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طي نامه شماره ابالغي برداري مراكز تكثير و پرورش زالو  و ضوابط فني بهداشتي تاسيس و بهره اجرايي دستورالعمل

مواد غذايي و دفتر بهداشت و و نظارت بر بهداشت عمومي دفتر مشترك بنا به پيشنهاد  ۱۶/۰۵/۱۳۹۱مورخ  ۳۴۴۴۱/۱۰/۹۱

      با عنوان  ۱۳۹۸ماه سال تير در مورد بازنگري قرار گرفت و مديريت بيماري هاي آبزيان و با همكاري كميته ملي زالوي طبي 

تاريخ ابالغ  به تصويب رسيد و از » دامپزشكي ۰۱/۹۸دستورالعمل« با كد » زالو رورشپو تكثير مركز بهداشتي  و مقررات ضوابط« 

  .الزم االجرا است
  

  

  كليات : فصل اول 
  

  : هدف  - 1ماده 

  .مي باشدمراكز تكثير و پرورش زالو  بهداشتي و مقررات ضوابطتعيين 
  

  

  : هاواصطالحات واژهتعاريف ،  –2ماده 

  .دنبرد داركاردر تعاريف زير  اصطالحات و ها واژه دستورالعمل اين در

  سازمان دامپزشکي کشور: سازمان  -٢-١

  اداره کل دامپزشکي استان: اداره کل  -٢-٢

  مركز تكثير و پرورش زالو: مركز -٢-٣

طراحي شده به منظور پيشگيري از ورود بيماري  اقداماتها،روش ها و  مجموعه سياست:(Biosecurity) امنيت زيستي -٢-٤

  .مي پذيرد صورت يا پيشگيري از گسترش بيماري در داخل مركز به ساير واحدها و يا عوامل بيماري زا به مركز و نيز كاهش و

 

  :دامنه كاربرد -3ماده 

  .كاربرد دارد،مي نمايند منظور مصارف طبيزالو به  بسته بنديو  پرورش تكثير،مراكزي كه مبادرت به خصوص  دستورالعمل در اين

ساير گونه ها براساس اعالم و موافقت .مي باشد Hirudo orientalisگونه  ،بسته بندي و پرورشتكثير، مجاز به گونه  -تبصره

  .مي شود در نظر گرفتهسازمان حفاظت محيط زيست 

  

  : مسئوليت اجراء  - 4ماده 

مبادرت به تاسيس و بهره برداري مركز مي نمايند، ملزم به رعايت مفاد اين دستورالعمل        تمام اشخاص حقيقي و حقوقي كه 

 .مي باشند و اداره کل مسئول نظارت بر حسن اجراي آن مي باشد 
  

  :قوانين و مقررات مرتبط  –5ماده 

 ۱۳۵۰مصوب  - دامپزشکي کشور قانون سازمان -۵ -١

 ١٣٨٨مصوب  -قانون نظام جامع دامپروري كشور -۵ -٢

 ۱۳۸۷مصوب  -آئين نامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشكي -۵ -۳
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 ۱۳۷۸مصوب  -آئين نامه اجرايي قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران -۵ -۴

 ۱۳۷۳مصوب  - چگونگي كنترل بهداشتي تردد،نقل و انتقال،واردات و صادرات دام زنده و فرآورده هاي خام داميآئين نامه -۵ -۵

 ۱۳۹۱مصوب  - آئين نامه مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آن ها -۵ -۶

 ۱۳۹۲مصوب  –قانون سازمان دامپزشكي كشور) ۹(و ) ۸(،)۷(و مواد ) ۳(ماده » ز«آئين نامه اجرايي بند -۵ -۷
  

  تكثير و پرورش زالو: فصل دوم 

   

با  موظفند باشند،مي  پرورش زالو و تكثيرتقاضي دولتي،تعاوني و خصوصي كه مكليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از  -6ماده 

و يا نسبت به اخذ پروانه بهداشتي بهره برداري از سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران  رعايت مفاد اين دستورالعمل

  .اقدام نمايند،واحدهاي استاني مربوط 

  

  :بايد داراي شرايط زير باشد  ؛ مركزمحل و موقعيت  -7ماده 
  

  .دستورالعمل را رعايت نمايداين ) ١(پيوست شماره ) ١(جدول برابر  »اماكن دامي و صنايع وابسته به دام«حريم بهداشتي از  -٧-١

واحدهاي صنعتي و «طبقه بندي مي شوند و بايد حريم بهداشتي با ) اماكن دامي(مراكز پرورش دام ) ٢(مركز در سطح  -٧-٢

دستورالعمل را اين  )١(شماره پيوست ) ٤(و ) ٣(،)٢(جداول برابر » سكونتگاه ها«و  »ها فرودگاهجاده،راه آهن و «،»مراكزخدماتي

  .رعايت نمايد

  .نمايد رعايترا  حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و دكل هاي فشار قوي برق تعيين شده از سوي وزارت نيرو -٧-٢

  .وجود داشته باشد )از نظرکيفيت و نيزکميت آب(امكان دسترسي به آب مناسب  -٧-٣

اين دستورالعمل را  )٢( پيوست شمارهجدول  برابر و ميكروبي بايد ويژگي هاي فيزيكوشيميايي تامين كننده مركز آب  - 1تبصره

  .باشد دارا

   .از استفاده نسبت به كلرزدايي آب اقدام شود، قبل )آب آشاميدني(در صورت تامين آب از شبكه آب شهري  - 2تبصره

  .سيل،طوفان ،كوالك هاي شديد و نيز در مسير مسيل هاي شناخته شده نباشدازجمله  حوادث طبيعي درمعرض-٧-٥
  

و طرح و  درخواستقطعه بوده و حداکثر آن براساس )  هزار  پنجاه(  ٥٠٠٠٠سالحداقل ظرفيت در هر ؛  ركزم ظرفيت – 8ماده 

  .ن می شود يين دستورالعمل محاسبه و تعيزات مندرج در ايامکانات و تجهو  متقاضي شده از سوي ارائهنقشه 
  

بايد به نحوي باشد كه عالوه بر مساحت در نظر گرفته شده براي استقرار  مساحت زمين در نظر گرفته شده براي مركز -9ماده 

به منظور محوطه سازي، خيابان کشی برای تردد وسايل نقليه و  مناسبفضاي تاسيسات اصلي و جانبي مندرج در اين دستورالعمل، 

   .ايجاد فضاي سبز در نظر گرفته شود
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) شامل فضاي تخصيص يافته براي استقرار تاسيسات اصلي و جانبي و نيز فضاي عمومي(مركز  مورد نياززمين مساحت  -تبصره

  .در نظر گرفته مي شود دستورالعملاين ) ٣(پيوست شماره ) ١(جدول برابر  ،مركزظرفيت  متناسب با
  

  :زير امكان پذير مي باشدهاي ها و روش سيستم  با زالو پرورش و تكثير -10ماده 

  )بتوني(خاكي با بستر داراي پوشش محكم استخرهای  - ١٠-١

  )شيشه اي( يسيستم آكواريوم - ١٠-٢

 ) فايبرگالس(مخازن از جنس پلي اتيلني  - ١٠-٣

  .تعيين مي شودروش ها و سيستم هاي پرورشي پس از ارزيابي مخاطرات و بررسي هاي كارشناسي ساير  -تبصره
  

  

اصول با رعايت بايد توسط متقاضي متناسب با ظرفيت و تجهيزات و مشخصات تاسيسات  ساختمان، طرح و نقشه -11ماده 

GAHP )Good Animal Husbandry Practice(  و پرورشنگهداري عمليات صحيح،GHP )Good  Hygiene 

 Practice (و امنيت زيستي خوب  يبهداشت عمليات)Biosecurity  ( عالوه بر تامين ميزان به نحوي تهيه و ارايه شود كه

  :نبي به شرح زير باشند اشامل تاسيسات اصلي و جفضاهاي الزم ، 

  )انكوباسيون(سالن تكثير  - ١١-١

  پرورش نگهداري و  استخرهاي/سالن - ١١-٢

  كانال ها و شبكه هاي ورودي و خروجي  - ١١-٣

  انبارهاي نگهداري خوراك، دارو و لوازم و تجهيزات  - ١١-٤

  اتاق مسئول فني بهداشتي - ١١-٥

  رختكن و سرويس بهداشتي - ١١-٦
  

  

داراي بايد  ؛ اين سالن كه به منظور استقرار مخازن تكثير و پرورش زالو استفاده مي شود،)انكوباسيون(سالن تكثير –12ماده 

  :امكانات و شرايط زير باشد 

  .موقعيت سالن بايد طوري طراحي شود كه از نظر فيزيكي كامال از ساير بخش ها مجزا باشد - ۱-۱۲

  .مشخصات و ابعاد اين سالن بايستي متناسب با ظرفيت مركز باشد  - ۲-۱۲

  .برخوردار باشد قابل كنترلنور تهويه مناسب و  از - ۳-۱۲

  .باشدجهت شستشو و ضدعفونی  كافيمجهز به انشعاب آب سرد و گرم  - ۴-۱۲

  .قابل شستشو و ضدعفوني ساخته شده باشدو  بايستی از مصالح مقاومسقف  ،كف و رهاديواپوشش  - ۵-۱۲

حالت ايستايي فاضالب باشد بطوري كه از  انتقالجمع آوري و مناسب به سمت كانال هاي داراي شيب كف سالن بايد  - ۶-۱۲

  .جلوگيري شودفاضالب ) سكون(
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هاي بچه زالو/نگهداري و پرورش الرو استخرهاي/استقرار مخازن به منظوركه ؛ اين سالن نگهداري و پرورشسالن  –13ماده 

  :داراي امكانات و شرايط زير باشد بايد  ،توليد شده در نظر گرفته مي شود 

  .طراحي شود) انكوباسيون(تكثير در مجاورت سالنبايد موقعيت سالن  - ١٣-١
  

 .و پرورش بالمانع است  نگهدارياحداث استخر در سيستم باز براي  -تبصره 

  :و پرورش بايد استخرهاي نگهداري/مخازن  - ١٣-٢

  .و يا فايبرگالس باشد) آكواريوم(از جنس مناسب از جمله بتون ،شيشه -١٣-٢-١

) درصد ٥/٢(داراي شيب مناسب و قابل شستشو وضدعفوني و  ،کامالً صاف،غير قابل نشتحکمم هاواره يكف و د-١٣-٢-٢

  .جهت سهولت در خروج مواد دفعي و زائد و عدم تجمع آن ها در كف و تخليه كامل آب، باشد

 . مجهز به کانال يا  لوله آبرسان مستقل اختصاصي،زهكش عمومي و مجراي تخليه آب باشند   -١٣-٢-٣

بايستي جهت پيشگيري از بيماري ها و درصورت نياز عمليات درماني داراي ورودي و خروجي  استخر/هرمخزن -١٣-٢-٤

  .جداگانه اي باشد
 

 

  :داراي امكانات و شرايط زير باشد بايد  ،آب كانال ها و شبكه هاي ورودي و خروجي  –14ماده 

 .كيفيت مناسب تامين كند شبكه هاي آبرساني بايد آب مورد نياز هريك از بخش هاي توليد را با  - ١٤-١

كانال ها،لوله هاي انتقال آب و همچنين شيرها از جنس مناسب باشد تا در اثر تماس مستمر با آب دچار خوردگي و      - ١٤-٢

 .زنگ زدگي نشوند 

 .شبكه تخليه آب بايد به صورت كانال هاي سيماني براي جمع آوري آب خروجي از كليه بخش ها طراحي شوند - ١٤-٣
 

هم در خصوص مراكزي كه از جلبك پرورش و در مجاورت سالن تكثير  واحداحداث اين ؛ پرورش جلبكو تكثير  واحد –15ده ما

 .براي زالو استفاده مي نمايند ، كاربرد دارد

  . ، نياز به احداث اين واحد نمي باشد  مجازدر صورت تامين جلبك از مراكز  -تبصره 
 

 

 مركـز  دارو ، مواد شيميايي و وسـايل و تجهيـزات مـورد نيـاز    خوراك ، به عنوان انبار نگهداري  كانيمدر نظر گرفتن  –16ماده 

   .، ضروري استبصورت تفكيك شده و با امكان دسترسي آسان
  
  

به  )سالن هاي تكثير، پرورش و بسته بندي به با امكان دسترسي مستقيم(با موقعيت مناسب در نظر گرفتن مكاني  –17ماده 

، الزامي مذكوربه منظور تعويض لباس پرسنل و بازديدكنندگان قبل از ورود به سالن هاي  شرايط و امكانات زير رختكن باعنوان 

  :است

  .اشدنور کافي و تهويه مناسب بو) ديواره ها قابل شستشو و ضدعفوني كف، سقف و (داراي شرايط بهداشتي  -١٧-١

  .باشدبراي هر کارگر ) لباس شخصيکار و  براي لباس(داراي كمد هاي مجزا  -١٧-٢

  .باشدسطل درب دار  وبار مصرف  يک به آب سرد و گرم ، صابون مايع ، حوله کاغذي مجهزداراي روشويي  -١٧-٣
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  .مناسب براي پرسنل و بازديدكنندگان در نظر گرفته شود...) چکمه، ماسک،کاله و(لباس كار  -١٧-٤

  .الزامي است  ،مادهاين ارگيري پرسنل خانم، وجود رختكن اختصاصي بانوان با شرايط و امكانات مندرج در كدرصورت ب -تبصره   
  

سالن هـاي تكثيـر،   به امكان دسترسي مستقيم بايد قبل از رختكن به نحوي استقرار يابد كه ) توالت(سرويس بهداشتي –18ماده 

 آب سرد و گرم ،صابون مـايع ، ،روشويي و مجهز بهنورکافي و تهويه مناسب داراي شرايط بهداشتي، و داشتهنپرورش و بسته بندي 

   .باشدسطل درب دار  وبار مصرف  يک حوله کاغذي
  

احداث حوضچه يا داكت ضد عفوني و دستگاه پمپ فشار قوي و نيز دستگاه اسپري ضدعفوني بـا مخـزن مناسـب در     –19ماده 

كه بنا به ضرورت ورود آن هـا بـه مركـز     و ضدعفوني دور تادور خودروهايي براي ضدعفوني چرخ ها و شستن(مركز محل ورودي

 تكثير ، محل هايسنل قبل از ورود به ره پمو نيز نصب حوضچه هاي ضدعفوني به منظور ضدعفوني چك )اجتناب ناپذير مي باشد

  .، ضروري استو بسته بنديپرورش 
  

دردورترين  )زالوهاي غيرقابل مصرفبراي سوزاندن و يا دفن بهداشتي (کوره الشه سوز و يا چاه تلفات مركز بايد داراي  –20ماده

شركت ها و مؤسساتي (مجاز  واحدهاييا امكانات الزم براي انتقال بهداشتي آن ها به  و) به سمت درب ورود و خروج(نقطه مركز

و يا انتقال به زالوهاي غير قابل استفاده بايد قبل از امحاء  .باشد) ايندكه در زمينه بي خطرسازي و مديريت پسماند فعاليت مي نم

  .اقدام شوند آن هابي خطر سازي  نسبت به مجاز  واحدهاي

درجه سانتي گراد  ٢٠ز کردن در برودت منهاي يفر ويا دقيقه ٥درصد حداقل به مدت  ٧٠قرار دادن زالو در الکل متيليك   - 1تبصره

  .براي بي خطرسازي زالو مي باشداز روش هاي متداول 

اخذ رسيد و بايگاني واحدهاي مذكور و عقد قرارداد با در صورت انتقال زالوهاي غير قابل استفاده به واحدهاي مجاز ،  - 2تبصره

  .الزامي استمربوطه جهت ارائه به بازرسين اعزامي از سوي سازمان دامپزشكي كشور و سازمان غذا و دارو، مستندات مدارك و 

كليه ظروف و تجهيزات مربوط به بي خطر سازي زالو بايد در خاتمه كار شستشو و با ضدعفوني كننده هاي مجاز كامال - 3تبصره

  .ضدعفوني شوند
  

 )اخطار دهنده با نصب عالئم( مركز بايد با ديوار به طور كامل محصور شده و از ورود افراد متفرقه و حيوانات به مركز –21ماده 

  . جلوگيري شود

پاركينگ بايد در ابتداي ورودي به مركز و كامال تفكيك شده از تاسيسات اصلي و ساير تاسيسات جانبي مركز ، در نظر  -1تبصره

  .گرفته شود

  .نگهداري ساير حيوانات در مركز ممنوع بوده و در صورت نگهداری سگ نگهبان ، بايستی سالمت آن تاييد شده باشد -2تبصره

  
  



  سازمان دامپزشكي كشور 

98/05/IVO مقررات ملي دامپزشكي   

 ضوابط و مقررات بهداشتي

  مركز تكثير و پرورش زالو

 

7 

 

  سته بندي زالوب: سوم فصل 
  

در مركز          زالوي طبي  تقاضي بسته بنديكليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي،تعاوني و خصوصي كه م -22ماده 

به منظور بسته بندي زالوي توليدي مطابق اين دستورالعمل پس از فراهم نمودن امكانات و تجهيزات الزم  موظفند باشند،مي 

از اداره كل دامپزشكي » وابسته به مركز تكثير و پرورش زالوبسته بندي زالو واحد « نسبت به اخذ پروانه بهداشتي بهره برداري 

  .، اقدام نمايندمربوط استان
  

كه مناسب براي بسته بندي تشخيص داده     (توليديهاي زالو بسته بندي؛اين سالن كه به منظور بسته بنديسالن  –23ماده 

  :داراي امكانات و شرايط زير باشد بايد  استفاده مي شود،) مي شوند

موقعيت سالن بايد طوري طراحي شود كه در مجاورت سالن نگهداري و پرورش و از نظر فيزيكي كامال از ساير بخش ها  - ۱-۲۳

  .مجزا باشد

  .سالن بايستي متناسب با ظرفيت مركز باشد مشخصات و ابعاد اين  - ۲-۲۳

  .در نظر گرفته مي شودمترمربع  ۱۲،  بسته بنديحداقل مساحت در نظر گرفته شده براي سالن  -تبصره

  .برخوردار باشدقابل كنترل نور تهويه مناسب و  از - ۳-۲۳

  .باشدجهت شستشو و ضدعفونی  كافيمجهز به انشعاب آب سرد و گرم  - ۴-۲۳

  .قابل شستشو و ضدعفوني ساخته شده باشدو  بايستی از مصالح مقاومرها ،كف و سقف ديواپوشش  - ۵-۲۳

حالت ايستايي فاضالب باشد بطوري كه از  انتقالجمع آوري و مناسب به سمت كانال هاي داراي شيب كف سالن بايد  - ۶-۲۳

  .جلوگيري شودفاضالب ) سكون(

با ارتباط مستقيم به عنوان رختكن به منظور تعويض لباس توسط  بسته بنديسالن  در نظر گرفتن جايگاهي در مجاورت - ۷-۲۳

  . ، الزامي است بسته بندي پرسنل و شستشو و ضدعفوني دست ها قبل از ورود به سالن
  

    در نظر گرفتن جايگاهي در مجاورت سالن بسته بندي با ارتباط مستقيم به عنوان انبار به منظور نگهداري ملزومات  - ۸-۲۳

  . بسته بندي ، الزامي است
  

  :زير باشند مشخصات و ويژگي هايبايد داري بسته بندي شده  هايزالو –24ماده 
        

   :مشخصات ظاهري - ۱-۲۴

 :شامل)  Hirudo orientalisگونه (مشخصات ظاهري 

سطح بدن زالو بايد فاقد زخم و يا تغيير شكل باشد و به هيچ وجه نبايد اثري از برگرداندن خون و يا دفع مدفوع سياه رنگ  �

  .ديده شود) به دليل مصرف خون(

 زيتوني/ رنگ سطح پشتي مايل به سبز علفي �

  سطح پشتي با دو جفت نوار طولي نارنجي و يك نوار زرد رنگ طولي در ناحيه حاشيه جانبي  �
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  .نوارهاي پشتي توسط لكه هاي سياه رنگ منقطع شده است �

  .سطح شكمي سياه است و لكه هاي پراكنده رنگي روشن روي آن قرار دارد �
        

  :مشخصات ميكروبيولوژي -٢٤-٢

        عدم آلودگي به اشريشياكولي، سالمونال، ليستريا، باسيلوس آنتراسيس، پسودوموناس آئروژينوزا، كلوموناريس و ساير  �

 پاتوژن هاي مرتبط 

  ) عامل ايدز(  HIVو ) A, B, C(عدم آلودگي به ويروس هاي هپاتيت  �

  .و دارو ، الزامي استارائه تاييديه از سوي آزمايشگاه هاي مورد تائيد سازمان غذا  -تبصره
  

  :زير باشند مشخصات و ويژگي هايبايد داري  توليدي هايبسته بندي زالو –25ماده 

  .از جنس مناسب براي زالوي طبي باشد - 1-25

  .غير سمي باشد - 2-25

  .از مواد بازيافت شده نباشد - 3-25

 .تميز و پاكيزه باشد - 4-25

پارچه ای نخی مرطوب که با پنبه هيدروفيل يا تکه های ابر احاطه شده يا ظروف بسته بندي مي تواند از نوع کيسه  - 1تبصره

پالستيکی درب دار حاوی محيط آب بهداشتی يا استفاده از هيرودوژل که در داخل ظرف يک بار مصرف يونوليت حاوی قطعات يخ 

 .قرار می گيرد، باشد

  .دنی و فاقد کلر باشديآب بايد از نوع آب آشام در صورت استفاده از آب در داخل بسته بندي زالو ، - 2تبصره

زبان به زبان فارسي و يا به  بنديمشخصات زير بايد به صورت خوانا و با رنگ پاك نشدني بر روي برچسب و يا بسته  - ٢٥-٥

 :كشور واردكننده درج شود

  )جنس و گونه( زالونام علمي  �
  نام مركز �
  )تلفن  - شهرستان -استان(آدرس مركز  �
   زالوكد پروانه بهداشتي بهره برداري مركز تكثير و پرورش  �
 كد پروانه بهداشتي بهره برداري مركز بسته بندي زالو  �

 صادر شده توسط اداره كل فرآورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل IRCكد  �

  ) سال/ماه/برحسب روز(تاريخ بسته بندي  �
  شرايط نگهداري �
  سري ساخت �
  مصرف  نحوه �
 روش امحاء  �

 منع و احتياط مصرفموارد  �

 عوارض جانبي ناشي از مصرف �
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اداره کل فرآورده های طبيعی، و نيز  اداره كل دامپزشكي استانيا بسته بندي بايد به تاييد برچسب مندرجات روي  -1تبصره 

  .برسد سنتی و مکمل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

در صورتي كه مركز در نظر داشته باشد نام و آرم تجاري خود را بر روي بسته بندي درج نمايد ، بايد آرم و يا نام مذكور  - 2تبصره 

  .قبال به ثبت رسيده باشد 

صورتي كه مركز در نظر داشته باشد  نسبت به بسته بندي زالوي طبي به سفارش اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام  در -3تبصره 

منطبق بر (سفارش دهنده ونيز اساسنامه از موافقت كتبي سفارش دهنده و اعالم مدت زمان موافقت جهت استفاده  نمايد، ارائه

بديهي است كليه مسئوليت هاي . و گواهي ثبت نام و آرم تجاري مورد درخواست سفارش دهنده الزامي است) فعاليت مورد نظر

  .توليد و بسته بندي بر عهده صاحب پروانه مي باشد
  

  :، خون مورد استفاده بايد داراي شرايط و ضوابط زير باشدبراي تغذيه زالودر صورت استفاده از خون  –26ماده 

تحت كنترل برنامه مراقبت از بيماري هاي سازمان دامپزشكي كشور خون مورد استفاده بايد از دام هايي اخذ شود كه  - ٢٦-١

  .شدبوده و براساس برنامه مذكور عاري از بيماري با

    ز سوي سازمان دامپزشكي كشور تعيين و ابالغا،بيماري هاي مورد نظرفهرست نيز و  مجاز براي خونگيريدام هاي  -تبصره

  .مي شود

  :ايط زير باشدربايد داراي ش) محل اخذ خون(مركز نگهداري و پرورش دام  - ٢٦-٢

دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران و يا واحدهاي استاني آن داراي پروانه بهداشتي بهره برداري معتبر از سازمان نظام  -٢٦-٢-١

  .باشد

  .تحت كنترل برنامه مراقبت از بيماري هاي سازمان دامپزشكي كشور باشد -٢٦-٢-٢

  .داراي مسئول فني بهداشتي اختصاصي واجد پروانه اشتغال معتبر از اداره كل دامپزشكي استان باشد -٢٦-٢-٣

  :بايد با رعايت موارد زير انجام پذيردخونگيري و ارسال خون - ٢٦-٣

  .خونگيري توسط فرد يا افراد كامال مجرب و تاييد شده و بطور دقيق و صحيح انجام شود -٢٦-٣-١

  .انجام شود) مانند ونوجكت(خونگيري در شرايط بهداشتي و با وسايل استريل -٢٦-٣-٢

آزمايشگاه هاي همراه فرم مربوطه به  ميز،خشك و استريل بهخون اخذ شده بايد در شرايط مناسب و در ظروف كامال ت-٢٦-٣-٣

  .مجاز جهت انجام آزمايشات الزم ارسال شود

از سوي سازمان دامپزشكي  ن مورد استفاده براي تغذيه زالوارائه گواهي سالمت خوبراي  آزمايشگاه هاي مجازفهرست  -تبصره

  .كشور و سازمان غذا و دارو تعيين و ابالغ مي شود
  

مسئول فني بهداشتي  بكارگيريكليه اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي دريافت پروانه بهداشتي بهره برداري ، ملزم به  -27ماده 

  .مي باشند ، ١٣٧٨مصوب  - آئين نامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشكي) ١٢(شرايط مندرج در ماده  برابر

سال و يا بيش تر ، يك نفر دكتر دامپزشك تمام  هرقطعه در )چهارصد هزار( ۴۰۰۰۰۰در مورد مراكز با ظرفيت توليد  -1تبصره

مركز مستقر در محدوده  چهارسال ، حداكثر  هرقطعه در )چهارصد هزار( ۴۰۰۰۰۰وقت و در مورد مراكز با ظرفيت توليد پايين تر از 

  . فني بهداشتي، معرفي نمايند يك استان مي توانند يك نفر دكتر دامپزشك تمام وقت را مشتركا به عنوان مسئول
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دامپزشكاني كه مسئوليت هم زمان چند مركز را بر عهده مي گيرند، بايد معرفي نامه و برنامه حضور خود در هر مركز را  -2تبصره

ت مربوط را به اداره كل دامپزشكي استان به جهت درج مراكز تح) سپرده شده در دفاتر اسناد رسمي كشور(به همراه تعهد رسمي 

  .پوشش در پروانه اشتغال مسئول فني بهداشتي صادره ، ارائه نمايد
  

آئين نامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشكي ، مسئوليت كنترل امور ) ١٤(مطابق ماده مركز مسئول فني بهداشتي  -28ماده 

بهداشتي مربوط به مركز مانند كنترل بهداشتي محصوالت توليدي و وسايل حمل و نقل، صدور گواهي بهداشتي حمل از مبدا مركز 

  .از سوي سازمان دامپزشكي كشور را بر عهده داردكليه قوانين، مقررات ونيز دستورالعمل هاي بهداشتي ابالغي  نيز رعايتو 

انجام وظيفه كنترل « مبني بر) سپرده شده در دفاتر اسناد رسمي كشور(تعهد نامه رسميبايد مسئول فني بهداشتي مركز  -تبصره

   .به اداره كل ارائه نمايدرا » كليه امور بهداشتي مركز مطابق شرح وظايف ابالغي از سوي سازمان 
  

زيـر نظـر مسـئول فنـي      ،بهره برداري ملزم به رعايت مـوارد ذيـل  پروانه بهداشتي  دارندهحقوقي يا اشخاص حقيقي و  -29ماده

  :بهداشتي مي باشند

  مجاز  نابعاز م )متناسب با ظرفيت پروانه بهداشتي بهره برداري مركز(مورد نياز زالويتامين  - ٢٩-١
  

  سازمان دامپزشكي كشور  GISمركز در سامانهتوليدي  يهازالوگواهي سالمت براي  صدور - ٢٩-٢

  از طريق سامانه يكپارچه قرنطينهبه مقصد مراكز مجاز  زالو بهداشتي حملگواهي صدور  - ٢٩-٣

ماه از تغذيه زالو با خون گذشته ) چهار(٤صادر خواهد شد كه حداقل  یهايزالوصرفا براي حمل گواهي بهداشتي صدور  - 1تبصره

  .باشد

انجام جهت عرضه در مراكز مورد تاييد سازمان غذا و دارو بسته بندی شده  طبي زالویگواهي بهداشتي صرفا براي  - 2هتبصر

  .خواهد بود پذير

رعايت ضوابط و مقررات مراجع بين المللي ذيربط و الزامات  و نيز مربوطو مقررات  قوانينبايد با رعايت زالو  صادرات - 3تبصره

  .انجام پذيرد مقصددامپزشكي دولتي كشورهاي 

  حمل بارگيري و  در زمان و دمای مناسب) يدارط مرطوب پايمح(عايت شرايط بهداشتي ر - ٢٩-٤

  انبارداري  بهداشتيو رعايت شرايط مصرفي خوراك  كنترل بهداشتي - ٢٩-٥

و نصب آن در  هابراي تمامي بخش  Standrd Operation Prosedure (SOP)تهيه دستورالعمل هاي اجرايي  - ٢٩-٦

  محل هاي مربوطه

  تهيه شدههاي  (SOP) دستورالعمل هاي اجرايي رعايت - ٢٩-٧
  

و نگهداري آن ها به صورت منظم و دسته بندي شده توسط مسئول فني بهداشتي اطالعات و گزارشات  ها وثبت داده  - ٢٩-٨

  دامپزشكي كشور و سازمان غذا و دارو سازمانسال در محل مناسب جهت ارائه به بازرسين اعزامي از سوي  به مدت حداقل دو

 

  .از زمان ابالغ الزم االجرا مي باشد تبصره تدوين و  ٢٧ماده و   ٣٠در اين دستورالعمل   -30ماده 
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  ::  پيوست شماره يكپيوست شماره يك        

  

  )برحسب متر(  با اماكن دامي و صنايع وابسته به دام  زالو پرورش تكثيرو حريم بهداشتي مركز): 1(جدول

  

  

  

  

 پرورش و تكثير مركز اماكن دامي و صنايع وابسته به دام

  زالو

ي
ام

 د
ن

اك
ام

 

  پرورش  و نگهداري  مراكز         

 ، گوسفند و بز ، شترگاو وگاوميش

 500 اصالح نژادي و تحقيقاتي

 100 و پرواربندي) شيري و گوشتي( داشتي 

تكثير، پرورش و مراكزنگهداري ،  

 سواركاري اسب و استر

 500 اصالح نژادي و تحقيقاتي

 100 و پرورش اسب سيلمي مراكزنگهداري           

 100 مراكز تكثير و پرورش اسب        

  100  تربيت اسب مراكزپرورشگاه ها و  ،انونهاي سوار كاريك         

  پرورش  و نگهداري  مراكز        

 حيوانات پوستي و آزمايشگاهي          

 100 وروباه) پلي كت( ايلتيس ، )خز( خرگوش ، نوتريا ، سمور

 100  چين چيال و حيوانات آزمايشگاهي

 100 ورش  سگ و گربهو پر گهداريمركز ن    

  پرورش  و نگهداري  مراكز

  )مرغ و خروس( ماكيان

 و ساير ماكيان

 1000 الين

 500  اجداد

 500  صالح نژادي و تحقيقاتيا

  100  مادر

 100 پولت ، تخمگذار  و گوشتي

 100 پرورش و نگهداري پرندگان زينتي مراكز

  100   آبزيان مراكز تكثير و پرورش            

 100 عسلزنبور ملكه مراكز تكثير و پرورش            

  -  مراكز نگهداري و پرورش زنبور عسل            

 100 )عرضه و كشتاري(ميادين دام 

   
   

   
 

م
دا

ه 
  ب

ته
س

واب
ع 

اي
صن

  

 كارخانجات

 100 جوجه كشي

 100 و آبزيانطيور  وخوراك دام 

  100  كارخانجات  تبديل ضايعات

 100 و طيور كشتارگاه دام

 100 فرآورده هاي خام داميسردخانه وري و بسته بندي و  آفر مركز
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  از صنايع غذايي، صنايع آرايشي و بهداشتي،  زالو پرورش تكثيرو مركزحداقل فاصله ): 2(جدول 

  )بر حسب متر(صنايع دارويي و ساير واحدهاي صنعتي و خدماتي 
  

   زالو پرورش تكثيرو مركز  عوارض تاسيساتيعوارض تاسيساتي

  صنايع غذايي

 50  1سطح 

 100  2سطح 

  150  3سطح 

  200  4سطح 

  300  1سطح   صنايع آرايشي

  400  2سطح 

  300  1سطح   صنايع داروئي

  500  2سطح 

  

  

  ساير واحدهاي     

 صنعتي و خدماتي      

  50  1گروه 

  100 2گروه 

  150 3گروه 

  200 4گروه 

  250 5گروه 

  300 6گروه 

  1000 7گروه 

  )دامضوابط و معيارهاي استقرار اماكن دامي و صنايع وابسته به ( ٢٢/٠٦/١٣٨٨د مورخ/٤٦٣٨وضوع بخشنامه شمارهم * 
  

  ) *بر حسب متر(از جاده ، راه آهن و فرودگاه زالو پرورش تكثيرو مركزحداقل فاصله ): 3(جدول 
  

  عوارض تاسيساتيعوارض تاسيساتي
  

  زالو پرورش تكثيرو مركز

 حريم جاده
 -  فرعي

 150  آزادراه ، بزرگراه و اصلي

 حريم فرودگاه

 500  منطقه اي

 1000  اصلي

 2000  بين المللي

 200  حريم راه آهن        

 وزير محترم جهاد كشاورزي ١١/٠٩/١٣٩١مورخ  ٢٨٣٢٨/٠٢٠موضوع ابالغيه شماره  *  

  

  .فواصل تعيين شده براي جاده ، از آكس جاده محاسبه مي شود  :1تبصره

  .فواصل تعيين شده براي فرودگاه ها ، از حريم زمين محل احداث فرودگاه محاسبه مي شود  :2تبصره
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 )بر حسب متر*(از سكونتگاه ها  زالو پرورش تكثيرو مركزحداقل فاصله ) : 4(جدول

  

 زالو پرورش تكثيرو مركز عوارض تاسيساتيعوارض تاسيساتي

    800 كالن شهرها

   600 )به جز كالن شهرها ( مراكز استان ها 

       400 )به جز مراكز استان ها و كالن شهرها ( مراكز شهرستان 

 شهر
 200 نفر جمعيت  50000بيش از              

 150 نفر جمعيت  50000تا              

 روستا
 100 خانوار 100بيش از              

 50 خانوار 100تا              

  وزير محترم جهاد كشاورزي ٢/١١/١٣٩١مورخ  ٣٣٨٨٤/٠٢٠موضوع ابالغيه شماره  *  

كليه شهرها،روستاها،شهرك هـاي مسـكوني و مجتمـع هـاي مسـكوني كـه داراي حـداقل بيسـت          سكونتگاه ها به : 1تبصره  

  ).مالك تشخيص جمعيت خانوارآخرين سرشماري مركز آمار ايران مي باشد(خانوارساكن مي باشند،اطالق مي شود

از جملـه سـازمان حفاظـت     حريم در نظر گرفته شده نافي رعايت ضوابط و مقررات ساير ارگان هاي مسئول قـانوني  :2تبصره  

                                                                                                                                                                                                                     .محيط زيست نخواهد بود

  

  

  ) 4(و ) 3(، ) 2(، ) 1(شرايط و ضوابط برخورداري از تخفيف فواصل مندرج در جداول 
  

  .به شرح زير خواهد بود
  

درخت كاري در صورت وجود عوارض طبيعي از قبيل تپه،كوه،دره،جنگل و غيره كه محدوديت تردد ايجاد مي كنند و يا در صورت  -١

  .درصدكاهش داد) بيست( ٢٠رديف، فواصل مذكور را مي توان حداكثر تا ٣متر و كاشت درخت حداقل در ٦به عمق 

در استان هاي مازندران،گيالن،گلستان و مناطق اقليمي مشابه از نظر آب وهوا و پوشش گياهي در صورت ضرورت، فواصل مذكور  -٢

  .درصد كاهش داد  ١٠، حداكثر تا)١(بندرا مي توان عالوه بر موارد مندرج در 
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             ::  22پيوست شماره پيوست شماره         

  

  » زالو پرورش تكثيرو مركزويژگي هاي آب تامين كننده «
  

  مقدار مطلوب  مشخصه  ها ويژگي

  ميكروبي

 ml  100/MPN 10000  كلي فرم تام در آب ورودي

 ml  100/MPN 100 كلي فرم در آب محل تكثير

 .ميلي ليتر آب ورودي و محل تكثير بايد منفي باشد 100در  مدفوعي كلي فرم

  فيزيكي
  درجه سانتي گراد   29تا  5   دما

 
  3000حداكثر   شوري

  شيميايي

 ميلي گرم در ليتر 140تا  30  كلسيم

 PH = 7 قليائيت كل 

 ميلي گرم در ليتر 400تا100 كربنات كلسيم ميزان سختي كل براساس

 ميلي گرم در ليتر 20بيش از  منيزيم

 ميلي گرم در ليتر  15/0صفر تا  آهن تام

 منفي آهن دوظرفيتي

 ميلي گرم در ليتر 5/0 آهن سه ظرفيتي

 ميلي گرم در ليتر 500كمتر از  سولفات

 ميلي گرم در ليتر 06/0در آب هاي سبك كمتر از  مس

 ليترميلي گرم در  03/0در آب هاي سخت كمتر از  مس

 ميلي گرم در ليتر 03/0كمتر از  سرب

 ميلي گرم در ليتر 0002/0كمتر از  جيوه

 ميلي گرم در ليتر 003/0كمتر از  كلر

 ميلي گرم در ليتر 002/0كمتر از  هيدروژن سولفوره

 ميلي گرم در ليتر  2كمتر از   آمونياك تام

 گرم در ليترميلي  013/0كمتر از   (NH3)آمونياك غيريونيزه 

  ميلي گرم در ليتر 05/0كمتر از   نيتريت

  ميلي گرم در ليتر 05/0كمتر از   دي اكسيد كربن 

BOD5  ميلي گرم در ليتر 1 آب ورودي مركز تكثير  

  COD ميلي گرم در ليتر 10  آب ورودي مركز تكثير  
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                         ::  33پيوست شماره پيوست شماره         

  »مركز تكثير و پرورش زالومشخصات  «
  

تكثير و  مركز

 پرورش زالو

  ظرفيت مركز

 )قطعه( 

   مساحت زمين

 )متر مربع (

  مساحت زيربنا

 )متر مربع ( 

  مساحت

  فضاي عمومي  

 )متر مربع (

  آب مورد نياز

 )متر مكعب(

 كوچك

50000 250 130 120 30 

60000 290 160 130 40 

70000 300 170 130 50 

80000 320 180 140 60 

90000 350 200 150 70 

100000 380 220 160 80 

 متوسط

200000 450 380 185 160 

300000 630 470 210 190 

400000 850 560 235 220 

  

 بزرگ 

500000 1000 700 250 250 

1000000 1250 900 350 300 

1500000 1700 1300 400 400 

2000000 2000 1500 500 500 

 )1392 -دستورالعمل صدور مجوز تكثير و پرورش زالوي طبي(سازمان شيالت ايران : ماخذ

         

 


