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اداره كل دامپزشكي استان خراسان جنوبي ضمن عرض خير                       
مقدم به شما همشهريان عزيز كه از غرفه دامپزشكي در هفته                             

سالمت بازديد مي نمائيد ، در راستاي صيانت از بهداشت                     
عمومي جامعه و انجام وظايف سازماني خود، الزم مي داند                       

نكاتي چند در خصوص بهداشت مواد غذايي با منشأ دامي را                     
در جهت باال بردن سطح آگاهي عمومي شما عزيزان متذكر                     

اميد است با بذل توجه به توصيه ها و هشدارهاي                        .  شود 
بهداشتي دامپزشكي،  سالي خوب همراه با موفقيت و شادكامي                         

. را آغاز نموده باشيد      

:شهروند عزيز     



   پروتئين حيواني بويژه گوشت قرمز و سفيد نياز ضروري بشر بوده و جزء     •
 نوع بيماري مشترك بين   800بيش از . الينفك سبد غذايي هر خانوار مي باشد     

از جمله اين بيماري ها مي توان به جنون گاوي، تب . انسان و دام وجود دارد 
كنگو، سياه زخم، سل، تب مالت، سقط جنين زنان باردار و   -هموراژيك كريمه  

از طرفي خطر   . بسياري از بيماريهاي انگلي و بيماريهاي نوظهور  اشاره كرد     
اثرات باقيمانده هاي دارويي و شيميايي در گوشت كه بصورت آلرژي ،    

مسموميت هاي تدريجي، سرطان زايي، ناقص الخلقه زايي و عقب ماندگي      
.  ذهني كودكان ، بروز مي نمايد، سالمت جامعه را تهديد مي كند      

بوده   از آنجا كه بسياري از اين بيماري ها فاقد عالئم ظاهري در روي الشه  •
 توصيه   و نياز به بازرسي قبل از كشتار دارند، لذا براي تضمين سالمتي گوشت،  

بح  مي كنيم از خريد گوشت دامي كه بصورت غير مجاز و خارج از كشتارگاه ذ      
 شده و فاقد مهر بهداشتي دامپزشكي است ، حتي اگر ظاهر آن سالم است ،    

.جداً خودداري فرماييد    

توصيه هاي بهداشتي دامپزشكي را جدي 
بگيريد تا سالم و با نشاط زندگي كنيد



:ويژگيهاي عرضه بهداشتي گوشت قرمز 

رمز به سبز، قهوه اي يا   رنگ گوشت بايد به رنگ طبيعي قرمز روشن باشد و هر گونه تغيير رنگ ق        
.خاكستري دال بر فساد گوشت است 

.سطح خارجي گوشت نبايد خيس باشد   
.ويت باشدگوشت بايد يكدست بوده و فاقد آثار خون مردگي ، ضربه يا ذرات قابل ر 

.يد به مشام برسد  هيچ گونه بوي غير طبيعي از قبيل بوي ترشيدگي، تعفن يا بوي دارو نبا           
خريداري نموده و از داشتن مهر   گوشت مصرفي خود را از مراكز معتبر و تأييد شده توسط شبكه دامپزشكي          

.بهداشتي آن اطمينان حاصل كنيد        
گوشت بايد فقط با درخواست مشتري و در   . به هيچ عنوان گوشت از قبل چرخ شده را خريداري نكنيد       

.حضور مشتري چرخ گردد
د و از خريد گوشتهاي خارج از   نگهداري و عرضه گوشت بايد در داخل يخچالهاي ويترين دار صورت مي گير      

.يخچال به دليل آلودگي ميكروبي جداً خودداري فرماييد   
.مد وجود داشته باشد    در صورت خريد گوشت منجمد در داخل بسته بندي نبايد خونابه يا آب منج        

. رماييد براي حفظ كيفيت گوشت قرمز حتي االمكان از انجماد مجدد آن خودداري ف         

بازرسين و ناظرين اصلي : فراموش نكنيد  
بهداشتي خود شما هستيد
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:ويژگيهاي عرضه بهداشتي گوشت مرغ    

ر يكنواخت روي بدن كشيده شده و عاري از   رنگ عضالت پاها قرمز روشن و سينه روشن مايل به زرد بوده و پوست بطو 
. هر گونه پارگي و يا تورم و خون مردگي و تغيير رنگ مي باشد   

.االت مختلف بدن به مشام نرسد هيچ گونه بوي غير طبيعي مانند ترشيدگي و يا تعفن خصوصاً در محل اتص       
روشن و يكنواخت و بدون هر گونه بوي زننده   گوشت مرغ بايد داراي سفتي و قوام طبيعي بوده و چربي آن به رنگ زرد      

باشد و ظاهر آن تازگي و سالمت الشه را نشان دهد    
حضور هر گونه تغيير رنگ نشان دهنده فساد و     .  گوشت مرغ بايد عاري از هر گونه لكه هاي رنگي و كپك زدگي باشد 

.  گنديدگي مي باشد
تارگاه صنعتي و با ذكر تاريخ توليد عرضه شده  گوشت مرغ بايد در كيسه هاي پالستيكي شفاف و بهداشتي و داراي مهر كش    

.باشد
از قبيل دل و جگر و سنگدان و روده ها بايد از بدن مرغ كامالً       ) اندرونه(الشه مرغ بايد كامالً پركني شده و محتويات شكم 

. خارج شده باشد
.وجود نداشته باشد در صورت مصرف مرغ منجمد در داخل بسته بندي خونابه يا آب منجمد شده     

.ده برسدمرغي كه بصورت منجمد عرضه مي شود بايد بصورت منجمد به دست مصرف كنن
.سموميت زا و خطر آفرين باشند    مرغ هايي كه در معابر عمومي و مغازه ها كشتار مي گردند مي توانند م  

 روز از تاريخ كشتار آن نگذشته باشد و پس از كشتار تا زمان مصرف        3عبارتست از گوشتي كه بيش از     :  گوشت مرغ تازه 
. درجه سانتي گراد باشد  2 تا  1دماي آن در حدود  

 مخصوص بسته بندي شده و عبارتست از گوشتي كه بالفاصله پس از كشتار مرغ در كيسه هاي نايلوني   :  گوشت مرغ منجمد
 -18 درجه سانتي گراد است سريعاً منجمد شده و آنگاه در سردخانه    -30سپس در تونل انجماد كه برودت آن   

.ج نگردددرجه نگهداري شده و تا زمان رسيدن به دست مصرف كننده از انجماد خار       



:ويژگي هاي عرضه بهداشتي تخم مرغ   

. پوسته بدون ترك و عاري از آلودگي ظاهري باشد             
. محتويات فاقد هرگونه لكه هاي خوني يا گوشتي باشد                   

در معرض نور مستقيم        محتويات بايد فاقد هر گونه بوي تعفن يا عالئم فساد باشد و تخم مرغ                          
. خورشيد نگهداري نشده باشد              

.  درجه سانتي گراد مجاز نمي باشد          15نگهداري تخم مرغ در دماي باالي     
 غذايي و ميكروب     از مصرف تخم مرغ بصورت خام يا نيم پز بعلت احتمال ابتال به مسموميت                 

.سالمونال ، جداً پرهيز نماييد        
.از شستن تخم مرغ خودداري كنيد     

صورت كهنگي و      در تخم مرغ سالم زرده كامالً گرد و كروي و در مركز قرار دارد و در         
.ماندگي تخم مرغ قوام زرده كم شده و شكل پهن به خود مي گيرد                    

.يد  به هنگام خريد به تاريخ توليد روي شانه و كارتن تخم مرغ توجه فرماي                    
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:ويژگي هاي عرضه بهداشتي ماهي    

ليه احشاي شكم، نسبت به  ماهي از جمله محصوالت با منشأ دريايي و پرورشي بوده كه بعلت عدم تخ       
:ماهي خوب و سالم بايد داراي شرايط زير باشد     . فساد حساس مي باشد

ماهي در صورت فساد كدر شده و ماده لزجي روي      . شكل ظاهري آن شفاف و واجد جالي آن فلزي باشد 
.آن را مي پوشاند

.م ها فرورفته استچشم ها حالت برجسته و شفاف داشته باشد، در حالي كه در ماهي فاسد چش   
ست و حالت ارتجاعي آبشش ها داراي رنگ روشن و گلي و مرطوب و بدون هيچ گونه بوي زننده ا    

 ه اي از آن به مشامدارد در حالي كه در ماهي فاسد آبشش ها قهوه اي رنگ بوده و بوي زنند       ) فنري(
. مي رسد

د ولي در ماهي فاسد شده   فلس ها سالم و براق بوده و محكم به بدن چسبيده و به سختي جدا مي شو   
.فلسها كدر شده و براحتي كنده مي شوند  

لي كه در ماهي فاسد اثر فشار   قوام و سفتي خاصي داشته كه با فشار انگشت اثري باقي نمي ماند در حا     
.انگشت باقي مي ماند

ز ناشي از رشد و تكثير ميكروبها     ماهي تازه و سالم در آب فرو مي رود اما ماهي فاسد شده بعلت وجود گا     
.روي سطح آب باقي مي ماند   

ماهي فاسد شده بوي آمونياك و   بوي ماهي سالم همان بوي آلگها و گياهان دريايي بوده در حالي كه از      
.بوهاي تند و زننده به مشام مي رسد 
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: توصيه هاي عمومي
ديك شدن كودكان به        براي جلوگيري از ابتال به بيماري مهلك هاري و ساير آلودگي ها از نز              

. يد سگها و گربه هاي ولگرد يا خانگي ناشناس و واكسينه نشده ممانعت نماي                        
اً محل را با آب و     هر نوع گاز گرفتگي توسط حيوانات را مشكوك به هاري تلقي نموده ، فور                  

 درماني مراجعه   صابون بشوييد و محل گازگرفتگي را باز نگه داشته و به مراكز بهداشتي                          
. فرماييد  

رآورده هاي غير     براي ايمني از دو بيماري سل و تب مالت از مصرف شير و پنير و ساير ف                
. پاستوريزه جداً خودداري فرماييد        

ا از كيست  سبزيجات مثل كاهو و توت فرنگي را ضد عفوني نموده و سپس مصرف كنيد ت                
. هيداتيك در امان باشيد    

 غذايي از وضعيت  هنگام مصرف غذا در رستورانهاي بين راهي ، قبل از مصرف هر گونه مواد            
است اطالع حاصل     بهداشتي رستورانها كه در كارتها بازرسي بهداشتي كنترل و تأييد شده                            

.نماييد    
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دام سالم 
 غذاي سالم 

انسان سالم

روابط عمومي اداره كل دامپزشكي خراسان جنوبي     


