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  OTHER HAZARDSمخاطر اخرى 
 

 قد يدخل عن طريق العمال من خالل  إما ان يكون موجود طبيعيا أوhazardيتلوث الغذاء عندما يحتوي على خطر 
اما المخاطر . واآثر المخاطر الشائعة هي المخاطر البايولوجية وخاصة االحياء المجهرية. عمليات التداول غير اآلمنة

  .وية وبالرغم من آونها غير شائعة ولكنها تسبب مخاطر في الغذاء قد تجعله غير آمن للتناولالكيمياوية والفيزيا
   

  المخاطر البايولوجية
السموم البكتيرية يمكن ان تنتج بواسطة بكتيريا . يحصل التسمم الغذائي عندما يتناول الشخص الغذاء الملوث بالسموم

  .النبات او االغذية البحريةمضرة او عفن موجود في الغذاء او قد يأتي من 
  

  السموم البايولوجية الشائعة في الغذاء
   

  
 السم
 

  
 المصدر

  
 الغذاء المقترن به

  
 الوقاية

  
Ciguatera toxin 
 سموم السكويتيرا

  
السمك الذي يتناول الطحالب  

 المحتوية  على السم

  
،    amberjackامبرجاك

  ،barracudaباراآودا 
  ،grouperغروبر 
  snapperسنابر 

 ) وآلها انواع اسماك(

  
، الطبخ ال يقضي على السم

اشتري السمك من مصدر 
 .موثوق

  
Scombroid 

toxin  
 سم السكومبرايد

  
هستامين منتج بواسطة بكتيريا 

موجودة في بعض انواع 
االسماك عندما يحفظ السمك في 
درجة حرارة غير مناسبة بعد 

 . الصيد

 
اغلب االحيان في سمك التونا، 
bluefish  السمك االزرق 

  Mackerel الماآريل   
   skipjack السكب جاك 
roundfish السمك المدور   

 bonito   البونيتو    
وآذلك في الماهي ماهي 
 والمارلين والسردين 

  
الطبخ ال يقضي على السم، 
اشتري السمك من مصدر 

 .موثوق

  
سموم االصداف 

 البحرية 

  
االصداف البحرية التي تتناول 

بعض الطحالب التي تحتوي على 
 . سموم طبيعية

  
االصداف البحرية وخاصة 

  )الرخويات ( mussels  المصل
 ، clamsوالمحار  

     scallops        والسكالوب

  
الطبخ ال يقضي على السم، 

اشتري االصداف البحرية من 
  .مصدر موثوق

 
  

سموم االسماك 
النظامية 

Systemic fish 
toxins 

  
عيا في بعض انواع توجد طبي

 االسماك

  
  pufferfish المنتفخةاالسماك 

 moray eelsاسماك االنقليس 
  المياه الحلوةminnowsومنوز 

  
الطبخ ال يقضي على السم، 
اشتري السمك من مصدر 

  .موثوق
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  السم
 

 الوقاية الغذاء المقترن به المصدر

  
 السموم النباتية

  
تتواجد طبيعيا في بعض انواع 

 النباتات 

  
النباتات السامة او السامة جزئيا 

مثل بذور الباقالء واوراق 
 rhubarb الرواند

  
الطبخ ال يقضي على آل السموم 

  
 السموم الفطرية 

  
تتواجد طبيعيا في بعض انواع 

 الفطريات

  
االنواع السامة من المشروم 

 واالعفان 

  
الطبخ ال يقضي على آل 

السموم، اشتري الفطر البري من 
 ثوقة مصادر مو

  
   Chemical Hazardsالمخاطر الكيمياوية 

  
من اهم مصادر المخاطر الكيمياوية هي المعادن . المخاطر الكيمياوية يمكن ان تسبب آذلك التسمم المنقول بالغذاء

 . السامة والمواد الكيمياوية والمبيدات
  
  

  بعض المواد الكيمياوية السامة والتي يمكن ان تلوث الغذاء 
  

  
 لكيمياويةالمادة ا

  
 المصدر

  
 الغذاء المقترن بها

  
 الوقاية

  
  المعادن السامة

 

  
ادوات المطبخ، واالجهزة 

المصنوعة من معادن محتملة 
السمية مثل الرصاص، النحاس، 

البرونز، الزنك، االنتيمون، 
 او المعادن /الكادميوم، و

 المغلونة

  
اي نوع من الغذاء، ولكن على 
 االآثر االغذية ذات الحموضة

العالية مثل الطماطم، المخلالت 
الحامض . واالغذية الحامضية

من االغذية الحامضية يمكن ان 
يسبب تسرب المعدن الى السوائل 

  .الموجودة فيه
  

المياه الحاوية على ثاني اوآسيد 
 carbonatedالكاربون 

والمستعملة في صنع المشروبات 
الغازية تكون حامضية وربما 
ن تؤدي الى تسرب النحاس م
 . انابيب المياه النحاسية

 

  
استعمال االدوات والمعدات  •

 .ذات الدرجة الغذائية
ال يجوز استعمال االدوات  •

 .المطلية
ال يجوز استعمال المعدات  •

واالدوات المصنوعة من 
المعادن ذات السمية 

 . المحتملة
استعمل صمام منع التدفق  •

العكسي لمنع المياه الغازية 
من التدفق العكسي في 
 انابيب الماء النحاسية

backflow-prevention 
device 

  
 المواد الكيمياوية

  
مواد التنظيف والتلميع ودهون 

 التزييت ومواد التطهير 

  
أي غذاء ال ُيخزن أو ُيتداول 
بصورة جيدة يمكن ان يكون 

 بالمواد الكيمياويةعرضة للتلوث 

  
استعمل واخزن حسب  •

 تعليمات الجهة المصنعة
اخزن بعيد عن الغذاء  •

 وادوات الطعام ومعدات الغذاء
ال يمكن استعمال اية ادوات  •

استعملت في المواد الكيمياوية 
 للغذاء
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إذا ُنقلت المواد الكيمياوية الى  •
، حاوية اخرى او قنينة رش

فيجب وضع التعليمات على آل 
 . بوضوحمنهما

استعمل فقط الدهون او  •
الزيوت ذات الدرجة الغذائية في 
 تزييت معدات وادوات المطبخ

  
 المبيدات الحشرية

  
المواد الكيمياوية المستعملة في 
مناطق تحضير الغذاء وخزنه 

 pestsللسيطرة على اآلفات 
 آالقوارض والحشرات

  
 اي طعام 

  
يجب ان يكون الشخص الذي  •

 لديه رخصة يقوم بدور المكافحة
  . بذلك
يجب تغطية او خزن آل  •

 االغذية قبل عملية المكافحة
  
  
  

  )الفيزياوية( المخاطر العضوية 
المخاطر العضوية هي المواد التي تدخل الغذاء عن غير قصد وتسبب اضرار، امثلة على المخاطر العضوية الشائعة 

  :آما يلي
                       مصادرها . السنان، الجروح، العدوى وقد تحتاج الى جراحة الزالتهاالحصى، اجزاء معدنية، وهذه قد تسبب اختناق، آسر ا •

  .قد تكون من الحقول، النباتات، المكائن، االسالك، الموظفين
 . المصادر من مواد البناء–وعلى المدى البعيد اذا آانت من االسبستوس ، المواد العازلة ــ يمكن ان تسبب االختناق •
  .الحقول، وعمليات التصنيع غير الجيدة في المعامل: مصادرها،  تسبب االختناق، االغماء-ظامالع •
وتشمل مواد  مصادرها. المواد البالستيكية ــ يمكن ان تسبب االغماء، الجروح، االلتهاب وقد تتطلب الجراحة الزالتها •

 .، والموظفينpalletsالتغليف في المعمل، الباالت 
 .مصادرها    العمال.  ــ قد تسبب االختناق، الجروح، آسر االسنان ويمكن ان تتطلب جراحة الزالتهاالعوامل الشخصية •
 

  Allergens الحساسية للغذاء 
بمجرد ان يقرر الجهاز المناعي . الحساسية للغذاء هي رد فعل الجهاز المناعي للغذاء والذي يعتقد الجسم خطًأً  انه مضر         

فعندما يتم تناول نفس الطعام في المرة القادمة فإن جهاز المناعة .  الطعام مضر فانه سيكون اجسام مضادة لهللجسم ان نوع من
هذه المواد الكيمياوية تحفز اعراض الحساسية والتي يمكن ان . سيقوم بافراز آميات آبيرة من المواد الكيمياوية لحماية الجسم

  cardiovascular system، الجلد، او حتى على القلب واالوعية الدموية تؤثر على الجهاز التنفسي، القناة الهضمية

في الوقت الحاضر ال يوجد عالج .         العلماء يقدرون ان هناك ماليين من االمريكان يعانون من حساسية حقيقية للغذاء
 . والتجنب هو الطريقة الوحيدة لمنع تفاعالت الحساسية. للحساسية تجاه الغذاء

واالغذية التالية تسبب .     قد يكون الشخص حساس الي غذاء ولكن الفواآه والخضراوات واللحوم عادة ال تسبب حساسية    
، ...)الجوز واللوز (الحليب، البيض، فستق الحقل، فستق االشجار : من نسبة الحساسية لكل االغذية وهي ثمانية% 90حوالي 

  .حالسمك، الصويا، الصدفيات البحرية، والقم
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