
  : پخش دارو ضوابط انبارهاي شركتهاي -
  

 محل انبارها بايد به دور از اماآن و صنايع آالينده آه داراي بو، دود، گرد و غبار و مواد سمي ميباشند  )١-٢

  .احداث گردد

  

 انبارهاي شرآتهاي صادراتي دارو بايد متناسب با تراآم آار داراي وسعت الزم بوده و ساختمان آن  )٢-٢

  . آف انبار بتوني و يا آف پوش مقاوم به ضربه باشد. اشدمستحكم ب

  

 آليه انبارها بايد داراي قفسه بندي و يا حداقل پالت باشند و از چيدن آارتن ها بر روي زمين  )٣-٢

  . خودداري بعمل آيد

  

 . سقف انبارها بايد عايق بوده و نيز از تابش مستقيم نور به بسته هاي دارويي محافظت گردد )٤-٢

انبارها بايد داراي سيستم هاي گرمايش و سرمايش مناسب باشند تا مانع تأثير حرارت و سرما بر داروها 

  .شوند

   

زير درب و ديوارها بايد فاقد روزنه و منفذ بوده و هواآشها داراي آرآره يا توري باشند به نحويكه از   )٥-٢

  . نعت نمايندورود حشرات، حيوانات موزي و پرندگان به داخل انبار مما

  

شرايط نگهداري داروها بر روي جعبه آن ( درجه حرارت انبار بايد مطابق شرايط نگهداي داروها باشد  )٦-٢

  : آه شامل تقسيم بندي زير مي باشند ) نوشته شده است

   درجه سانتيگراد ٢-٨انبار سردخانه اي با درجه برودت   )الف 

   سانتيگراد  درجه٨-١٥ انبار خنك با درجه حرارت  )ب 

   درجه سانتيگراد ١٥-٣٠ انبار معمولي با درجه حرارت  )ج 

   درجه سانتيگراد٣٠-٤٠ انبار گرم با درجه حرارت  )د 

  

 رطوبت هواي انبارها نيز بايد متناسب با شرايط هر دارو تنظيم شده باشد آه براي داروهاي جامد  )٧-٢

  .  درصد رطوبت مطلق مي باشد٣٠-٤٠حدود 

  

براي آنترل دما و رطوبت انبارها بايد به تعداد آافي دماسنج و رطوبت سنج در انبار نصب و روزانه  ) ٨-٢

بهتر است . درجه حرارت و عدد رطوبت در فرمهاي مخصوص ثبت گردد و به تأييد مسئول فني رسانده شود

  . از دماسنجهايي آه درجه ماآزيمم و مينيمم را نشان مي دهند استفاده گردد

  

  . در انبارها بايد چيدمان و جابجايي داروها به طور مناسب انجام پذيرد  )٩-٢

  

  .  آليه انبارها بايد به سيستم اعالم و اطفاء حريق مجهز باشد )١٠-٢

  



داروهاي ضايعاتي و مرجوعي بايد در محل جداگانه نگهداري شده و موجودي آنها مشخص باشد   ) ١١-٢

  . و با تدابير خاص حفاظت شوند

 ارسال داروهايي آه برچسب آنها آنده شده باشد و يا فاقد مشخصات آامل هستند مجاز نبوده و  )١٢-٢

غيير بايد اين قبيل داروهاي آسيب ديده را جهت تعيين تكليف در انبار مشخص گذاشته و به هيچ وجه ت

  . نمي باشدبسته بندي در انبارها مجاز 

  

  . بدون اجازه انباردار ممنوع است ورود افراد متفرقه به داخل انبار )١٣-٢

  

  . استعمال دخانيات و خوردن و آشاميدن مواد غذايي در محوطه انبارها ممنوع مي باشد ) ١٤-٢

  

 پرسنل شاغل در انبار بايد با لباس و پوشش بهداشتي و مناسب در محوطه انبارها فعاليت  )١٥-٢

  . نمايند

  


