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  FACILITIES البناء 

  
دائما استشر قسم الصحة المحلية قبل .          البناء الجيد واإلدامة تجعل من المطعم مكان سهل لك لتحضير غذاء آمن لزبائنك

  :أن
 تبدا البناء •
 ) مطعم(تحويل بناء الى مؤسسة للغذاء  •
 إعادة تصميم او هيكلة لبناء قائم وتحويله الى مؤسسة غذائية او •
 .ليحات هيكلية طفيفةعمل تص •
 .سيوفر عليك آثير من الوقت والمال اذا قمت باالستشارة منذ البداية لكي تتاآد من ان اقتراحك مقبول •
  

   Plan Reviewمراجعة الخطة  
وآجزء من مراجعة الخطة يجب تقديم التالي الى .          اذا قمت بفتح مطعم جديد، فمن الطبيعي ان تقوم بمراجعة الخطة

  : الصحة المحليةقسم
 .قائمة الطعام •
 .آمية الطعام التي ستخزن اوُتَحَضر اوتباع اُوتَقدم •
 . المخطط االساسي والمخططات الميكانيكية ومواد البناء وجداول االنتهاء •
 .المعدات المقترحة ومصنعيها ورقم الموديل والمواقع واالبعاد والطاقة االنتاجية ومواصفات الترآيب •
 .سية المكتوبةطرق العمل القيا •
 .معلومات اخرى مطلوبة من قبل قسم الصحة المحلية •

  
   Facilities Requirements بناءمتطلبات ال

االراضي والجدارن .          يجب ان تكون مواد البناء في مطعمك سهلة التنظيف ومقبولة من قبل قسم الصحة المحلية
االراضي يجب ان تكون آذلك مقاومة لالستهالك . بصورة جيدةواالسقف يجب ان تكون ناعمة والتمتص وقابلة للتصليح 

االفرشة وغيرها من مواد تغطية . االراضي آذلك يجب ان تكون منحدرة لتصريف المياه. ومقاومة للتزحلق وخالية من الثغور
ل الصحون الن االرض القابلة لالمتصاص يجب ان التستعمل في المناطق المعرضة للرطوبة مثل مناطق تحضير الغذاء وغس

  . هذه المواد ليس من السهولة تنظيفها
  

   Equipmentالمعدات 
  :المعدات يجب ان تكون مصنوعة من مواد تتصف بما يلي

 آمنة •
 قوية •
 مقاومة للتآآل •
 ال تمتص •
 وزنها وسمكها يكون آافي لتكرار الغسل •
 ناعمة وسهلة الغسل •
 مقاومة للنقر والتكسير والتحفير والخدوش •

يجب ان تكون ناعمة وغير ) ايضا ُتعرف بالسطوح غير المالمسة للغذاء(المصممة لكي ال تالمس الغذاء اسطح المعدات 
 وآذلك مصنوعة لكي تكون سهلة التنظيف او شقوققابلة لالمتصاص ومقاومة للتآآل وليس فيها حافات غير ضرورية 

نها لم تصمم      بصورة جيدة يمكن ان تكون مصدر االسطح التي ال يمكن تنظيفها او تطهيريها بصورة دورية ال. والصيانة
  . للبكتيريا المضرة



 

Facilities  
 

2

والغذاء الذي ُيحضر بها او عليها قد .          اسطح المعدات التي يكون تصليحها غير جيد تكون ايضا صعبة التنظيف
لذلك فان الجراثيم المضرة قد وآنتيجة . فمثال، لوحة التقطيع والتي يصبح بها خدوش من الصعوبة تنظيفها وتطهيرها. يتلوث

  . هذه الجراثيم قد تنتقل بعد ذلك الى االغذية مما يجعل الغذاء غير قابل لالآل. تتواجد على سطح لوحة التقطيع
فمثال، قطع من الخشب من .          المعدات وادوات المطبخ يجب ان ُتصنع بحيث اجزائها ال تتكسر وتنتهي في الغذاء

  . وعة من الخشب الناعم قد تتكسر في الغذاء وربما تسبب جروح للزبائن الذين يتناولون ذلك الطعامادوات الطبخ المصن
فمثال، الثالجة التي ال ُتصان .          صيانة المعدات من المحتمل ان تساعد في تاآيد ان هذه المعدات تعمل آما ُصممت

 41oكنها االحتفاظ باالغذية محتملة الخطورة على درجة حرارة بصورة جيدة ربما ال تستطيع التبريد بصورة جيدة او ال يم
  .او ابرد)  م5o(ف 

  :        اشياء اخرى يجب ان ُتؤخذ بنظر االعتبار عن اختيار المعدات وتشمل
المعدات القابلة للحمل والحرآة عادًة تكون اسهل بالتنظيف وآذلك التنظيف حولها من المعدات التي ُتنصب بصورة  •

 .دائمية
فوق االرض او تلحم الى قاعدة )  سم15(المعدات الثابتة يجب ان ُتوضع على ارجل ارتفاعها ال يقل عن ستة انجات  •

 .متحرآة 
المعدات الثابتة والتي توضع على ارجل وعلى اسطح طاوالت يجب ان تكون المسافة ما بين قاعدة المعدات وسطح  •

 )  سم10(الطاولة على االقل اربعة انجات 
 . انج يجب ان ُتمال بمواد غير سامة ذات درجة غذائية1/32فطور والشقوق اآثر من آل ال •
ان وجود اي من العالمات هذه على . UL)( او المختبرات القياسية)NSF(اختيار المعدات ذات المواصفات العالمية •

 للمعدات الغذائية المعدات الغذائية تعني انها قيمت وفحصت واعطي بها ترخيص ومطابقة للمواصفات القياسية
 . التجارية العالمية

 
  متطلبات اإلضاءة 

مصابيح .          توضع االضاءة فوق محطات العمل بحيث ال يكون ظل العامل موجود على اسطح مناطق عملهم
 حماية مصابيح. في مناطق تحضير الغذاءshatter-proof االضاءة يجب ان تكون محمية او مغطاة او غير قابلة للتشظي 

مصابيح االضاءة المحمية او المغطاة او غير القابلة للتشظي آذلك ضرورية النها . االضاءة يساعد على منع آسرها
لقة من تعرضها لقطع الزجاج غستحمي الغذاء والمعدات النظيفة وادوات الطبخ واالغطية ومواد الخدمة الفردية غير الم

  . عندما تنكسر هذه المصابيح
 لوآس من االضاءة اما في مناطق 110الكبيرة او المجمدات والمخازن الجافة يجب ان تحوي على          الثالجات 

 لوآس من االضاءة، 220الخدمة الذاتية او في مناطق عرض االغذية الطرية او االغذية المغلفة يجب ان يكون هناك 
آس هو وحدة لقياس شدة الضوء لو.  لوآس من االضاءة550وآذلك في مناطق تحضير الغذاء يجب ان يكون هناك 

من ) قدم( سم 30 لوآس عرفت بانها آمية الضوء الذي يصدر من حرق شمعة على مسافة 10. الساقط على السطح
  . السطح المعين

  
 متطلبات التهوية 

ان نظام التهوية في مطعمك يجب .          الهواء النقي وعلى درجات حرارة ورطوبة صحيحة هو اساسي لراحة العامل
وجود . يوافق متطلبات القوانين المحلية ويجب ان يكون منصب بصورة جيدة ويصان بصورة جيدة وينظف بصورة جيدة

  . قطرات من الدهون او التكثيف على الغذاء ربما يسبب تلوثه
  

  المفروشات 
المفروشات هي عبارة عن نسيج او قماش مثل المالبس التي توضع على الطاوالت والمحارم المصنوعة من          

المفروشات يجب ان . تغسل في مكائن الغسيل وتجفف بالمجففات. يجب ان تخزن في مناطق نظيفة. القماش ومالبس العمل
  . بالحوضاقشمة تنظيف الطاوالت يمكن ان تغسل . ال تجفف بالهواء في المطعم

  
  الماء 

آثير من المطاعم يكون .          آل المياه التي تستعمل للشرب او لتحضير الغذاء او الغسل يجب ان يكون مصدرها موثق
. National)(آل نظام االسالة العامة يجب ان يوافق قوانين ماء الشرب الحكومية . مصدر مائها من نظام االسالة العامة

يجب التاآد من قسم الصحة المحلية حول . يجب ان يوافق آذلك القياسات النوعية لمياه الشرب للواليةنظام الماء غير العام 
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مصادر المياه غير القابلة للشرب ممكن استعمالها فقط في حالة الحصول على . القوانين المحلية المتعلقة بمصادرك المائية
ن استعمالها الجهزة التبريد ولتبريد المعدات غير المستعملة اذا رخصت فيمك. ترخيص باستعمالها من قسم الصحة المحلية

  . للغذاء وللحماية من الحرائق وللسقي
الماء تحت الضغط . يجب ان يوافق متطلبات المنشأة في قمة استهالآها، ومن ضمنه الماء الحار،          مصدر الماء

مصادر المياه البديلة وتشمل قناني . ء والتي تحتاج الى الماءيجب ان يوفر لكل الحنفيات والمعدات التي ُتستعمل لغير الغذا
في . مياه الشرب او حاويات الماء المتحرآة او خزان الماء المنقول بالسيارات المغلقة او خزان الماء الموجود على المنشأة

  : حالة الطوارئ والتي قد تجعل الماء في مطعمك غير قابل لالستعمال فيجب اتباع ما يلي
 عمل مياه القنانياست •
 )مراجعة قسم الصحة المحلية اوال(اغلي الماء  •
 .اشتري الثلج •
 . استعمل المواد ذات االستعمال الواحداواستعمل الماء المغلي للتنظيفات االساسية  •
  

 Plumbingالمواسير 
. طريق الغذاء آما هو موثق         المواسير التي ال ُتصان بصورة جيدة تسبب الكثير من االوبئة المرضية المنقولة عن 

  .المواسير في مطعمك يجب ان توافق القوانين ويجب ان تكون منصوبة بصورة جيدة وتدام بصورة جيدة
  

  Cross-connectionsالتقاطعات 
         التقاطعات هي التوصيالت الطبيعية والتي من خاللها يمكن ان يحدث التلوث من مياه الصرف او المجاري او 

الحنفية الموجودة تحت حافة الحوض . ن مصادر المياه المطروحة والتي يمكن ان تدخل مصادر المياه ااالمنةغيرها م
  .التاسيس الجيد للمواسير سوف يمنع ان يحدث هذا في مطعمك. عندما يغمرها ماء الحوض آمثال على التقاطعات

  
  Backflow Preventionمنع التدفق العكسي 
فجوة الهواء بين مدخل . ئية يمكن ان تمنع التدفق العكسي للماء غير اآلمن الى مصدرالماء اآلمن         الفجوة الهوا

ماسورة إمداد المياه وبين حافة مستوى التدفق يجب أن ال تقل عن ضعف قطر ماسورة إمداد المياه والتقل عن بوصة 
فيجب ان يوافق قياسات ) backsiphonageاو التدفق السيفوني  (backflowاذا وضع جهاز التدفق العكسي  . واحدة

  . الجمعية االمريكية للهندسة الصحية
                                                            

         Grease Condensation and Leaking Pipesالدهون والمواسير الناضحة   مكثف 
انابيب . يها وتوضع من قبل خبير مواسير وتنظف بشكل مستمر         مصائد الدهون يجب ان تكون سهلة الوصول ال

اذا حصل . الصرف الممتدة على االسقف او نظام انابيب المياه ضد الحريق ممكن ان تنضح فتصبح آمصدر للتلوث
  . النضوح فيجب معالجتها باسرع وقت

  
 Other Plumbing Considerations       اعتبارات اخرى للمواسير 

يجب ان ُيقام . ل المطاعم يجب ان يكون لديها حوض واحد لغسل االيدي على االقل ودورة مياه واحدة ومبوله         آ
على االقل حوض للخدمة او منطقة منخفضة للخدمة مجهزة بفتحة تصريف المياه لتنظيف الماسحات وتصريف المياه 

  . القذرة
احواض ). م100o )38o والبارد على درجة حرارة ال تقل عن          احواض غسل االيدي يجب ان ُتجهز بالماء الحار

احواض غسل االيدي يجب ان يكون موقعها . يجب ان توفر وحسب تعليمات المصنع) التلقائية(غسل االيدي االوتوماتيكية 
ويجب ان ُتجهز . مريح في مناطق تحضير الغذاء ومناطق الخدمة ومناطق غسل المعدات وآذلك في دورات المياه

  . بلوحات مكتوب عليها ان العمال مطلوب منهم غسل ايديهم قبل عودتهم الى العمل
  

  Garbage Disposalاالزبال 
. ُتنظف هذه الحاويات على االقل مرة في االسبوع.          يجب توفير حاويات لالزبال قادرة على احتواء آل االزبال

المواد النافقة والحاويات الفارغة غير النظيفة ممكن ان تجذب . ةُتزال االزبال من مناطق إعداد الغذاء بصورة مستمر
  . الحشرات والقوارض ولذلك يجب ان ُتزال من المنشأة بصورة دورية
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  Sewageالمجاري 
المناطق التي يستعمل فيها الماء بكثرة .          يجب توفير التصريف الكافي الذي يستوعب المياه الثقيلة ومياه الصرف

. فيضان المياه الثقيلة يسبب في اغالق المنشأة مباشرة.  مناطق غسل الصحون فيجب ان يكون فيها تصريف ارضيمثل
  . المشكلة يجب ان ُتعالج والمنشأة يجب ان ُتنظف جيدا قبل إعادة فتحها
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