عیومبرا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جهان

استاندارداا  میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این 

 ، توجه قرار خوااد گرفت. بنابرایناستاندارداا ارائه رود ، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد 

 فاده کرد .باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی است

 

 است. 1362: سال  9696این استاندارد جایگ ین استاندارد میی ایران رماره 

 

 بع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:من
Codex CAC/RCP 33:1985, Revised 2007: recommended international code of practice for the 

collecting, processing and marketing of natural mineral waters 
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تولید بهداشتیآيین کار  -آب معدنی طبیعی  

 

فهد        2   

 ذخیره و2، بسته بند 3، بطر  کردن9، تصفیه1جمع آور  برا  تعیین راانماادف از تدوین این استاندارد 

 در واحد تودید  می بارد. و بهدارتی  به منظور تودید آب معدنی طبیعی ساد 3ساز 

 

 دامنه کاربرد 6

 کاربرد دارد. ، برا  استفاده آرامیدنآب معدنی طبیعی تودید این استاندارد برا  واحداا 

 

 مراجع الزامی 9

مدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده رده است. بدین ترتیب آن 

ت ج ئی از این استاندارد محسوب می رود. در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده مقررا

بارد، اصالحیه اا و تجدید نظراا  بعد  آن مورد نظر این استاندارد میی ایران نیست. در مورد مدارکی که 

جدید نظر و اصالحیه اا  بعد  آن مورد بدون ذکر تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده رده است، امواره آخرین ت

 نظر است. 

 استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است :

 ویژگی اا  میکروبیودوژ  –آب آرامیدنی  ،1911استاندارد میی ایران رماره  9-2

 ویژگی اا و روش اا  آزمون -آب معدنی طبیعی ،9221 استاندارد میی ایران رماره 9-6

 ویژگی اا و روش اا  آزمون  – میکروبیودوژ  آب معدنی طبیعی، 2293  اندارد میی ایران رمارهاست 9-9

 

 اصطالحات و تعاريف 4

 کار می رود :ه اصطالحات و تعاریف زیر ب، در این استاندارد
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 2آب معدنی طبیعی

 به دتیل زیر قابل تشخیص است : 3آبی که با آب آرامیدنی

                                                 
1-Collecting  
2-Treatment 

3-Bottling 

4-Packaging 

5-Storage 

6-Natural Mineral water 

7-Drinking water 
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 و دیگر ترکیبات معدنی مشخص می رود. 1بودن امالح معدنی خا ، عناصر کمیاببا دارا   -الف

اا   از منابع طبیعی مانند چشمه و نقاط حفار  رده از سفره اا  آب زیرزمینی به دست آید، وکییه اقدام -ب

 احتیاطی برا  جیوگیر  از ار گونه آدودگی یا تاثیرات خارجی رو  کیفیت آن باید انجام گیرد.

 ترکیبات آن در فصول مختیف سال از ثبات نسبی برخوردار است. -پ

 تحت ررایطی که ویژگی اا  آن تغییر نکند، جمع آور  رود. -ت

 در ن دیک ترین محل ممکن به سرچشمه آب، تحت ررایط بهدارتی خا ، بسته بند  می رود. -ث

در آن مجاز رده است،  9221ایران رمارهاستاندارد میی  در اایی کهبه ج  فرآیند  9ایچگونه فرآیند تصفیه -ج

 به کار نرفته بارد.
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 9تمیز کردن

 می بارد. از سطوح ، چربی یا ار ماده ناخواسته دیگرغیایی، کثیفی ، بقایا  موادحیف خاک
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 4آلودگی 

 را گویند.در محصول تودید رده  وجود ار گونه ماده زائد
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 5گندزدايی

کمک مواد ریمیایی مناسب و یا روش اا  فی یکی، که در اثر تماس آب یکروارگانیس  اا به م تعداد کااش

 .بر کیفیت فرآورده نهایی نشان نداد معدنی با تجهی ات و یا ظروف مورد گندزدایی ایچگونه تاثیر سویی 
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 2سفره آب زيرزمینی

 .ه و دارا  آب معدنی طبیعی می باردتوده خاک نفوذپییر که بررو  طبقات غیر قابل نفوذ قرار گرفت
 

                                                 
1-Trace Elements  

2-Treatment 

3 -Cleaning 

4 - Contamination 

5 - Disinfection 

6 -Aquifer 
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 2آبريزحوضه 

سفره آب  تامینصورت مستقی  یا غیرمستقی  جهت  بارش در آن می تواند به سطح باتدست از منابع آب که

 رود. آنوارد   زیرزمینی
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 6ظروف 

مخصو   استفاده برا  مواد که برا  بسته بند  آب معدنی طبیعی استفاده رده بارند. این ظروف باید  ظروفی

 .غیایی بارند 
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 9زيرزمینی آب

 آب اا ممکن است این می بارد. زمینی، چاه آرت ین و چاه با منشاء سفره اا  آب زیرآب اایی مانند آب چشمه

 به آب اا  زیرزمینی محافظت رده یا محافظت نشده تقسی  روند. 
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 طبیعی آب معدنی 4فرآوري

توزیع و  ،انبارش ،بسته بند  ،جهت جمع آور ، تصفیه، پر کردن با ضوابط تعیین رده ونه عمییاتانجام ار گ

 فروش آب معدنی طبیعی می بارد.
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 5مواد بسته بندي

قوطی، بطر ، پالستیک مجاز، کارتن، جعبه و مواد پوراننده  مانند غیاییغیر  به ارگونه مواد با درجه غیایی یا

 گفته می رود.ورقه اا  فی   و مومی  مورد استفاده برا  بسته بند  فیی ،  فویل، مانند

 

 

 

                                                 
1 -Watershed 

2 - Containers 

3 - Ground water 

4 - Handling 

5 - Packaging material 
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 2آفات 

 زنده که به طور مستقی  و غیر مستقی  سبب آدودگی آب معدنی طبیعی می رود. ار نوع موجود
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 6چشمه

 د. رواز زمین خارج می  خود جوشکه به طور  ،آب معدنی طبیعی زیرزمینی یک جریان

 

4-29     

 9تشکیالت واحدتولیدي

می گیرد   استفاده قرار ار ساختمان یا محوطه ا  که درتودید آب معدنی طبیعی بعد از مرحیه جمع آور  مورد

 بارد. و تحت مدیریت یکسان می

 

4-24     

 4بهداشت مواد غذايی

یعی در تمام مراحل از استخراج رعایت تمام ضوابط تزم برا  حصول اطمینان از سالمت و گوارایی آب معدنی طب

 رآور  تا مرحیه مصرف میبارد.فو 

 

 منابع آب معدنی طبیعی 5

 حفاظت از منابع و سفره هاي آب زيرزمینی 5-2

 اخذ مجوز 5-2-2

به منظور استخراج آب معدنی طبیعی باید منوط به گرفتن مجوز از کردن چاه یا حفار   و انتخاب ار چشمه

 حیت آن منطقه بارد.مراجع قانونی دارا  صال

 

 تعیین ماهیت آب معدنی طبیعی 5-2-6

کیفیت فی یکی و ریمیایی  ،و قبل از استخراج منبع اصیی آب معدنی طبیعی باید مورد آنادی  دقیق قرار گرفته

 د.روآن مشخص 

 

                                                 
1- Pests 

2 -Spring 

3 - Establishment 

4 - Food Hygiene 
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 حفاظت محیطی 5-2-9

ت فی یکی و ریمیایی در آب تمام احتماتت احتیاطی برا  محیط حفاظت رده و یا موارد احتمال بروز تغییرا

و با توجه به سیست  ایدرودوژ  زمین رناسی منطقه و د توسط متخصص آب رناس بررسی بای طبیعی معدنی

 د.رومحدوده حفاظتی مشخص  ،ریمیاییاکنش اا  فی یکی و ریمیایی و بیوو ناری از احتمال خطر آدودگی

 

 معیارهاي حفاظتی 5-2-4

خارجی در کیفیت ریمیایی و فی یکی آب یا تاثیرات ناب از ایجاد ار گونه آدودگی کییه احتیاطات تزم برا  اجت

 رود. رعایتمعدنی طبیعی در محدوده حفاظتی باید 

نگهدار  مناسب مواد و توصیه می رود که قوانین و مقرراتی برا  دفع مناسب فاضالب، زباده و گازاا  زائد 

وگیر  از احتمال بروز ار گونه آدودگی برا  آب معدنی طبیعی و برا  جی وضع ردهمورد استفاده فاسد ردنی 

 تدابیر  در نظر گرفته رود.در ررایط ایدرودوژ  به صورت طبیعی 

فی ات  ، ترکیبات فنیی،ا، آفت کش اادترجنت ا ،ایدروکربن اا باکتر  اا، ویروس اا،کوداا، مانند آتینده اا 

 .دنقرار گیر ویژهباید مورد توجه  دی و غیرآدیمواد رادیواکتیو و دیگر مواد محیول آ سمی،

، حفر باید اعمادی از قبیل استخراج معدن ،جیوگیر  از آدودگی سفره آب برا  ، در محل تودید آب معدنی طبیعی

 مورد توجه فراوان قرار گیرد. مانند آنمهندسی و  فعادیت اا  ساختمانی وچاه، 

 

 آب معدنی طبیعیراهنماي بهداشتی جمع آوري و انتقال  5-6

 استخراج 5-6-2

استخراج آب معدنی طبیعی ساز چشمه اا، قنات اا و چاه اا  باید منطبق با ررایط آب رناسی منطقه انجام 

انگام پمپاژ باید  .جیوگیر  به عمل آید به آب معدنی طبیعی ار گونه مواد خارجی ورود رود، به صورتی که از

نفوذ عوامل  سبب موارد  که در نتیجه عدم آگاای کارکنانطبیعی و یا  د که از بروز ار گونه آدودگیرودقت 

 د.روجیوگیر   ،ایجاد ردهمعدنی طبیعی  کننده و بیماری ا به داخل آب آدوده

 

 مواد  5-6-6

که درتماس با آب معدنی طبیعی می  و انتقال جمع آور  اا و سایر قطعات مورد استفاده به منظور ، پمپدوده اا

 که ایچگونه تغییر  در کیفیت اودیه آب معدنی طبیعی ایجاد نکنند. ،د از مواد  تهیه رده بارندبارند بای

 

 حفاظت از منطقه استخراج  5-6-9

دیگر به غیر از تودید آب بردارت  . ار گونهدسترس برا  افراد غیر مجاز بارد استخراج باید غیر قابل محل

  باید ممنوع کرد. را محلمعدنی طبیعی دراین 
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 بهره برداري از آب معدنی طبیعی  5-6-4

، محوطه استخراج و حفاظت محیطی و امچنین کیفیت آب معدنی طبیعی وضعیت تاسیسات و امکانات استخراج

عالوه یی و فی یکی آب معدنی طبیعی، ریمیا خوا  باید به صورت دوره ا  بررسی رود. برا  کنترل پایدار 

، دما، می ان د  اکسید کربن و آزمایشات اا  معمول مانند ادایت ادکتریکی ر برتغییرات طبیعی باید اندازه گی

 گیرد. مه  دیگر آب انجام

 

 تعمیر و نگهداري تاسیسات استخراج 5-9

 جنبه هاي فنی  5-9-2

و یا  سالمتی انسان زیان آور نبارند اقدامات و روش اا برا  حفظ تاسیسات استخراج باید بهدارتی بوده و برا 

 مطابق باتعمیر یا سرویس تجهی ات باید  ،منبع آدودگی برا  آب معدنی طبیعی نبارد. از نقطه نظر بهدارتییک 

 .بارد 9221 میی ایران رمارهاستاندارد

 

 تجهیزات و مخازن  5-9-6

احداث و نگهدار  تجهی ات و مخازن مورد استفاده برا  استخراج آب معدنی طبیعی باید به گونه ا  بارد که 

 ا  سالمتی انسان مضر نبوده و از بروز آدودگی جیوگیر  نماید.بر

 

 در محل استخراج طبیعیمعدنی ذخیره آب  5-9-9

ممکن بوده به طوریکه ذخیره  می ان آب معدنی طبیعی ذخیره رده در محل استخراج باید در حداقل می ان

 د.شوساز  آن موجب آدودگی و تغییرات کیفی ن

 

 بیعیانتقال آب معدنی ط 5-4

 لوله کشی و مخازن ذخیره تجهیزات انتقال، 5-4-2

آب معدنی طبیعی از منبع تا تجهی ات  تودید مخ ن ذخیره استفاده رده در فرآیند ، دوده کشی یاتجهی ات انتقال

بارد تا موجب تغییر کیفی آب در مسیر انتقال  1ضد زنگفوتد سرامیک یا  اثر مانند باید از مواد بی ،ظروفپرکن 

 د و به آسانی قابل تمی  کردن بارند.شوگندزدایی ن انگام انجام رستشو و یاو 

 

 نگهداري تجهیزات انتقال و مخازن ذخیره 5-4-6

د تا از خطر روتجهی ات انتقال یا مخازن ذخیره باید به طور مناسب تمی  و در صورت نیاز گندزدایی و نگهدار  

 د.روعی جیوگیر  کیفیت در آب معدنی طبیتخریب  بروز آدودگی و

 

                                                 
1- Stanles steel 
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 و تاسیسات یحاطر -استقرار فرآيند آب معدنی طبیعی 2

 تعیین محل  2-2

عار  از بواا  بد، دود، در معرض سیل نبوده و  واحد تودید  آب معدنی طبیعی باید در محیی استقرار یابد که 

 .باردگرد و غبار و دیگر آدودگی اا 
 

 قلیهجاده ها و مناطق مورد استفاده وسايل ن 2-6

سطوح باید از  می بارند محل عبور وسایل نقییه که جاده اا و مناطق اطراف واحد تودید  آب معدنی طبیعی

به منظور جمع  ، آسفادت و سنگ ساخته رده بارند و سیست  جمع آور  مناسب فاضالبمناسب مانند سیمان

د. در روعمل  3-9-3طبق بند  در نظرگرفته رود و برا  حفاظت منطقه استخراج باید آور  آب اا  سطحی

کنند را به محل استخراج آب  د تا توجه کسانی را که از جاده عبور میروجاده اا باید تابیو و عالئمی نصب 

 معدنی طبیعی جیب نمایند.

 

 تاسیسات ساختمان و 2-9

 نوع ساختمان 2-9-2

 عمیرات بارند.و دارا  امکان ت طراحی رده 3-3-6ساختمان اا و تاسیسات باید مطابق بند 

 

 انبارهاي وسايل موجود  2-9-6

یه بسته بند  و وسایل نظافت اتاق اا  استراحت، انبار مواد اود، از آدودگی محصول نهایی به منظور جیوگیر 

 درنظر گرفته روند.محل تودید  از جداباید  ظروف،

 

 فضاي کار  2-9-9

 راابر  تمام سیست  درنظر گرفته رود. در رضایت بخشمنظور عمیکرد  باید به مناسبفضا  کار   

 

 نظارت بر نظافت  2-9-4

این طرح باید به گونه ا  بارد که نظارت و انجام آسان و مناسب تمی  کردن تاسیسات به منظور تامین بهدارت 

 آب معدنی طبیعی را فراا  نماید.

 

 طراحی ساختمان ها و تاسیسات 2-9-5

ا  طراحی روند که امکان جداساز  آن اا بوسییه دیوار یا وسایل دیگر به  ساختمان اا و تاسیسات باید به گونه 

مناسب از محل ورود آب   و دما  اوا منظ  جریانو  منظور جیوگیر  از آدودگی متقابل انجام پییر بارد

  قابل کنترل بارد. باید معدنی طبیعی تا انتها  فرآیند تودید
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 جايی آب معدنی طبیعی، انبارکردن و جاببطري کردن محل  2-9-2

 کف ها   2-9-2-2

و  استفاده رده عار  از مواد سمیاز مصادح  ، غیر دغ نده و، ضدآبکف اا می بایست غیرقابل نفوذ، قابل رستشو

بدون درز و رکاف بوده و به سادگی قابل رستشو و گندزدایی بارند. در محل اا  مورد نیاز باید ریب کف اتاق 

 فاضالب جریان یابد. کانال یا دودهرود تا مایعات به سمت به اندازه کافی رعایت 

 

 ديوارها 2-9-2-6

سمی و به رنگ رورن بوده و به سادگی  رکاف، فاقد مواد صاف و بدون درز و ضدآب، ،باید غیر قابل نفوذدیواراا 

ف باید مناسب در و سق اا قابل رستشو و گندزدایی بارند. برا  سهودت در امر نظافت زوایا  بین دیواراا و کف

 نظر گرفته روند.

 

 سقف ها 2-9-2-9

، ررد کپک و احی روند که از تجمع کثیفی جیوگیر  نمایند و تراک  بخار آبسقف اا باید به گونه ا  طر

 .و امچنین به سهودت قابل تمی  کردن بارند پوسته پوسته ردن  به حداقل خود برسد

 

 پنجره ها 2-9-2-4

و باید  جیوگیر  رودبر رو  آن اا  کثیفیاا باید به گونه ا  طراحی روند که از تجمع پنجره اا و دیگر دریچه 

بارند. در  و قابل تعمیر  نظافت فاده باید به سادگی قابل نگهدار ،دارا  تور  ثابت بارند و تور  اا  مورد است

 شود.نتا به عنوان قفسه از آن اا استفاده  باید ریب دار بارند ،صورت وجود آستانه اا  داخیی پنجره اا

 

 درها 2-9-2-5

 بسته روند. "کامال خود به خودصورت نیاز، دراا باید دارا  سطوح صاف و غیر قابل نفوذ بارند و در 

 

 پله ها 2-9-2-2

دگی باید به گونه ا  طراحی روند که سبب آدو مانند نردبان، سطح ریب دار جانبیپیه اا، سکواا، سازه اا  

 نشوند و قابییت بازدید و نظافت دارته بارند.

 

 لوله کشی 2-9-2-7

 غیرقابل ررب بارد. یاررب  بخطوط دوده کشی آب معدنی طبیعی باید مستقل از خطوط دوده کشی آ
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اد آدودگی درمحدوده جابجایی آب معدنی طبیعی تمام سازه اا و اتصاتت باید به گونه ا  نصب رده بارند که از ایج  -يادآوري 

به طور مستقی  و غیر مستقی  در آب معدنی طبیعی و مواد خام در اثر تجمع و نشتی جیوگیر  به عمل آید و نباید مانع انجام 

عمییات نظافت بارند. امچنین باید به گونه ا  نصب روند که از تجمع کثیفی جیو گیر  نمایند و تعرق و پوسته پوسته ردن و 

 و به راحتی قابل نظافت بارد. ررد کپک به حداقل برسد

 

 قسمت هاي مسکونی  2-9-2-8

و مناطق نگهدار  حیوانات باید به طور کامل جدا بارند و نباید  سرویس اا  بهدارتیقسمت اا  مسکونی، 

 مستقی  به محوطه تودید آب معدنی طبیعی ارتباط دارته بارد.

 

 تاسیسات  2-9-7

  ارند.ب   طراحی گردند که قابل کنترلتاسیسات واحد تودید  باید به گونه ا 

 

 استفاده از مصالح مناسب  2-9-8

مگر آن که  استفاده رود،باید ناز مصادح یا مواد  که تمی  کردن و گندزدایی آن آسان نمی بارد مانند چوب 

 آدودگی نکند. آن ایجاد وجود

 

  فاضالب و کانال ها خطوط  2-9-3

ا   امچنین محوطه انبارش مواد زائد در منطقه حفاظتی باید به گونهکانال کشی و زاکشی و خطوط پساب و 

 .نکندساخته رود که ایچگونه خطر  از نظر نفوذ آدودگی به سفره اا  زیرزمینی و چشمه اا  آب ایجاد 

 

 انبار سوخت   2-9-26

نظر نفوذ مخ ن ذخیره ساز  سوخت باید به گونه ا  طراحی، حفاظت و کنترل رود که ایچگونه خطر  از 

 .نکند آدودگی به سفره اا  زیرزمینی و چشمه آب در طول مدت انبارش و جابجایی آن ایجاد

 

 بهداشتی تجهیزات 7

 تامین آب 7-2

 خصوصیات منبع آب 7-2-2

یک منبع مناسب آب آرامیدنی باید دارا  فشار کافی و درجه حرارت مناسب بوده و امکانات مناسب جهت  

در مقابل آدودگی  مناسبو به طور  رس قرار دارته بارد تا در صورت نیاز، توزیعذخیره ساز  آن در دست

 . بارد 1911میی ایران رماره استاندارد  باید مطابق با . امچنین حد مجاز استاندارد آب آرامیدنیرودمحافظت 
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 خطوط لوله براي استفاده هاي مختلف 7-2-6

میدنی برا  تودید بخار یا برودت یا ار نوع مصرف دیگر باید در آب معدنی طبیعی، آب آرامیدنی و آب غیر آرا 

خطوط دوده جداگانه و بدون بازگشت انتقال داده رود. بهتر است ار یک از خطوط دوده با رنگ اا  مختیف 

مشخص روند. بخار مورد استفاده که در تماس با آب معدنی طبیعی یا سطوح در تماس با آب معدنی طبیعی 

موجب آدودگی مواد غیایی  بوده وبرا  سالمت انسان  عار  از ارگونه مواد مضر ه قرار می گیرند بایدمورد استفاد

  .شودن

 

 دفع فاضالب و زباله 7-6

  مناسب و کارآمد جهت دفع فاضالب و زباده بارد. تمام خطوط جمع آور  تتودید  باید دارا  یک سیس واحد

ب رگ در نظر گرفته رود تا بتواند ساعت اوج تودید  فاضالب  ا دازه فاضالب و سیست  تصفیه فاضالب باید به ان

 را پشتیبانی نموده و به نحو  ساخته روند تا از آدودگی منابع آب آرامیدنی جیوگیر  نمایند.

 

 سرويس هاي بهداشتی 7-9

اا  سرویس وجود دارته بارد.  سرویس اا  بهدارتیدر واحد تودید  باید فضا  کافی و مناسب برا  

. این مناطق باید رورن دارته بارنددفع مواد زائد را ، توانایی باید با اطمینان و به صورت بهدارتی بهدارتی

د و نباید به طور مستقی  به قسمت تهیه آب معدنی راه دارته بارد. دستشویی اا باید دارا  آب سرد وگرم نبار

دست به صورت بهدارتی بارند تا کارگر قبل از بوده و دارا  ماده پاک کننده مناسب و سیست  خشک کردن 

و گرم باید از ریراا  مخیوط استفاده  بازگشت مجدد به محل تودید از آن اا استفاده نماید. در محل آب سرد

. در صورت استفاده از حوده کاغی  باید به تعداد کافی در کنار دستشویی اا قرار داده رود. باید جایگاه رود

نه ا  بارد که به راحتی قابل بردارت بارد. بهتر است ریراا بدون دخادت دست باز و بسته حوده کاغی  به گو

بر  و  دست اا در سرویس اا  بهدارتیدانده برا  ادایت کارکنان جهت رستشتابیو اا  اشدار باید  .روند

 .رودرو  دیوار نصب 
 

 دستشويی هاي موجود در محوطه خط تولید 7-4

در دسترس برا  رستشو و خشک کردن دست اا  کارکنان در محل اا  مورد نیاز در  باید امکانات مناسب و

نظر گرفته رود. امکانات برا  ضدعفونی دست اا نی  باید در دسترس بارد. آب گرم و سرد مناسب برا  تمی  

اه مخصو  باید جایگ رودکردن دست اا باید در نظر گرفته رود. در محیی که از حوده اا  کاغی  استفاده می 

وند. با استفاده آسان در مجاورت دستشویی قرار گیرد. بهتر است ریراا بدون دخادت دست باز و بسته ر

 در دوده اا  فاضالب رو بارند. 1رترگیو مجه  به سیست دستشویی اا  مورد نظر باید 
 

                                                 
1- vent 
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 گندزدايی وسايل 7-5

سایل و تجهی ات در دسترس بارد. وسایل و و گندزداییدر صورت د وم باید امکانات کافی برا  تمی  کردن و 

قابل تمی  کردن بارند و باید امکانات  تجهی ات بایداز مواد مقاوم در برابر خوردگی ساخته رده بارند و به آسانی

 بارد. وجود دارتهمناسب برا  تهیه آب سرد و گرم به مقدار کافی برا  رستشو در محل 
 

 نور 7-2

د  باید نور کافی طبیعی یا مصنوعی حداقل به می ان ذکر رده در زیر وجود در تمام قسمت اا  واحد تودی

 دارته بارد و نباید نور دارا  رنگ اا  مختیف بارد:

   فوت کندل 39معادل س دوکس 329در تمام نقاط بازرسی   -الف

  فوت کندل 99معادلس دوکس 999در سادن تودید -ب

  کندل فوت 19معادلس دوکس 119در نواحی دیگر   -ج

در قسمت بات  محل تودید آب معدنی طبیعی در تمام مراحل تودید باید به گونه  انتمپ اا و چراغ اا  آوی 

ا  بارد که از تجمع آدودگی در آن جیوگیر  به عمل آمده امچنین از نظر ایمنی و رکستگی اا  احتمادی به 

 .رودطور کامل محافظت 

 

 تهويه 7-7

گرد و خاک و جیوگیر  از آدودگی اوا باید تهویه مناسب  ،تجمع بخار ،یش از حدبرا  جیوگیر  از گرما  ب

بارد. سیست  تهویه باید دارا  پورش مناسب  داخلبه  خارجوجود دارته بارد. مسیر جریان اوا ارگ  نباید از 

 غیرقابل تخریب بوده و محافظ آن به سادگی قابل بردارت و نظافت کردن بارد.
 

 اري مواد زائدوسايل نگهد 7-8

وسایل و امکانات جمع آور  و نگهدار  مواد زائد و پسمانداا در واحد تودید  قبل از خارج کردن آن باید در 

این وسایل باید به گونه ا  ساخته روند که از ورود و تجمع حشرات به داخل آن جیوگیر  رود  نظر گرفته رود.

، ساختمان اا و معابر ب آرامیدنی، تجهی ات و وسایلادی آب معدنی طبیعی، آو امچنین از آدودگی احتم

 جیوگیر  نماید.

 

 تولیدتجهیزات  7-3

 مشخصات مواد سازنده  7-3-2

استفاده که ممکن است با آب معدنی طبیعی تماس دارته بارند باید از مواد  ساخته  تمام وسایل وظروف مورد

اثر رستشو   و امچنین در مقاوم به خوردگی بارند و م ه بوده و غیر قابل جیب روند که غیرسمی، فاقد بو و

مواد  ارگونه استفاده   مکرر و گندزدایی تخریب نگردند. سطوح آن اا باید صاف و فاقد فرورفتگی و درز بارد.
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 که نمی توان آن اا را به خوبی تمی  و گندزدایی کرد باید اجتناب رود. از مواد  که در اثر تماس با آب ایجاد

 ماید باید اجتناب رود.خوردگی ن

 

 نصب و راه اندازي طراحی، ساخت،  7-3-6

ات بهدارتی ایجاد نکرده و به روسایل باید به گونه ا  طراحی و ساخته روند که ایچگونه مخاط تمام تجهی ات و

 کردن بارند. گندزداییراحتی قابل نظافت و 
 

 الزامات بهداشتی 8

 تعمیر و نگهداري 8-2

، وسایل و دیگرامکانات فی یکی مستقر از جمیه مجار  تخییه باید به طور منظ  تعمیر و اتساختمان اا، تجهی 

 .گردندمحافظت نفوذ آب دود و  نگهدار  روند. در حد امکان اتاق اا باید در مقابل بخار،

 

 تمیز کردن و گندزدايی 8-6

 ورده نماید. را برآ هو گندزدایی باید اد امات استاندارداا  مربوط تمی  کردن 8-6-2

در صورت  و روند برا  جیوگیر  از آدودگی آب معدنی طبیعی تمام تجهی ات و وسایل باید مرتبا تمی  8-6-6

 .گردندگندزدایی  نیاز باید

و گندزدایی اتاق اا و تجهی ات و  کردن در انگام تمی  برا  جیوگیر  از آدودگی آب معدنی طبیعی 8-6-9

باید اقدامات احتیاطی در   وادروینده یا با استفاده از مواد گندزدا و یا ار ماده دیگربا استفاده از آب و مس وسایل

 نظر گرفته رود.

روینده اا و گندزدااا  مورد استفاده باید مناسب و مورد تایید مراجع ذیصالح کشور بارند. ار گونه باقیمانده 

باید با دقت رستشو و حیف  رودطبیعی از این مواد بر رو  سطوح که ممکن است موجب آدودگی آب معدنی 

 ند.رو

رستشو، سازه اا  جانبی و  آب ، کانال اا  جمع آور سادن تودید رامل کف ،پس از پایان کار روزانه 8-6-4

 به طور کامل رستشو و تمی  روند.باید  دیواراا 

 تمی  نگهدار  روند. امواره باید راه رواا و محوطه اا  مجاور واحد تودید  ،سرویس اا  بهدارتی 8-6-5

 

 برنامه هاي کنترل بهداشتی 8-9

و وسایل واحد تودید  باید برنامه ا  منظ  و مناسب تحت نظارت  برا  نظافت و گندزدایی دائمی تجهی ات

جرا گیارته رود. یک نفر از کارکنان دائمی واحد تودید  که درقسمت امسئول فنی واحد تودید  تدوین و به 

ه کار نیست برا  امر نظافت باید درنظر گرفته رود. فرد فوق باید درک کامیی از اامیت اا  دیگر مشغول ب
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آدودگی و خطرات ناری از آن دارته بارد. امچنین تمام افراد  که در امر نظافت به کار گرفته می روند باید 

 آموزش اا  تزم را دیده بارند.

 

 نگهداري و دفع زباله 8-4

. باید از شودبه گونه ا  انجام رودکه باعث آدودگی آب معدنی طبیعی و آب آرامیدنی ن جابجایی مواد زائد باید

دفع مواد زائد از محوطه تودید آب معدنی  ورود آفات به داخل محل جمع آور  مواد زائد جیوگیر  به عمل آید.

و محل نگهدار  ظروف ، ظروف نگهدار  مواد زائد رت روزانه انجام رود. پس ازتخییهطبیعی باید حداقل به صو

 باید به طور مناسب تمی  و گندزدایی روند.

 

 جلوگیري از ورود حیوانات 8-5

 محوطه واحد تودید نباید وارد  می روند ایجاد خطر برا  سالمتیحیوانات غیر قابل کنترل و حیواناتی که باعث 

 روند. 

 

 کنترل آفات 8-2

. واحد تودید  و محوطه اطراف آن باید باید وجود دارته بارد کنترل آفاتیک برنامه موثر و مداوم برا   8-2-2

 به طور منظ  از نظر آدودگی مورد بررسی قرار گیرند.

کنتردی مربوط به مبارزه ریمیایی،  برا  ریشه کنی آفات وارد رده باید اقدامات تزم انجام داد. اقدامات  8-2-6

مستقی  کارکنانی که اطالعات کافی درمورد خطرات  باید توسط فرد یا تحت نظارت دوژیکیبیو یافی یکی 

رو  آب معدنی  احتمادی بادقوه ناری از استفاده این عوامل برا  سالمتی و امچنین تاثیر باقی مانده آن اا بر

باید مطابق با  توصیه اا  انجام رده از طریق مراجع ذیصالح انجام  طبیعی دارند، باید انجام رود. انجام این امور

 .رود

ل آفت کش اا باید فقط زمانی مورد استفاده قرار گیرند که اقدامات پیشگیرانه دیگر به طور موثر قاب 8-2-9

. قبل از استفاده از آفت کش اا باید دقت رود از آدودگی آب معدنی طبیعی، تجهی ات و وسایل انجام نبارند

اا  کشبه آفت مورد استفاده آدوده رده  جیوگیر  به عمل آید. پس از س  پاری باید کییه تجهی ات و وسایل

 قبل ازمصرف مجدد کامال تمی  و پاکساز  روند.

 

 نگهداري مواد مخاطره آمیز 8-7

آفت کش اا و سایر مواد خطرناک برا  سالمتی باید به وسییه برچسب اخطار دانده بر رو  آن اا  در  8-7-2

و قفسه اا  قفل رده نگهدار   مواد باید در اتاق اامورد سمی بودن و نحوه استفاده از آن مشخص روند. این 

گردند و استفاده از آن اا فقط به وسییه افراد مجاز و آموزش دیده انجام پییرد تا از آدودگی آب معدنی طبیعی 

 جیوگیر  به عمل آید.
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استفاده در محل تودید یا ذخیره ساز ، ماده ا  که باعث آدودگی آب معدنی طبیعی می رود، نباید  8-7-6

 رود مگر در موارد  که برا  مقاصد بهدارتی یا ااداف فرآور  به کار رود.

 

 وسايل شخصی و البسه کارکنان 8-8

 آموزش بهداشت     8-8-2

در  ،مدیران واحد تودید  باید آموزش کافی و مستمر به کارکنان خط تودید و دیگر کارکنان مرتبط با تودید

به منظور انجام اقدامات احتیاطی برا  جیوگیر  از و امچنین بهدارت فرد  عدنی طبیعی زمینه بهدارت آب م

 انجام داند. را آدودگی آب معدنی طبیعی

 

 آزمايشات پزشکی   8-8-6

تماس با آب معدنی طبیعی استند  باید کارت بهدارت فرد  را به منظور جیوگیر   محل کار در افراد  که در

جع ذیصالح اخی نمایند. در صورت بروز نشانه اا  بادینی بروز بیمار  در از آدودگی آب معدنی طبیعی از مرا

 سایر کارکنان واحد تودید  باید آزمایشات پ رکی انجام پییرد.

 

 بیماري هاي واگیر 8-3

وک به مدیران واحد تودید  باید از سالمت کامل کارکنان اطمینان دارته بارند و از ادامه کار افراد مبتال و مشک

اد مبتال به اسهال به منظور جیوگیر  از فر، یا اخ  اا  عفونی، عفونت اا  پوستی، ز  اا  گوارری واگیربیمار

جیوگیر  نمایند. ار رخص مشکوک به بیمار   بیمار  زاآدودگی آب معدنی طبیعی توسط میکروارگانیس  اا  

 .داده رودباید فورا به مدیریت گ ارش 

 

 جراحات 8-26

یا زخمی در بدن دارند نباید در خط تودید و قسمت فرآور  آب معدنی طبیعی دخادت دارته افراد  که بریدگی 

. مطمئن با رنگ مشخص پورانده روند بارند تا زمانی که محل آسیب دیده توسط یک پورش ضد آب و بسیار

 د.روکمک اا  اودیه پ رکی کافی برا  این منظور باید در واحد تودید  پیش بینی 
 

 ي دست هاشستشو 8-22

، یا دست سرویس اا  بهدارتیکارکنان خط تودید آب معدنی طبیعی باید قبل از رروع کار و پس از استفاده از 

بشوید. پس از دست زدن زدن به مواد آدوده و یا ار ماده دیگر دست اا  خود را با آب و مایع روینده به خوبی 

گندزدایی روند. باید  دست اا باید فورا رستشو و ،رودممکن است سبب انتقال بیمار  که ا  به ار ماده 

و نظارت کافی برا  حصول  رودتابیواا  اشدار دانده جهت رستشو  دست اا در محل اا  مناسب نصب 

 اطمینان از این امر صورت پییرد.
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 بهداشت فردي 8-26

را رعایت کرده و از  بهدارت فرد  ت وفافراد  که در واحد تودید  آب معدنی طبیعی کار می کنند باید نظا

دباس مخصو  کار از جمیه پورش سر و کفش مخصو  کار که قابل نظافت کردن یا یکبار مصرف بارند 

. زیرپایی اا و موارد مشابه نباید در کف واحد تودید  رسته روداستفاده نمایند. بهدارت محیط کار باید حفظ 

مواد آرایشی که از نظر بهدارتی ایجاد مشکل کند،  استفاده از ارگونه زیورآتت از قبیل جواارات وروند. 

 جیوگیر  رود.

 

 عادات شخصی 8-29

، مانندخوردن، آرامیدن، سیگار کشیدن رودمعدنی طبیعی می  ارگونه عادات رخصی که منتج به آدودگی آب

 جویدن و یا انداختن آب داان در محوطه خط تودید آب معدنی طبیعی ممنوع می بارد. امسآد

 

 بازديدکنندگان 8-24

اخطاراا  تزم برا  عدم ورود به محوطه خط تودید آب معدنی طبیعی به منظور  بازدیدکنندگان،باید به 

جیوگیر  از آدودگی محصول داده رود. این موارد می تواند رامل استفاده از دباس اا  مخصو  و رعایت موارد 

 ذکر رده در این استاندارد بارد.

 

 نظارت 8-25

به وسییه یک رخص دارا   3-3تا  1-3ل اطمینان از حسن انجام کار باید موارد ذکر رده از بند برا  حصو

 .رودصالحیت کنترل 

 

 در فرآوري الزامات بهداشتی 3

 الزامات مواد خام 3-2

 رودبه منظور تضمین کیفیت خوب و پایدار آب معدنی طبیعی معیاراا  خاصی باید به طور منظ  بررسی 

 ازجمیه : 

 دمادبی چشمه و  -فال

 وضعیت ظاار   -ب

 بو  و م ه -پ

 ادایت ادکتریکی یا ار پارامتر دیگر -ت

 رمارش کیی باکتر  اا  اواز  -ث

 د.رواقدامات اصالحی انجام  بالفاصیه موارد ذکر رده باید در صورت بروز ار گونه تغییرات در 
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 عملیات تصفیه 3-6

، اوادای و در صورت د وم حیف یا صاف کردن، مواد معیق ی یکیعمییات تصفیه می تواند رامل: جداکردن ف

 کربن بارد. اضافه کردن گاز د  اکسید

 

 ، راابر  مناسب آن اا باید توسط فرد مسئول و آموزش دیده انجام رود.نظارت بر سیست  اا  تصفیه 3-6-2

ایجاد یا پخش  از   انجام پییرد تابسته بند  باید بدون وقفه غیر ضرور و کییه مراحل در فرآیند تودید  3-6-6

 آدودگی به وسییه میکروارگانیس  اا  بیماری ا صورت نگیرد.

محصول تودید رده  به منظور جیوگیر  از ایجاد آدودگی در بطر  اااز رستشو  سریع و غیر دقیق  3-6-9

 .رودباید اجتناب 

از انتشار آدودگی و اف ایش احتمال خطر در تصفیه و کنترل اا  تزم باید به گونه ا  انجام رود که   3-6-4

 .رودبهدارت عمومی جیوگیر  

باید قبل از  را استندبا مواد خام در تماس  تودید را، که فرآیند مورد استفاده درتمام تجهی ات مختیف   3-6-5

 استفاده و یا تماس با محصول نهایی کامال تمی  و گندزدایی کرد.

 

 مواد بسته بندي و ظروف 26

. این مواد باید مناسب برا  محصول رودبهدارتی انبار  کییه مواد بسته بند  باید در یک محل تمی  و 26-2

تودید رده بوده و نباید سبب انتقال آدودگی به محصول رود و تنها مواد مورد مصرف روزانه برا  بسته بند  باید 

 در محل تودید در دسترس قرار گیرد.

. ظروف استفاده رده ا  دیگر مورد استفاده قرار گیرندنهایی نباید به منظور ا ظروف مربوط به محصول 26-6

و امچنین ظروف جدید که احتمال دارد آدوده رده بارند باید تمی  و گندزدایی گردند. ظروف حتما باید قبل از 

 پر کردن مورد بازبینی قرار گیرد.

 

 پر کردن و دربندي ظروف 22

 د تحت ررایطی انجام رود که از آدودگی محصول جیوگیر  رود.بسته بند  بایفرآیند  22-2

ه طور  که از ایجاد  آسیب به بروش اا، تجهی ات و مواد بسته بند  باید محک  و غیر قابل نفوذ بارند  22-6

 محتویات بطر  نشوند.خوا  ظاار  و آدودگی  ،و یا باعث تغییرات ریمیاییجیوگیر  کرده ظروف 

 

 روفبسته بندي ظ 22-9

اد آدودگی و آسیب فی یکی در ید از ایجاب استفاده می روند ظروفثانویه بسته بند  پورش اایی که برا  

 را تامین نماید.و نگهدار  جیوگیر  نموده و ررایط مناسب برا  حمل و نقل  ظروف
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 مشخصات بهر تولیدي 22-4

اریخ تودید ذکر رود. مشخصات باید در بررو  ار ظرف باید به طور مشخص نام واحد تودید و رماره بهر و ت

. تمامی بسته اایی که مربوط به یک رماره بهر می رودررایط یکسان بر رو  تمام بطر  اا  تودید رده ذکر 

 بارند باید نمایانگر تودید در یک مقطع زمانی خا  در یک خط تودید بارند.

 

 سوابق فرآوري و تولید 22-5

امل تاریخ تودید و ج ئیات دیگر باید به طور کامل ثبت و تا زمان تاریخ انقضا  سوابق فرآور  و تودید ار بهر ر

 .رود محصول نگهدار 

 

 و حمل و نقل محصول نهايی داريانبار 22-2

ظروف بسته بند  آسیب نبیند و از ایجاد آدودگی  محصول نهایی باید به گونه ا  انبار و حمل و نقل گردند که

ول مدت انباردار  باید بازرسی اا  دوره ا  از محصول نهایی انجام رود تا در محصول اجتناب رود. درط

اطمینان حاصل رود که محصول آب معدنی طبیعی ارائه رده برا  مصارف انسان مناسب می بارد و محصول 

 .انطباق دارته بارد نهایی باید با استاندارداا  مورد نظر

 

 نمونه برداري و روش کنترل آزمايشگاهی 22-7

 .بردار  و روش اا  کنترل آزمایشگاای باید مطابق با استاندارداا  مربوطه انجام پییرد نمونه
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