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  CLEANING AND SANITIZINGالتنظيف والتطهير 

 
 يجب ان تكون جزء من طرق العمل القياسية والتي تكون برنامجك لسالمة والتنظيف         طرق اجراء عمليات التطهير

  . السطوح التي ال ُتطهر او ُتنظف بصورة جيدة تسمح بانتقال الجراثيم المضرة من غذاء الى اغذية اخرى. الغذاء
  
 Cleaningنظيف الت

التنظيف يتم .          التنظيف هو عملية ازالة الغذاء واالنواع االخرى من التراب من سطح، آصحن او قدح، او لوحة تقطيع
عامل التنظيف المناسب يجب ان يختار بعناية النه ليس آل . باستعمال عامل تنظيف يزيل الغذاء او االتربة او المواد االخرى

السطح المالمس للغذاء هو السطح او الجهاز او احدى ادوات المطبخ . (ستعمالها مع السطوح المالمسة للغذاءالمنظفات يمكن ا
مثال على ذلك منظفات الزجاج ومنظفات المعادن واغلب منظفات دورات المياه ال يمكن ). والتي عادًة تكون مالمسة للغذاء

العنوان على المنظف يجب ان يبين فيما اذا . على السطوح المالمسة للغذاء) ةغير آمن(استعمالها النها قد تترك بقايا غير سليمة 
  . آان المنتج يمكن استعماله على السطوح المالمسة للغذاء

المنظفات يمكن تقسيمها الى اربعة .          المنظف الذي يختار يجب ان يختار  آذلك على اساس ان يجعل التنظيف اسهل
  :اقسام
هذه المنظفات يمكنها التغلغل .  ُتستعمل هذه المنظفات لغسل الطاوالت والسطوح والمعدات--Detergents المنظفات •

امثلة عليها تشمل منظفات الصحون ومنظفات غساالت الصحون . خالل االتربة بسرعة وتجعلها اقل التصاقا
 . االوتوماتيكية

المنظفات السائلة ُيطلق عليها عادًة . ون محروقة عليها ُتستعمل دوريا على السطوح عندما تكون الده--المنظفات السائلة •
 .مزيلة الدهون

.  ُتستعمل دوريا على الترسبات المعدنية وبعض االتربة والتي ال يمكن للمنظفات العادية ان تزيلها--المنظفات الحامضية •
 . هذه المنظفات ُتستعمل عادًة إلزالة التكلسات من مكائن الغسيل وطاوالت البخار

 ُتستعمل هذه المنظفات إلزالة الترسبات القوية من االتربة والتي --Abrasive cleaners )الكاشطة(نظفات الحاآة الم •
 . disinfectوبعض هذه المنظفات آذلك مطهرة . من الصعوبة ازالتها بواسطة المنظفات العادية

لمحتملة الخطورة والتي يحتاج اليها خالل النهار تنظف السطوح المالمسة للغذاء والتي ُتستعمل لتحضير االغذية ا         
  .اذا لم تكن منظفة جيدا، فان الغذاء الذي سيالمس هذه السطوح قد يصبح ملوثا. ولكن ليس اقل من آل اربع ساعات

  
   Sanitizingالتطهير 

اد الكيماوية هي الشائعة االستعمال الحرارة والمو.          التطهير قد يتم باستعمال الحرارة او االشعاع او المواد الكيماوية
حتى يتم تطهير اي مادة فيجب ان ُتغسل جيدا اوال قبل ان يتم . آطريقة للتطهير في المطاعم، اما االشعاع فنادرا ما ُيستعمل

لية بعض المطهرات الكيمياوية مثل الكلورين وااليودين تتفاعل مع الغذاء واالتربة وستكون اقل فعا. تطهيرها بصورة جيدة
  . على السطوح التي لم ُتنظف جيدا

  
   Sanitizing methodsطرق التطهير 

 الماء الحار هي.  البخار، الماء الحار والهواء الحار---هناك ثالثة طرق باستعمال الحرارة لتطهير السطوح: الحرارة  •
لث من الحوض ذو الثالثة اجزاء اذا اسُتعمل الماء الحار في الجزء الثا. الطريقة االآثر شيوعا ًتستعمل في المطاعم 

اذا استعملت ماآنة الغسيل ذات الحرارة العالية لتطهير ).  م77o(ف   171oان تكون درجة حرارته ال تقل عن  فيجب
بالنسبة للمكائن ذات .  )م 82o(ف  180o المنظفة فيجب ان تكون درجة حرارة ماء الشطف االخير ال تقل عن الصحون
 االشياء النظيفة يجب ان ُتعرض الى تلك الدرجات).  م74o( ف 165oحدة فيجب ان ال تقل عن  الثابت ودرجة واالرف

 . ثانية30 الحرارية لمدة ال تقل عن 
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المواد الكيمياوية المسموح باستعمالها آمطهرات هي الكلورين واليود واالمونيا .  Chemicalsالمواد الكيمياوية  •
 .الرباعية 

  
  Chemical Sanitizingة المطهرات الكيمياوي

  : العوامل الثالثة التالية يجب ان ُتؤخذ بنظر االعتبار.          هناك عدة عوامل تؤثر على فعالية المطهرات الكيمياوية
والكمية االآثر من المطلوب .  وجود آمية قليلة جدا من المطهر سينتج عنه قلة في التاثير على الجراثيم المضرة--الترآيز •

 .ون سامةربما تك
 49o( ف 120oو )  م13o( ف 55oعادًة المطهرات الكيمياوية تعمل جيدا في ماء درجة حرارته ما بين  --درجة الحرارة •

  ).م
اما بالحرارة ( لكي يقوم المطهربقتل الجراثيم المضرة فيجب ان يكون السطح المطهر يتالمس مع المطهر --مدة التالمس •

 . نية موصى بهابفترة زم) او مطهر آيمياوي موثق
  

   Sanitizer Testingفحص المطهر 
حتى يتم فحص قوة المحلول المطهر .          يجب ان يكون في آل مطعم عدة فحص مناسبة لقياس ترآيز المطهر الكيمياوي

الفحص ال عدة .  هل هو آلورين او ايودين او االمونيا الرباعية-وبصورة دقيقة يجب اوال تعيين نوع المطهر الذي ُيستعمل
عدة الفحص المالئمة . تعمل على الجميع ولذلك يجب التاآد من مجهزك الكيمياوي للتاآد من انك تستعمل العدة الصحيحة

  . يجب ان ُتستعمل خالل اليوم لقياس ترآيز المطهرات الكيمياوية
  

  المساؤئ والمحاسن لمطهرات آيمياوية مختلفة 
المادة 
  الكيمياوية

وقت   الترآيز
 ةالمالمس

  المساوئ  المحاسن

 جزء من 50  الكلورين
المليون بين      

و ) م24( ف 75
100o 38( ف.(  

يؤثر على مجموعة    ثواني7
واسعة من البكتيريا، 
تاثيره قوي ال يتاثر 

بالماء العسر وبصورة 
  اليععامة سعره غير 

عامل تآآل، يؤثر على الجلد، تاثيره يقل بارتفاع 
ته اثناء الخزن  للمحلول، تنخفض فعاليpHال 

وعند تعرضه للضوء يتبدد بسرعة، يفقد فعاليته 
  . بوجود المواد العضوية

 جزء 25-12.5  اليود
من المليون في 

الماء، درجة 
حرارته على 

 ف 75oاالقل
  ). م24(

يكون اللون البني داللة    ثانية30
على قوته، ال يتاثر 
بالماء العسر، اقل 

تهييجا للجلد من 
ته ال الكلورين وفعالي

تقل بسرعة عند وجود 
  . المواد العضوية

، pHتنخفض فعاليته بصورة عالية عند ارتفاع ال
 وقليل الفعالية عند pH 3.0يكون اآثر فعاال عند 

PH 7.0 يجب ان ال ُيستعمل في ماء درجة ،
ف او اآثر وربما يزيل لون o 120حرارته 

  . المعدات والسطوح

مرآبات 
االمونيا 
  الرباعية

ء من  جز200
المليون في ماء 
درجة حرارته 

ف o  75على االقل 
  ).م24(

غير سام، ليس له    ثانية30
رائحة وال لون وغير 
قابل للتآآل وال يؤذي 

الجلد، ثابت بالنسبة 
لدرجة الحرارة وثابت 

نسبيا بوجود المواد 
العضوية، يعمل في 

 pHمدى واسع من ال 

افق فعاليته في قتل بعض الجراثيم بطيئة، ال يتو
  . مع بعض المنظفات والماء العسر
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   Machine Warewashingمكائن الغسل    
مكائن .          معظم ادوات المائدة وادوات المطبخ وغيرها من المعدات يمكن تنظيفها وتطهيرها باستخدام مكائن الغسل

  . ئلةالغسل تطهر باستعمال اما الماء الحار او المواد الكيمياوية المطهرة السا
 .يجب فحص مكائن الغسل للتاآد من نظافتها على  االقل مرة في اليوم •
 .تاآد من ان مكانات وضع المطهرات والمنظفات مملؤة بصورة جيدة •
 .يجب ازالة المخلفات او شطف او تنقيع المواد قبل تحميلها في الماآنة ولجميع الرفوف •
 .ا هي مصممة لوضع المواديجب ان تحمل الرفوف بصورة صحيحة واستعمل الرفوف آم •
 .تاآد من درجة الحرارة والضغط على االقل مرة في اليوم •
 .تاآد من عدم وجود االوساخ على المواد بعد خروجها من الماآنة ولكل رف •
 .جفف االشياء آلها بالهواء •
 .احتفظ بماآنة الغسل في حالة جيدة •
   

   High-Temperature Machineالمكائن ذات درجة الحرارة العالية 
 للرفوف الثابتة ). مo 82(ف o 180درجة الحرارة للمرحلة االخيرة من شطف التطهير االخير يجب ان ال تقل عن  •
 ). مo 74(ف o 165والمكائن ذات الدرجة الحرارية الواحدة يجب ان ال تقل درجة الحرارة عن          
 . عندما يرش في الخزان، يجب ان تحتوي الماآنة على محرار مثبت لقياس درجة حرارة الماء، في جميع االحوال •

  
   Chemical-Sanitizing Machinesمكائن التطهير الكيمياوي       

  .)م43o( ف 120oمكائن التطهير الكيمياوي عادًة تغسل على درجات حرارة منخفضة ولكن ليس اقل من  •
        لكي يكون )  م49oم و 24o(ف  120oف و  75oرارة ماء الشطف في هذه المكائن يجب ان تكون ما بين درجة ح •
 .المطهر فعال  
  

 Cleaning and Sanitizing in a Three-Compartmentالتنظيف والتطهير في الحوض ذو الثالث حجرات 
Sink  

  .الحوض ذو الثالث حجراتيجب ان ُتشطف او ُتزال االوساخ او تنقع االشياء قبل غسلها في  .1
 ) م43o( ف 110oتغسل االشياء في الحجرة  االولى بواسطة محلول الصابون على االقل على درجة حرارة  .2
 ) م43o( ف 110oغطس او رش او شطف االشياء في الحوض الثاني باستعمال الماء على االقل  .3
 .  محضر جيداغطس االشياء في الحوض الثالث في ماء حار او محلول مطهر آيمياوي .4
 . جفف بالهواء آل االشياء المنظفة والمطهرة قبل خزنها .5

  
  Cleaning in Place Equipmentتنظيف المعدات في محلها       

  .ان يطفئ الجهاز ويزال التوصيل الكهربائييجب  .1
 .يجب ازالة الغذاء او االتربة من تحت الجهاز وحوله .2
 .تشطف وتطهر او تغسل بواسطة مكائن الغسلازالة االجزاء غير الثابتة وتغسل يدويا و .3
تغسل وتشطف آل السطوح االخرى التي تالمس الغذاء والتي ال يمكن ازالتها، وبعد ذلك تنشف او ترش بمحلول  .4

 . آيمياوي مطهر محضر بصورة جيدة
دا ومعزولة تحتوي احتفظ بالقماش الذي ُيستعمل لالسطح المالمسة للغذاء وغير المالمسة للغذاء في حاويات معلمة جي .5

 . على محلول مطهر
 .تجفف آل االجزاء ثم يعاد ترآيبها .6
  .اعد تطهير االسطح المالمسة للغذاء اثناء اعادة الترآيب .7
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 Storing Utensils, Tableware and Equipment    خزن ادوات المطبخ ومستلزمت الطاوالت والمعدات
 دوات والمفروشات المنظفة والمطهرة ممكن ان يسمح لها بان تتلوث قبل ان ُتستعمل  الخزن غير الجيد للمعدات واال             
وآذلك بقايا الطعام، المواد . التلوث ممكن ان يتسبب بواسطة الرطوبة من طوفان الماء او النقاط او رش الماء. ثانية مرة         
  . كن ان تسبب التلوثالسامة، الزبالة، الغبار وغيرها من المواد االخرى مم        

  
  Using Chemicalsاستعمال المواد الكيمياوية      

اذا خزنت . عزل الكيمياويات عن الغذاء والمعدات واالدوات والمفروشات والمواد التي ُتستعمل مرة واحدة
  . االشياء ويلوثهاالكيمياويات مباشرة فوق او بجنب اي واحدة من هذه المواد فمن الممكن ان يتطاير شئ منها على هذه 

اخزن المواد الكيمياوية في عبواتها . يجب شراء المواد الكيمياوية الموثوقة لالستعمال في المطعم او المؤسسة الغذائية  
اذا نقلت المادة الكيمياوية الى حاوية جديدة يجب وضع عالمة على . االصلية بعيدا عن خزن الغذاء ومناطق تحضير الغذاء

  . المادة الكيمياوية او اسم المصنع و العنوان واالخطار المحتملة لهذه المادة الكيمياويةهذه الحاوية باسم
  

 هي احدى الطرق التي يوفرها المعمل Material Safety Data Sheets (MSDS)معلومات االمان للمادة   
  : عادة آما يليMSDSتضمنها الالمعلومات التي ت. الُمصنع آمعلومات عن الخطورة للمستفيد مثل عمال الخدمة الغذائية

، رقم تلفون طلب المعلومات، وتاريخ تحضير ىءمعلومات االتصال، اسم المصنع، العنوان، رقم تلفون الطوار .1
  .MSDSال

 .معلومات التعريف والمرآبات الخطرة، المكونات الخطرة في المنتوج .2
 البخار، الذائبية في الماء، الكثافة النوعية، نقطة الصفات الفيزياوية والكيمياوية، درجة الغليان، ضغط البخار، آثافة .3

 .االنصهار، معدل التبخر والمظهر والرائحة
معلومات عن خطورة االنفجار والحريق، نقطة االشتعال، آيفية اطفائها، معلومات عن مكافحة الحريق خاصة  .4

 .بالمادة، الحريق غير العادي، ومخاطر االنفجار
ية، المالئمة مع منتوجات اخرى ومواد اخرى ومخاطر التحلل او انتاج مواد ثانوية معلومات عن التفاعل، الثبات .5

 . اخرى
معلومات عن المخاطر الصحية، عالمات او اعراض التعرض، الحاالت الطبية التي تنتج عن التعرض، طرق  .6

 )حاد ام مزمن(االسعافات االولية والطوارئ، المخاطر الصحية 
 مثل الخطوات الواجب اتخاذها في حالة انسكاب المادة الكيمياوية، آيفية –مال السليم االحتياطات للتدوال واالستع .7

معالجتها، االحتياطات التي يجب اتخاذها في حالة التداول والخزن وغيرها من االحتياطات مثل حماية التنفس، 
 .التهوية، الكفوف الحامية، حماية العينين، مالبس الحماية االخرى وآذلك المعدات

 .مقاييس السيطرة .8
  

 يتطلب من المطاعم ان يكون لها برنامج )(OSHA         هيئة الصحة والسالمة المهنية لقسم العمال االمريكي 
 يجب ان تكون متوفرة لكل MSDSال.  وهي من اساسيات البرنامجMSDS)(معلومات االمان. لالتصاالت الخطرة

المعلومات التالية آذلك . جب ان تحفظ في ملف مرآزي في المؤسسةالكيمياويات الخطرة والتي تستعمل في مطعمك وي
  :يجب ان تكون متوفرة

 .قائمة بالكيمياويات الخطرة الموجودة في آل مكان عمل •
 وصف عن آيفية اعالم الموظفين حول خطورة استعمال المواد الكيمياوية و •
 .طرق للطوارئ حول انسكاب المواد او نضوحها او اية حوادث اخرى •

OSHA   آذلك تتطلب ان تكون آل حاويات المواد الكيمياوية الخطرة:  
 معلمة جيدا، تحمل عنوان او مؤشر عليها االسم والمحتويات •
 وتحذير الخطورة ممكن ان يكون رسالة، آلمات، صورة، او رمز يحمل خطورة . يظهر عليها تحذير خطورة مناسب •
 و) ولغات اخرى اذا تطلب االمرا(ح وظاهر باالنكليزي العنوان يكون واض. المرآب الكيمياوي على الحاوية            
  .يظهر االسم والعنوان للمصنع او اي مسؤول اخر •
      سجل للبرنامج يتوفر عند OSHAتتطلب . دريب العمال يجب ان يكون ضمن برنامجك الخاص باتصال المخاطرت

  . الطلب من قبل العمال او اية جهة حكومية مسؤولة  
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