تسوِ تعالی

اصَل حفؼ کیفیت ٍعزضِ صحیح هاّی تاسُ در تاسار
( کٌتزل کیفیت ٍسالهت تْذاشتی هاّی  ،تایذ اس هزحلِ صیذ تا هصزف هَرد تَجِ جذی قزار گیزد)
ًکات هْن :
 -1هاّی را ًثایذ در آب گل آلَد ٍ یا لجي صیذ کزد ،چَى اگز آتشش ٍ تذى هاّی در سهاى هزدى تا آب گل آلَد ٍ
لجي در تواس تاشذ ،گَشت آى تَی گل ٍ لجي را تِ خَد خَاّذ گزفت.
-2هاّی تایذ ،تالفاصلِ تعذ اس صیذ ،تا آب تویشٍ تْذاشتی شستشوًَوَدُ ٍ پو

اس ٍسى کشوی ،د ر جعثوِ ّوای

هخصَص قزار گیزد .اس ریختي هاّی در کف سالي ٍ غزفِ ٍ پزت کزدى ،ضزتِ سدى ،پا سدى ٍ لِ کزدى آى تایذ اکیذا"
خَد داری شَد .
-3اگز َّا گزم تاشذ یا تخَاّین هاّی را تِ ًقاط دٍر دست حول کٌین ،حتوا"السم است هاّی را تا الیِ ای اس پَدر یخ
تپَشاًین ،ایي کار سثة هی شَد کِ تاسگی ٍ کیفیت هاّی تِ هذت تیشتز ی حفؼ شَد ٍ تصَرت تاسُ ٍ تا کیفیت هغلَب
تِ تاسار رسیذُ ٍ در اختیار هشتزی قزار گیزد.
-4تزای حول ٍ ًقل هاّیْا تْتز است اس جعثِ ّا ٍ اس هاشیٌْای حول ٍ ًقل هخصَص استفادُ گزدد، .اگوز اس ٍاًوت
تارّای هعوَلی استفادُ شَد  ،حتی االهکاى تایذ جعثِ ّای هاّی را تا چادر ّای تویش ٍ هخصَص تپَشاًین تا هواّی
در هعزض گزد ٍ خاک ٍ آلَدگی ٍ تاد ٍ تاتش هسقین ًَر قزار ًگیزد.
 -5اگز تخَاّیذ هاّی را در داخل ٍ یا خارج اس استاى پخش ٍ تَسیع کٌیذ ،تایذ آى را تا جعثِ ّای هخصوَص ٍتوا
پَدر یخ تپَشاًیذ ٍجعثِ ّای هاّی را پ

اس تخلیِ تالفاصلِ شستشَ ًوائیذ .

-6تزای عزضِ هاّی در تاسار اس هیشّای هخصَص عزضِ استفادُ گزدد ٍ هاّی تایذ ّویشِ تا یخ پَشاًیذُ شَد.
-7اگز تخَاّین هاّی را تصَرت فیلِ شذُ (پاک شذُ )در اختیار هشتزی قزار دّین ،اس هیش کار هخصَص فیلِ ساسی
استفادُ شَد ٍحتوا" پ

اس اًجام عولیات فیلِ کزدى  ،آى را تا آب تویش شستشَکزدُ ٍ سپ

-8هیش کار فیلِ ساسی تایستی هٌاسة تَدُ ،تغَریکِ تختِ هیش کار اس جٌ
دٍر هیش تاشذ تا اس پاشیذى فل

تحَیل هشتزی دادُ شَد

پالستیک فشزدُ ٍ دارای حفاػ شیشوِ ای

ٍ غیزُ تِ اعزاف هیشکار ٍ هشتزیاى جلَگیزی ًوایذ ٍ ّوچٌیي دارای شیة هٌاسوة

جْت ّذایت پساب ٍ هَاد سائذ تاشذ  .هیش کار ٍ ٍسایل آى ،تایذ ّزدٍ ساعت یکثار تا آب تویش شستشَ شًَذ.
-9ضایعات هاّی را در ؽزٍف هخصَص ریختِ تا اس تاسار جوع آٍری ٍ تِ کارخاًِ پَدر هاّی حول گزدد ٍ اس ریختي
آى در داخل سّکش سالي جذا"خَد داری گزدد.
-11تزای جلة رضایت هشتز ی،افشایش تقاضا ٍ،کسة در آهذ ٍ رٍسی حالل تِ" حفؼ کیفیوت ٍ تْذاشوت ٍ سوالهت
هحصَل" تاٍر ٍ تعصة داشتِ ٍ تِ کساًی کِ تِ ایي ضَاتظ ٍ تعْذات شغلی احتزام ًوی گذارًذ ،هیذاى دادُ ًشَد.
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