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  الشراء واالستالم
PURCHASING AND RECEIVING 

 
اذا لم يتدوال ). التقديم(انسياب الغذاء يعني الخطوات التي يسير خاللها الغذاء من وقت االستالم حتى وقت الخدمة          

  :بهناك ثالثة انواع من اشكال االنسيا. الغذاء بسالمة في آل خطوة فان التلوث او النمو البكتيري سيحصل
   )الخدمة(التقديم  ←الخزن  ←االستالم  .1
  الخدمة← االنتظار ← الطبخ ← التحضير ← الخزن ←االستالم  .2
  الخدمة← إعادة التسخين ← التبريد ← الطبخ ← التحضير← الخزن ←االستالم  .3

لغذاء وطرق لذلك فان سالمة ا. ويجب ان تشمل خطة سالمة الغذاء على آيفية الحفاظ على سالمة الغذاء في آل خطوة     
 اول خطوة هي تطوير الطرق الالزمة لتعيين فيما . العمل القياسية تتطلب  التطوير لكل خطوة من الخطوات المذآورة     
  .اذا آان الغذاء سليما عند االستالم     

  
  Safe and Approved Food Sourceسالمة وتوثيق مصدر الغذاء  

. در للمرض هو الحصول عليه من مصادر موثوقة ومصدقه، وامينهالخط االول للدفاع لمنع الغذاء من آونه مص         
االستثناء الوحيد هو . واالمينة هي المجهزين الذين يتبعون القوانين واالنظمة ذات العالقة) المصدقة(المصادر الموثوقة 

 المزارعين، المنتجات الطازجة وغير المقطعة والتي قد تاتي من اي مصدر ومن ضمنها الباعة المتجولين، اسواق
ال تستعمل نهائيا في مطعمك االغذية المحضرة والمعلبة في المنازل  النها ال يمكن ضمان سالمة طرق . والحدائق المحلية

  .تحضيرها
   

 Inspect Before You Acceptافحص قبل ان توافق 
افحص وسيلة النقل الموصلة . ء امينافحص الغذاء لتقليل خطر المرض المنقول بالغذاء ولتكون متاآدا من ان الغذا         

ال تقبل الغذاء . الناقالت غير النظيفة ربما تلوث الغذاء. للغذاء من ناحية النظافة والسيطرة على درجة الحرارة المطلوبة
 اذا آان ال بد من استعمال هذه الناقالت. نهائيا اذا آان منقوال بواسطة نقل آانت قد نقلت حيوانات حية او مواد مضرة

الناقالت ذات درجة الحرارة المسيطرعليها  يجب ان . فيجب ان تغسل جيدا وتشطف وتطهر قبل استعمالها لنقل الغذاء
  .تكون على درجة الحرارة المطلوبة

  .اوابرد)  م5o( ف 41oالناقالت المستعملة لنقل االغذية المبرده يجب ان تكون على درجة حرارة  •
  .او ابرد)  م18o-( ف 0o المجمدة يجب ان تكون على الناقالت المستعملة لنقل االغذية •
  . او اسخن)  م57o( ف  135oيجب ان تكون على درجة حرارة ) الساخنة(الناقالت المستعملة لنقل االغذية الحارة  •

يين قبول من المهم ان تكون هناك قائمة من المواصفات والتي يتبعها العمال لديك لتع. افحص المواد المستعملة قبل ان تقبلها
  .عمال الغذاء الذين سيقبلون الغذاء المستلم يجب ان يدربوا على آيفية استعمال هذه المواصفات. او رفض الغذاء

  
  Other Considerationsاعتبارات اخرى 

 molluscanاالصداف البحرية . هي نوع من االصداف البحرية التي تبقى في اصدافها    Shell stock      الشلستوك 
shellfishوالسكالوب  تشمل الروبيان، المحار، الموسلس  scallops و  mussels . البطاقات الموجودة على االصداف

  . يوما من تاريخ الحصاد90ويجب ان توثق لمدة . البحرية يجب ان تبقى مع العبوة حتى انتهائها
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   الواردوُيرفض بموجبها الغذاء االمواصفات التي ُيقبل
  

  
  الغذاء

  
  مواصفات القبول

مصدق من قبل منظمة . ان يكون من مصدر موثوق. او ابرد)  م5o( ف 41o  اللحوم والدواجن
اللون جيد وال توجد .  بوجود عالمة الفحصUSDAالزراعة واالدوية االمريكية 

   .العبوة نظيفة وفي حالة جيدة. روائح
  االغذية البحرية

seafood 
41o 5( فoاللون جيد وال توجد روائح غير مقبولة. مصدر موثوق به. او ابرد) م .

  . العبوة نظيفة وفي حالة جيدة
  االصداف البحرية

shellfish 
45o 7( فoنظيفة، باصدافها، مغلقة، ال توجد اصداف . مصدر موثوق. او ابرد)  م

  .العالمة موجودة ومقروءة. مكسوره
crustacea  45o 7( فoمصدر موثوق.او ابرد)  م .  

  المنتجات الطازجة
Fresh produce 

اذا آانت المنتجات مقطعة فيجب ان تكون على درجة . نظيفة وفي حالة جيدة
  او ابرد)  م5o( ف 41oحرارة 

  منتجات االلبان
Diary products 

41o 5( فoالعبوات نظيفة وبحالة جيدة ، آل . من مصادر موثوقة. او ابرد)  م
  .تكون مبسترةالمنتجات يجب ان 

او ابرد، البيض السائل على )  م7o( ف 45oالبيض الطازج على درجة حرارة  Eggsالبيض 
 نظيف وغير مكسور، البيض -البيض الطازج. او ابرد)  م5o( ف 41oدرجة 

  .المجمد والمجفف يكون مبستر، يحصل عليه من مصدر موثوق
الغذاء المصنع 

المحفوظ بالتبريد 
  والتجميد

او ابرد، اذا آان مجمد فيجب ان يكون المنتج شديد )  م5o( ف 41oحرارة درجة ال
  . يحصل عليه من مصدر موثوق. التغليف يكون نظيف وفي حالة جيدة. الصالبة

MAP  41اذا آان الناتج يحتاج الى تبريد فيكون على درجة حرارةo 5( فoاو ابرد) م .
العالمات .  وفي حالة جيدةالتغليف يكون نظيف. يحصل عليه من مصادر موثوقة

  . يمكن قراءتها وملصقة على المنتج
ال توجد علب منتفحة النهاية او فيها تسريب او صدأ او . يؤخذ من مصادر موثوقة الغذاء المعلب

  .العالمة يمكن قراءتها وملصقة على المنتج. انبعاج
ال توجد عالمات . حالة جيدةاالغلفة تكون نظيفة وفي . تؤخذ من مصادر موثوقة  االغذية المجففة

  .على وجود االصابات الحشرية
االغذية المعقمة 
  بالحرارة العالية

اذا آان الغذاء يحتاج الى تبريد . االغلفة نظيفة وفي حالة جيدة. من مصادر موثوقة
  . العالمات ملصقة ويمكن قراءتها. او ابرد)  م5o( ف 41oفيجب ان يكون على 

  االغذية المخبوزة
Baked Goods 

المنتج ال يكون . االغلفة نظيفة وفي حالة جيدة. يحصل عليها من مصادر موثوقة
  )غير معفن(فان مصاب باالع

االغذية الساخنة 
  المحتملة الخطورة 

. او اآثر)  م57o( ف 135oدرجة الحرارة على . مجهزة من مصادر موثوقة
  .  االوعية الحاوية لها تكون نظيفة وفي حالة جيدة
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