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المجال والتعاريف
المجال
تســري بنــود هــذا الدليــل علــى العربــات الغذائيــة المتنقلــة التــي تقــدم خدماتهــا فــي
مواقــع ثابتــة داخــل المــدن الصناعيــة.

التعاريف
العربات الغذائية المتنقلة:
عبــارة عــن ســيارة مرخصــة مجهــزة لتقديــم الفطائــر والوجبــات الخفيفــة والمشــروبات
الســاخنة والبــاردة.
درجة االستواء:
درجــة الحــرارة التــي تســتخدم إلنضــاج المــادة الغذائيــة أثنــاء الطهــي والوصــول بهــا إلــى
المرحلــة التــي تكــون فيهــا صالحــة ومقبولــة لالســتهالك اآلدمي.
الغذاء:
مجموع األطعمة والمشروبات القابلة لألكل أو الشرب وال تشمل األدوية.
تداول الغذاء:
نقــل المــواد الغذائيــة أو اســتالمها أو تجهيزهــا أو تحضيرهــا أو تقديمهــا أو تخزينهــا أو
عرضهــا بقصــد البيــع.
متداول األغذية:
أي شــخص يتعامــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــع األغذيــة المعبــأة أو غيــر المعبــأة
أو مــع المعــدات أو األدوات الغذائيــة أو مــع األســطح المالمســة لألغذيــة .وبذلــك يكــون
مطالبــا باالمتثــال لتطبيــق شــروط ســامة الغــذاء.
ً
الغذاء اآلمن:
الغــذاء الخالــي مــن العيــوب ،وغيــر الملــوث باألحيــاء الدقيقــة الممرضــة أو ســمومها
التــي تفرزهــا ،والخالــي مــن الحشــرات أو أجزائهــا ،والمحتفــظ بجميــع خواصــه الحســية
والظاهريــة وبكامــل قيمتــه الغذائيــة.
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سالمة الغذاء:
طبقــا
ضمــان أال تتســبب األغذيــة فــي األضــرار بالمســتهلك عنــد إعدادهــا أو تناولهــا
ً
لالســتخدام المقصــود منهــا.
صالحية الغذاء:
طبقا لالستخدام المقصود منها.
ضمان أن تكون األغذية مقبولة لالستخدام اآلدمي
ً
التسمم الغذائي:
حالــة مرضيــة حــادة تنشــأ عــن تنــاول طعــام ملــوث بأحــد مســببات التســمم الغذائــي
(ميكروبات أو ســمومها – عناصر معدنية ســامة – مبيدات حشــرية – ملوثات كيميائية).
االشتراطات الصحية :
مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في المحالت التي لها عالقة بتقديم الغذاء.
النظافة:
إزالــة المــواد غيــر المرغــوب فيهــا مثــل األتربــة وبقايــا األغذيــة والقــاذورات والدهــون
وغيرهــا مــن المــواد الكريهــة.
التلوث:
تعرض األغذية أو البيئة المحيطة بها للملوثات المختلفة.
الملوثات:
أي مــواد غريبــة عــن الغــذاء ال تضــاف إليــه عــن قصــد (حيويــة أو كيميائيــة أو غيــر ذلــك)،
ولكنهــا تنتقــل إليــه مــن الوســط أو البيئــة المحيطــة وتضــر بســامة الغــذاء أو صالحيتــه.
التطهير:
خفــض أعــداد الكائنــات الحيــة الدقيقــة الموجــودة فــي البيئــة المحيطــة بالغــذاء إلــى
المســتوى المأمــون الــذي ال يضــر بســامة األغذيــة أو صالحيتهــا ،باســتخدام المــواد
الكيميائيــة المصــرح باســتخدمها أو بالطــرق الفيزيائيــة.
التجهيزات:
يقصــد بهــا جميــع االحتياجــات الضروريــة للمنشــأة لتتالئــم مــع طبيعــة نشــاطها ،ســواءً
كانــت هــذه المنشــأة غذائيــة أو لهــا عالقــة بالصحــة العامــة.
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الترخيص:
وثيقــة خاصــة بالنشــاط تصــدر عــن إدارة المدينــة الصناعيــة المختصــة ،تجيز تشــغيل العمل
(النشــاط) ومزاولتــه فــي المنشــأة الغذائيــة بعــد اســتيفاء جميــع االشــتراطات الصحيــة
المطلوبــة .وتســري صالحيــة الترخيــص لمــدة ســنة يلــزم تجديــده بعدهــا.
الشهادة الصحية:
وثيقــة تخــول حاملهــا العمــل فــي المنشــآت الغذائيــة الثابتــة أو المتنقلــة ،وتســري
صالحيتهــا لمــدة ســنة.

االشتراطات العامة
الموقع
1 .1الحصــول علــى الموافقــة مــن مــدن علــى موقــع الوقوف ،وال يســمح للعربــة بالتنقل
أو مزاولــة النشــاط فــي موقــع غيــر مرخص.
2 .2أال تسبب أي إزعاج أو ضرر للمجاورين.
3 .3أال تسبب إربا ًكا لحركة المرور والسير.
منعــا باتًــا وقــوف الســيارة فــي األماكــن الترابيــة غيــر المرصوفــة (غيــر
4 .4يمنــع
ً
ا لمســفلتة ) .
منعا باتًا وقوف السيارة بجوار حاويات النفايات والمخلفات.
5 .5يمنع
ً
6 .6يمنع تجول السيارة بين المصانع.

التصميم والتجهيزات
•التصميم
1 .1يكون تصميم السيارة بشكل مناسب تراعى فيه الناحية الجمالية.
مناسبا.
2 .2يكون حجمها
ً
3 .3تكــون ُمحكمــة اإلغــاق لمنــع تســرب األتربــة والملوثــات األخــرى ودخــول الحشــرات
والقــوارض.
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4 .4تكون جيدة التهوية واإلضاءة.
5 .5تكســى الجــدران الداخليــة واألســقف واألرضيــة بمــواد ســهلة التنظيــف أو بمعــدن
غيــر قابــل للصــدأ.
6 .6تجهــز الســيارة بنافذتيــن للبيــع مــع إمكانيــة إحــكام غلقهمــا بعــد انتهــاء العمــل،
علــى أن تكــون مــن األلمنيــوم والزجــاج أو مــن معــدن آخــر غيــر قابــل للصــدأ.
7 .7يكــون للســيارة بــاب جانبــي (بــاب الخدمــة) يصنــع مــن األلمنيــوم والزجــاج أو مــن
معــدن آخــر غيــر قابــل للصــدأ.
•التجهيزات
1 .1توفير مصدر كهرباء مناسبة لتغذية األجهزة داخل السيارة.
2 .2تزود السيارة بثالجة تبريد ( 4م) وأخرى للتجميد ( 18-م).
3 .3تــزود بخــزان علــوي للميــاه الصالحــة للشــرب والمطابقــة للمواصفــات الســعودية،
علــى أن يتــم تنظيفــه وتطهيــره بصفــة دوريــة.
4 .4تزود بخزان لتجميع مياه الصرف ،على أن يتم تفريغه باستمرار.
5 .5تزود بحوض غسل من معدن غير قابل للصدأ مركب عليه صنبور للمياه.
ذاتيــا عبــر الضغــط
6 .6تــزود بوعــاء محكــم الغلــق لتجميــع الفضــات والمخلفــات يفتــح
ً
بالقــدم.
7 .7تزود بصاعق كهربائي للحشرات.

األمن والسالمة
1 .1يجــب توفيــر طفايــات الحريــق بالعــدد والحجــم المناســبين حســب تعليمــات قســم
الســامة ،علــى أن تثبــت عليهــا بطاقــة توضــح تاريــخ الصالحيــة ومواعيــد إجــراء
االختبــارات الدوريــة عليهــا ،كمــا يجــب تدريــب العامليــن علــى طريقــة اســتخدامها.
ـزودا بالمــواد الضروريــة مثل
2 .2يجــب توفيــر صنــدوق إســعافات أوليــة ،علــى أن يكــون مـ ً
األربطــة الطبيــة والقطــن والشــاش والمــواد المطهــرة ومواد العنايــة بالجروح.
3 .3اســتخدام المنظــم الخــاص بإســطوانات الغــاز الــذي يضمــن إغــاق الغــاز فــي حــال
أي تســرب.
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4 .4الصيانة الدورية لألفران الصغيرة وإسطوانة الغاز وأنابيب التوصيل (إن وجدت).
5 .5توفير موقع مهيأ لتخزين الزيوت والمواد القابلة لالشتعال.
6 .6توفير نظام إنذار من الدخان (.)Smoke detector
7 .7تثبيت أضواء عاكسة على العربة لتنبيه السائقين ليالً.
8 .8النظافــة والترتيــب بشــكل مســتمر داخــل العربــة ،والتخلــص مــن أي مــواد غيــر
مســتخدمة وعــدم تخزينهــا.

االشتراطات الخاصة
المواد األولية (الخام)
منعــا با ًتــا اســتخدام مــواد غذائيــة أوليــة تظهــر عليهــا عالمــات التلــف والفســاد
يمنــع
ً
أو منتهيــة الصالحيــة أو مجهولــة المصــدر ،فــي تحضيــر الفطائــر والوجبــات الخفيفــة
والمشــروبات حتــى ال تتســبب فــي تســمم غذائــي ،حيــث يجــب أن تكــون مطابقــة
لالشــتراطات الصحيــة.

المواد الغذائية
منعــا با ًتــا تقديــم مــواد غذائيــة (أطعمــة أو مشــروبات) تظهــر عليهــا عالمــات
1 .1يمنــع
ً
التلــف والفســاد أو غيــر صالحــة لالســتهالك اآلدمــي ،ويجــب أن تكــون هــذه األغذيــة
مطابقــة للمواصفــات القياســية الســعودية المقــررة الخاصــة بــكل نــوع.
2 .2تكــون جميــع أصنــاف المــواد الغذائيــة التــي تبــاع جاهــزة لــأكل مثــل البســكويت
والشــوكوالتة والكيــك ...الــخ ،مــن إنتــاج مصــدر مرخــص لــه بمزاولــة هــذا النشــاط.
منعــا با ًتــا تقديــم أي أغذيــة أو مشــروبات مطهيــة مــن اليــوم الســابق ،وأن
3 .3يمنــع
ً
يتــم تحضيــر العصائــر طازجــة عنــد طلبهــا.
منعــا باتًــا تقديــم أي أطعمــة ســبق إعدادهــا فــي أماكــن غيــر مرخــص لهــا
4 .4يمنــع
ً
بذلــك مــن الجهــات الحكوميــة األخــرى (وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة وهيئــة
الغــذاء والــدواء).
5 .5تكــون جميــع أصنــاف المــواد الغذائيــة غيــر معرضــة للذبــاب والحشــرات والقــوارض
ومصــادر التلــوث باألتربــة وغيرهــا.
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6 .6ال تتعــدى درجــة حــرارة ثالجــة حفــظ األغذيــة المبــردة مثــل اللحوم والدواجــن والخضار
والفواكه والســلطات والعصائر  4م.
7 .7تحفــظ جميــع األغذيــة المطهيــة عنــد درجــة حــرارة أعلــى مــن  64م باســتعمال
الحمامــات المائيــة أو الســخانات أو أي طريقــة أخــرى مماثلــة ،وأن تكــون مغطــاة
باســتمرار.
8 .8توفير جهاز مايكرويف إلعادة تسخين الوجبات الغذائية.
منعــا با ًتــا تالمــس األغذيــة المطهيــة مــع أي مــادة خــام أو طازجــة ،كمــا ال يجــوز
9 .9يمنــع
ً
ـابقا فــي نقــل أي غــذاء طــازج أو حفظــه ،بغيــة
اســتخدام أي أوعيــة اســتخدمت سـ ً
نقــل الغــذاء المطهــي أو حفظــه ،إال بعــد غســلها أو تنظيفهــا وتطهيرهــا وتجفيفها
جيد ا.
ً
منعــا باتًــا اســتخدام المــاء الســاخن الخــارج مــن ســخان الميــاه فــي إعــداد
1010يمنــع
ً
األغذيــة أو المشــروبات.
منعــا باتًــا تحضيــر ســلطة المايونيــز داخــل العربــة ،ويقتصــر علــى اســتعمال
1111يمنــع
ً
المايونيــز المنتــج مــن أحــد المصانــع المرخصــة.
آليــا داخــل العربــة الغذائيــة
1212عنــد عــرض اآليســكريم وبيعــه ،يجــب أن تتــم صناعتــه ً
المتنقلــة وباســتعمال مخاليــط اآليســكريم الجاهــزة والمعقمــة والمعبــأة ،علــى أن
تكــون هــذه المخاليــط مــن إنتــاج مصانــع مرخصــة .ويجــب أن تكــون عبــوات اآليســكريم
مطابقــة للمواصفــات القياســية المقــررة.

نقل المواد الغذائية
اســتخدام وســيلة النقــل المناســبة لــكل نــوع مــن أنــواع المــواد الغذائيــة المــوردة إلــى
العربــة حيــث تســتخدم وســيلة نقــل مبــردة للخضــار والفواكــه الطازجــة والعصائــر بحيــث ال
تزيــد درجــة الحــرارة فيهــا عــن  4م ،أو وســيلة نقــل مجمــدة للحــوم و الدواجــن واألســماك
المجمــدة ال تزيــد درجــة الحــرارة فيهــا عــن  18-م.

إعداد الوجبات الغذائية
جيــدا بحيــث ال تقــل حــرارة األنســجة الداخليــة عــن  70م
يجــب أن يتــم طهــي الطعــام
ً
للقضــاء علــى مســببات المــرض.
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استخدام المواد الغذائية المجمدة
يجــب إجــراء عمليــة تســييح للمــواد الغذائيــة المجمــدة داخــل الثالجــات عنــد درجــة حــرارة
منعــا با ًتــا إعــادة تجميدهــا أو إعــادة
ال تزيــد عــن  4م لمــدة ال تقــل عــن  8ســاعات ،و يمنــع
ً
تجميــد أي جــزء منهــا مــرة أخــرى.

المواد المضافة
يجــب أن تكــون جميــع المــواد المضافــة إلــى ألغذيــة مثــل التوابــل والبهــارات والملــح
وخالفــه ،مطابقــة للمواصفــات القياســية المقــررة الخاصــة بــكل نــوع ،ومــن مصــادر
معروفــة.

الشاورما
1 .1تكــون اللحــوم والدواجــن المســتخدمة فــي تصنيعهــا مطابقــة للمواصفــات المقــررة
وصالحــة لالســتهالك اآلدمي.
2 .2أن تكون اللحوم المستخدمة مجهزة من نوع واحد من اللحوم.
منعــا باتًــا اســتخدام األحــواض (البانيوهــات) المتصلــة بالصــرف الصحــي فــي
3 .3يمنــع
ً
طبقــا لمــا هــو وارد
صهــر اللحــوم المجمــدة ،وتصهــر اللحــوم داخــل ثالجــات التبريــد
ً
فــي فقــرة «اســتخدام المــواد الغذائيــة المجمــدة».
 4 .4يجب أن تحفظ أثناء التتبيل في درجة حرارة ( 5-م).
 5 .5االحتفــاظ بالشــاورما المجهــزة المعــدة للتســوية مغطــاة بثالجــات التبريــد عنــد درجــة
حــرارة ال تزيــد عــن  4م.
جيدا باعتماد الحرارة الهادئة.
6 .6يجب إنضاج الشاورما
ً
7 .7تكــون معــدات تســوية الشــاورما مصنوعــة مــن الصلــب غيــر القابــل للصــدأ ،وكذلــك
ســيخ التحميــل والتســوية ،ويميــان لتســهيل التخلــص مــن الزيــوت الناتجــة.
منعــا
 8 .8تســتخدم الوحــدات التــي تعمــل بالكهربــاء أو الغــاز أو الفحــم فقــط ،ويمنــع
ً
با ًتــا اســتخدام أي نــوع آخــر مــن الوقــود.
منعــا باتًــا
9 .9يجــب تقطيــع الشــاورما إلــى شــرائح رقيقــة بعــد إتمــام النضــج ،ويمنــع
ً
تقطيعهــا قبــل وصولهــا إلــى درجــة االســتواء.
1010يجب أن تكون نسبة اللحم للمواد المسموح بإضافتها إلى السندويتش بحدود .50%
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منعا باتًا إغالق مصدر الحرارة عن الشواية ألي سبب من األسباب.
1111يمنع
ً
منعا باتًا تقطيع كميات من الشاورما تزيد عن الطلب.
1212يمنع
ً
منعا باتًا االحتفاظ بشاورما تم إنضاجها من يوم سابق.
1313يمنع
ً
1414اســتخدام المالقــط والمالعــق عنــد وضــع اللحــم واإلضافــات فــي الســندويتش،
ويمنــع اســتخدام األيــدي.
1515اســتخدام المناديــل الورقيــة فقــط لتنظيــف األســطح والمعــدات ،ويمنــع اســتخدام
مناشــف القمــاش.
طبقــا لظــروف
1616يســمح بإضافــة المقبــات والســطات الخضــراء وشــرائح الخضــر المقليــة
ً
اإلنتــاج الجيــد.
1717حفــظ الســلطات والمايونيــز المســتخدمة فــي إنــاء بــه ثلــج مجــروش للحفــاظ علــى
درجــة الحــرارة المناســبة.
1818إزالة الدهن الناتج عن طهي الشاورما أوال بأول.
منعــا با ًتــا وضــع الشــواية خــارج حــدود العربــة ،علــى أن تــزود بمدخنــة وشــفاط
1919يمنــع
ً
كهربائــي للتخلــص مــن األدخنــة.

التخزين
عنــد حفــظ المــواد الغذائيــة الطازجــة وتخزينهــا فــي ثالجــات التبريــد والتجميــد ،يجــب
مراعــاة االشــتراطات التاليــة:
ومنعــا إلتــاف بعضهــا
1 .1ترتيــب المــواد الغذائيــة داخــل الثالجــات لحمايتهــا مــن التلــوث
ً
بعضــا ،وحســب أقدميــة تاريــخ االنتــاج.
ً
2 .2اتباع قاعدة ما يخزن أوالً يصرف أوالً.
منعــا با ًتــا جمــع األغذيــة الطازجــة مثــل اللحــوم والدواجــن واألســماك الطازجــة،
3 .3يمنــع
ً
منعــا للتلــوث.
مــع األغذيــة المطهيــة (أو المعــدة للطهــي) فــي ثالجــة واحــدة
ً
4 .4عدم ترك الخضروات والفواكه مبللة أو مكشوفة على أرفف الثالجة.
يوميا الستبعاد التالف والمعيب.
5 .5فرز الخضر والفواكه الموجودة في الثالجة
ً
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6 .6عدم تراكم الثلج وصهره أوالً بأول للمحافظة على كفاءة التبريد في الثالجة.
منعــا با ًتــا فصــل التيــار الكهربائــي عنهــا
7 .7إبعــاد الثالجــة عــن أي مصــدر حــراري ،ويمنــع
ً
ألي ســبب مــن األســباب طالمــا كانــت محملــة بالمــواد الغذائيــة.
منعا باتًا التخزين على أرضية الثالجة مباشرة .
8 .8يمنع
ً

النظافة العامة
1 .1يجــب توفيــر حوضــي غســيل مرتبطيــن بشــبكة تصريــف تنتهــي إلــى خــزان تجميــع
يخصــص أحــد الحوضيــن لغســيل األيــدي واآلخــر
يتــم تفريغــه بشــكل يومــي ،علــى أن
ّ
لغســيل األوانــي.
2 .2اســتخدام المنظفــات الصناعيــة المســموح باســتخدامها فــي تنظيــف األوانــي
والمعــدات واألســطح المالمســة للغــذاء ،مــع مراعــاة تجفيفهــا بعــد غســلها مباشــرة
وقبــل تخزينهــا.
3 .3وضــع الملصقــات اإلرشــادية الخاصــة باتبــاع قواعــد النظافــة العامــة فــي أماكــن
اســتالم األغذيــة وإعدادهــا و تجهيزهــا.
منعــا باتًــا اســتعمال مناشــف القمــاش فــي تنظيــف األســطح والمعــدات
 4 .4يمنــع
ً
واألوانــي وتجفيفهــا ،وأن تســتبدل بالمناشــف الورقيــة عاليــة االمتصــاص.
5 .5تكــون المعــدات واألدوات واألوانــي ،وكذلــك أســطح التشــغيل ونوافــذ العــرض
وثالجــات التبريــد واألحــواض مص ّنعــة مــن مــواد ســهلة التنظيــف وغيــر قابلــة للصــدأ.
6 .6تنظيــف الثالجــات وصيانتهــا كل ثالثــة أشــهر على األقل بعد تفريغهــا من محتوياتها،
وذلــك بفصــل التيــار الكهربائــي عنهــا وغســل الجــدران واألســقف واألرضيــة بالمــاء
الدافــئ والمنظفــات المناســبة.
منعا باتًا استخدام األلواح واألدوات الخشبية.
7 .7يمنع
ً
8 .8وضــع الســكاكين واألدوات األخــرى المســتعملة فــي تحضيــر األطعمــة ،فــي محلــول
ـدا.
معقــم ،وذلــك بعــد كل اســتعمال وبعــد غســلها جيـ ً
9 .9تجميــع النفايــات فــي أكيافــس بالســتيكية داخــل حاويــات محكمــة الغلــق مــن النــوع
ـدا للتخلــص
الــذي يفتــح غطــاؤه
ذاتيــا عبــر الضغــط بالقــدم ،مــع ربــط األكيــاس تمهيـ ً
ً
منهــا أوالً بــأول فــي األماكــن المخصصــة لذلــك أو بواســطة المتعهــد إن وجــد.
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الصيانة
1 .1تتم العناية بالصيانة الدورية للعربة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
2 .2يتــم تنظيــف خــزان الميــاه وتعقيمــه بصــورة دوريــة باســتخدام محلــول الكلــور بتركيــز
 200جــزء فــي المليــون لمــدة 20دقيقــة ،أو بتركيــز  100جــزء فــي المليــون لمــدة 30
دقيقة.

الترخيص
1 .1يقتصــر ترخيــص العربــات الغذائيــة المتنقلــة علــى نشــاط واحــد فقــط بحيــث ال يجمع بين
نشــاطين كبيــع المــواد الغذائية المغلفــة (كالبقاالت) وبيع السندويتشــات والفطائر.
2 .2على صاحب العربة االحتفاظ بالترخيص في مكان ظاهر.

العاملون (متداولو األغذية)
استخراج الشهادات الصحية
ال يجــوز العمــل بتــداول األغذيــة إال لمــن كان حاصـاً علــى شــهادة صحيــة تفيــد خلــوه مــن
األمــراض المعديــة التــي تنتقــل عــن طريــق الغــذاء ،وعــدم حملــه لجراثيمهــا .وتســتخرج
الشــهادة الصحيــة بعــد الحصــول علــى تدريــب علــى أساســيات ســامة الغــذاء وإرفــاق
شــهادة تثبــت ذلــك ،وإجــراء الفحوصــات الالزمــة علــى العامــل وتحصينــه ضــد بعــض
األمــراض.
الفحوصات الطبية:
1 .1الكشف السريري (الكلينيكي) على العامل (صدر – بطن – أمراض جلدية).
2 .2الفحوصات المخبرية المطلوبة ،وتشمل:
•فحص البراز للطفيليات.
•فحص الدم لكل من التيفود – الباراتيفود.
•مزرعة براز للسالمونيال والشيجال وضمات الكوليرا.
•مسحة من األنف والحلق (الدفتيريا).
•أشعة على الصدر.
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ويتعين إجراء هذه الفحوصات والتحاليل في الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات
التابعــة لــوزارة الصحــة أو فــي العيــادات والمســتوصفات أو المستشــفيات الخاصــة
المصــرح لهــا بذلــك مــن قبــل وزارة الصحــة.
التحصينات:
تتم في المراكز الصحية أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط ،وتشمل:
1 .1التحصين ضد الحمى الشوكية مرة كل سنتين.
2 .2التحصين ضد التيفوئيد ،جرعتان بينهما أسبوع على األقل كل سنتين.

صالحية الشهادة الصحية
مــدة صالحيــة الشــهادة الصحيــة ســنة واحــدة تجــدد فــور انتهائهــا ،ويتــم اتبــاع نفــس
الخطــوات الســابقة للحصــول علــى شــهادة أخــرى.

األمراض المعدية و اإلصابات
األمراض المعدية
عــدم الســماح ألي شــخص يشــتبه فــي أنــه يعانــي مــن أو يحمــل أي مــرض معــد ينتقــل
مصابــا بجــروح ملتهبــة أو بالتهابــات جلديــة أو تقرحــات أو
عــن طريــق الغــذاء ،أو يكــون
ً
إســهال ،بالعمــل فــي تــداول األغذيــة أو القيــام بــأي عمــل لــه صلــة مباشــرة بالغــذاء.
وإذا كان هــذا الشــخص مــن العامليــن فــي العربــة ،يجــب إبعــاده عــن العمــل ومراجعتــه
ألقــرب مستشــفى أو مركــز صحــي حتــى يتــم عالجــه وشــفاؤه مــن المــرض أو اإلصابــة .و
نهائيــا عــن العمــل.
فــي حــال تعــذر عالجــه يســتبعد
ً
اإلصابات
ـورا عــن العمــل حتــى تتــم حمايــة
إذا إصيــب عامــل أثنــاء العمــل بجــرح ،يجــب اســتبعاده فـ ً
موضــع اإلصابــة بشــكل تــام بواســطة شــريط طبــي الصــق مقــاوم للمــاء ذي لــون مميــز
ومثبــت بشــكل محكــم ،مــع توفيــر اإلســعافات األوليــة لهــذا الغــرض .و ال يســمح للعامــل
بالعــودة إلــى العمــل إال بعــد اســتخدام قفــاز يغطــي موقــع اإلصابــة أو شــفائه مــن
اإلصابــة.
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المظهر والسلوك الشخصي
1 .1اتبــاع قاعــدة «نظــف حيثمــا كنــت» ،وتتمثــل فــي تكــرار غســل اليديــن مباشــرة بطريقــة
ســليمة عنــد بدايــة العمــل وبعــد التعامــل مــع األغذيــة الطازجــة أو أي مــواد ملوثــة
وبعــد كل عمليــة مــن عمليــات إعــداد الغــذاء أو تجهيــزه وبعــد كل توقــف وبعــد
الخــروج مــن دورة الميــاه وبعــد األكل وبعــد لمــس أي جــزء مــن أجــزاء الجســم مثــل
الشــعر أو الفــم أو األنــف وبعــد العطــس والتمخــط وبعــد العــودة إلــى العربــة إذا
اضطــر العامــل إلــى الخــروج ألي ســبب مــن األســباب.
2 .2أن يكونــوا حســني المظهــر مــع العنايــة التامــة بنظافــة أبدانهــم وغســل أيديهــم
وخصوصــا بعــد الخــروج مــن
بالمطهــرات غيــر الضــارة قبــل الدخــول إلــى إماكــن العمــل،
ً
دورات الميــاه.
3 .3ارتداء زي موحد نظيف وقت العمل (يفضل أن يكون الزي أبيض اللون).
 4 .4ارتــداء مالبــس واقيــة وأغطيــة رأس نظيفــة وأحذيــة خاصــة حســب مقتضــى الحاجــة
أثنــاء العمــل.
 5 .5العناية بتقليم ونظافة األظافر.
 6 .6ارتــداء قفــازات صحيــة مــن النــوع الــذي يســتخدم مــرة واحــدة وكمامــة لتغطيــة
األنــف والفــم عنــد العمــل فــي تحضيــر الوجبــات الغذائيــة والســلطات.
تمامــا عــن
منعــا با ًتــا لمــس الشــعر أو األنــف أو الفــم أو األذن ،ويجــب االمتنــاع
7 .7يمنــع
ً
ً
البصــق أو التمخــط فــي مــكان العمــل.
منعــا باتًــا ارتــداء المتعلقــات الشــخصية مثــل الحلــي والخواتــم والســاعات
 8 .8يمنــع
ً
والدبابيــس خــال إعــداد الطعــام ،أو إحضارهــا إلــى أماكــن إعــداد الطعــام.
9 .9عــدم تنــاول المأكــوالت والمشــروبات ،واالمتنــاع عــن التدخيــن داخــل أماكــن إعــداد
الطعــام وملحقاتهــا.
نهائيا عن النوم داخل العربة.
1010االمتناع
ً
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