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THE SAFE FOOD HANDLER سالمة متداولي الغذاء 
 

          يجب ان يكون العاملين في تقديم الغذاء اصحاء ولديهم ممارسات جيدة في النظافة الشخصية وهؤالء الذين يجب ان 
هم، ال عملهم وهم مرضى، يلمسون الدمامل والقروح، يلمسون شعور: العمال قد يلوثون الغذاء بواسطة. يعملوا في مطعمك

يضعون ضمادات على جروحهم، وال يستعملون القفازات ذات االستعمال الواحد على القروح والجروح، وال يغسلوا ايديهم 
. بصورة جيدة قبل وبعد واثناء تداول الغذاء  

 النظافة          واحدة من احسن الطرق والتي تجعل الغذاء آمنا وهي ان يقوم مدير خدمة الغذاء بتطبيق سياسات ُتطور 
:وهذه السياسات يجب ان تتضمن. الشخصية الجيدة  

، جيدااالنظافة الشخصية ــ العمال يجب ان يتحممو ـــ    
لباس العمل الجيد ــ يرتدي العمال القبعات النظيفة وشبكة الشعر ويرتدون المالبس النظيفة واالحذية المناسبة ويجب ان ال ـــ 

     يلبسوا الحلي و
نظافة الجيدة ــ يجب ان يعتاد العمال على غسل ايديهم باستمرار وبصورة جيدة وتكون اظافرهم مقلمةممارسة الـــ   
    .  ويستعملون القفازات بصورة جيدة  
 

 اساسيات غسل االيدي
االيدي . طاعم         تعتبر االيدي من اهم الوسائل التي عن طريقها يمكن ان تدخل االحياء المجهرية الضارة الى الغذاء في الم

.قد تتلوث بالملوثات المختلفة عندما يؤدي العمال اعمالهم المعتادة  
الصابون قد .          يجب ان يتوفر في آل المطاعم حوض للغسيل والذي يكون مجهز جيدا بالصابون وطريقة لتنشيف االيدي

.ون مطهر االيدي متوفر ولكن ليس ضروريافمثال قديك. يكون اما سائل او صلب وليس من الضروري ان يكون ضد البكتيريا  
الماء الدافئ فعال اآثر من الماء البارد في إزالة .  بصورة جيدةيدام         من المهم ان يتم غسل االيدي فقط في حوض 

خ من الماء الدافئ المنساب بصورة آافية يجعل الصابون يرغو مما يساعد على إزالة االوسا. االوساخ والجراثيم من االيدي
  )م  40( ف  100يجب ان تكون حرارة الماء على االقل . االيدي بشكل اسرع

.          بعض العمال ال يغسلون ايديهم اال اذا توفرت احواض للغسيل مجهزة جيدا وسهلة الوصول اليها في مناطق عملهم
الوصول اليها او تكون مملوءة بادوات االحواض التي ال تكون في مناطق مناسبة وقد تكون االجهزة المتحرآة عوائق نحو 

فيجب ان ال يكون هناك اي عوائق للوصول الى . المطبخ غير المغسولة ومواد اخرى هذه االحواض من الصعوبة استعمالها
.احواض غسل االيدي  

احواض . يه         االيدي يجب ان ال ُتغسل في احواض إعداد الطعام فهذا قد يلوث الحوض وآذلك الغذاء الذي يحضر ف
الخدمة آذلك يجب ان ال ُتستعمل لغسل االيدي الن هذه الممارسات قد تؤدي الى تلوث اضافي لاليدي مثل ماء المسح، المواد 

. الكيمياوية السامة وآثير من السوائل االخرى التي ُتستعمل عادًة في مثل هذه االحواض  
 

 غسل االيدي الجيد
:تغسل االيدي دائما. د آل عمل قد يؤدي الى تلوثها     العمال يجب ان يغسلوا يديهم بع  

.بعد استعمال دورة المياه ـــ  
. بعد السعال، العطاس، التدخين، االآل او الشربـــ  
. بعد مسح طاولةـــ  

).الكفوف(ـــ قبل وضع القفازات   
.ـــ بعد التعامل مع الحيوانات  

.الآلـــ عندما يتم التبديل ما بين الغذاء النئ والجاهز ل  
.ـــ بعد التعامل مع االوساخ واالزبال  

.ـــ بعد تداول المعدات واالدوات القذرة  
اثناء تحضير الغذاء--  

 مطهرات االيدي السريعة
. ولذلك يجب ان يستعمل العمال المطهرات على ايدي  نظيفة.          ُتستعمل مطهرات االيدي السريعة على ايدي مغسولة جيدا

ويجب ان ال ُتستعمل مطهرات االيدي في المطاعم اال اذا آانت موثقة . يمكن ان ُتعوض عن غسل االيديمطهرات االيدي ال 
  .FDAمن قبل إدارة الغذاء والدواء 
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 االظافر     

لى ولهذا يجب ان يحافظ العمال ع. وصبغ االظافر قد تكون لها خطورة طبيعية في الغذاء) الطبيعية والصناعية(         االظافر 
االظافر الطويلة قد تنكسر بسهولة وتسقط في الغذاء وآذلك االظافر الطويلة يمكن ان تتجمع االوساخ والجراثيم . اظافرهم مقلمة

.إذا اراد العمال ان يضعوا صبغ االظافر او االظافر الصناعية فيجب ارتداء القفازات ذات االستعمال الواحد. تحتها  
 

:ل والجروح والقروحمالدما  
إذا آان .  قد تكون على ايدي واذرع العمال والتي قد تسبب تلوث الغذاء بالبكتيرياالجروح الملتهبة والتي تحوي على قيح         

ولكن إذا آان الجرح غير . العامل لديه جرح ملتهب ولكن مضمد ويلبس قفازات فليس من الضروري إخبار رب العمل عنه
  .لملتهبمضمد فيجب إخبار رب العمل عن الجرح ا

  
  القفازات ذات االستعمال الواحد

ويجب ان ُتلقى هذه القفازات عندما .          يجب ان تكون االيدي مغسولة جيدا قبل إستعمال القفازات ذات االستعمال الواحد
. عض العمال الن الالتكس يسبب الحساسية لب(non-latex)ُيجهز العمال بالقفازات غير المحتوية على الالتكس . ُتصبح متسخة

دائما ُتغير القفازات عندما تهترأ قبل البدء بعمل جديد، او آل اربع ساعات عند االستمرار على نفس العمل او بعد تداول اللحم 
  .النئ او السمك او الدواجن

  
  شبكة الشعر

. ون ايديهم عند لمس شعورهمعمال الغذاء ربما يلوث.          المستهلك يكون عادًة حساس تجاه الشعر الذي يتواجد في الغذاء
  .شبكة الشعر تحفظ الشعر من السقوط في الغذاء وآذلك تمنع العمال من لمس شعورهم

  
  المالبس 

وهذا قد يسبب . العمال الذين يلمسون مالبسهم المتسخة ربما يلوثون ايديهم.          المالبس المتسخة قد تكون مصدر للجراثيم
باالضافة الى ذلك فان . وقد يتلوث الغذاء من خالل االتصال المباشر بالمالبس المتسخة. يرهتلوث الغذاء الذي يقومون بتحض

  .العمال الذين يرتدون المالبس المتسخة يعطون انطباع للزبائن عن مستوى النظافة في ذلك المطعم
  

  الحلي
االساور .  الحلي آمصدر للجراثيم المضرة         الحلي آالحلقات واالساور والساعات قد تصبح قذرة وآنتيجة لذلك قد تصبح

يمكن لبسها اذا آانت في منطقة عالية من الذراع او قد تؤمن بحيث ال . التي تحوي على معلومات طبية آذلك يجب ان ال ُتلبس
  .يتلوث الغذاء وفي نفس الوقت توفر المعلومات الطبية الضرورية اذا احتيج اليها

المواد . صلة بالحلي وهي انه من المحتمل ان تسقط قطع او آل الحلي في الغذاء الذي يعد         هناك بعض المخاطر المت
او آسر االسنان، الجروح الداخلية او االغماء /الصلبة الغريبة في الغذاء ربما تسبب مشاآل طبية للمستهلك مثل االختناق و

)(lesions.  
  

  مالمسة االيدي العارية
 يشمل الغذاء  (RTF) االآل الجاهز لالآل.  لالآل بواسطة االيدي العاريةالجاهزسة الغذاء يجب التقليل من مالم         

 النقانق الجافة، الغذاء المعلب، الوجبات الخفيفة، ،(baked)المطبوخ، الخضراوات والفواآه الطازجة، المعجنات المخبوزة 
هذه االغذية بواسطة االيدي المغطاة جيدا بواسطة القفازات ذات من االفضل تداول . beveragesالمشروبات غير الكحولية 

  .deli papersاو اوراق الدلي /االستعمال الواحد، وآذلك بادوات نظيفة ومطهرة و
  
  

   عن المرض المسبب بالغذاء الى قسم الصحة المحلياالخبار
ومع ذلك فان هناك . ومرض السل ال تنتقل بالغذاء C, B، التهاب الكبد )العوز المناعي (AIDSاالمراض مثل االيدز          

إذا شخص احد هذه االمراض التي تنتقل بالغذاء في احد العمال فيجب على رب العمل . امراض اخرى تنتشر من خالل الغذاء
  :محليان يخبر بذلك قسم الصحة ال

 Aالتهاب الكبد الفيروسي  •
• E. coli 0157:H7 
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• Salmonella typhi 
• Shigella spp 
  )Norovirus(صابات الفايروسية اال •

 طرد وتحديد العمال
اما التحديد . وانما فقط في المناطق المفتوحة للعامة) الغذائية(         الطرد وهو عندما ال ُيسمح للعامل بالتواجد في المؤسسة 

بة واحدة او اصناف تستعمل وهي ان العامل ُيسمح له بالعمل في المطعم في المناطق التي يكون فيها الطعام مغلف يقدم آوج
امثلة على النشاطات التي يمكن ان يقوم بها الشخص المحدد والتي .  soiledلمرة واحدة او االجهزة واالدوات غير النظيفة

 ، مسح الموائد، ترتيب المعلبات او seating patrons، تجليس الزبائن cash registerتشمل العمل على آلة المحاسبة  
العامل الذي ُيستبعد من العمل في مطعم ذو شروط . ى المغلفة او العمل في تنظيف وصيانة المواد غير الغذائيةاالغذية االخر

العامل الذي لديه جرح غير محمي وغير ملتهب او عامل   .صحيحة رصينة قد ال يعمل في مطعم آخر ليس لديه تلك الشروط
 المطلوب ان ال تكون االيدي عارية في تداول الغذاء المعد لالآل مع جرح ملتهب  او دمله او قطع ومحمي ومغطى وبسبب ان

  . من تداول الغذاءاستبعادهمفهؤالء ليس من الضروري 
  

  القواعد المتبعة في تسجيل حاالت المرض واالصابات
  
  
  إذا

  
  ثم

  
  :العامل لديه احد الظواهر التالية

 الحمى •
 االسهال •
 التقيئ •
 التهاب الحلق مع حمى •
  )فرار الجلد مع العينيناص(اليرقان  •

  
  .العمل في الغذاء او بالقرب منهتحديدهم  من 

  
إبعادهم عن المؤسسة إذا آانت المؤسسة تخدم بصورة 

 high-riskرئيسية زبائن ليس لديهم مقاومة عالية 
population.  

  
  

 :تم تشخيص اصابة العامل ب
Salmonella typhi, Shigella spp.; E. coli 

0157:H7تهاب الكبد الفيروسي ، او الA 
 

  
إبعادهم عن المؤسسة وإخبار قسم الصحة المحلي  •

 .فورا
يجب على رب العمل ان يخبر قسم الصحة المحلي  •

إذا ُشخص العامل انه مصاب باحد االمراض 
 ;.Salmonella typhi, Shigella spp: التالية

E. coli 0157:H7 او التهاب الكبد الفيروسي ، 
A. 

ل ان يعمل مع قسم الصحة المحلي يجب على رب العم
لتحديد الزمن الذي يمكن ان يعود العامل لعمله وهو 

  .معافى
 
 
 
 

  : دور اإلدارة في تطبيق سياسة جيدة في النظافة الشخصية
 . ضع خطة للنظافة الشخصية الجيدة ضمن خطتك لسالمة الغذاء •
 . درب الذين يتداولون الغذاء على سياسة النظافة الشخصية •
 .  هناك نموذج لممارسة النظافة الجيدة للعمال في جميع االوقاتليكن •
 .اشرف على ممارسة العمال للنظافة بصورة مستمرة •
 .نقح السياسات عندما يكون هناك تغيير في االنظمة والقوانين •
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  سياسات اخرى

 االيدي والغذاء واالسطح التدخين واالآل من قبل العمال في اماآن تحضير الطعام يجب ان يكون ممنوع الن         
الممارسات غير الجيدة للنظافة مثل حك الرأس، وضع االصابع في او حول  الفم و . ربما تصبح ملوثةالمالمسة للغذاء 

  . االنف والعطاس والسعال في اي اتجاه وبدون استعمال منديل ربما يسبب تلوث للغذاء
الحرارة الزائدة في مثل هذه المناطق ربما . تكون في الغالب ساخنة         مناطق تحضير الطعام مثل الشوايات الحارة 

ولذلك في هذه المناطق يشرب العمال المشروبات السائلة من خالل حاوية . تسبب خطورة طبية للعمال آنتيجة للجفاف
  ).قصبة(مغطاة وبها انبوبة 

  
  الحيوانات 

ك يجب ان ال تتواجد الحيوانات الغريبة في المطاعم او ولذل. الحيوانات قد تكون مصدر للجراثيم المضرة         
االستثناء الوحيد هو اسماك الزينة او االسماك  التي تؤآل، االسماك الصدفية تكون موضوعة على . المؤسسات الغذائية

  . ك الحية، آالب الحراسة وحيوانات الخدمة وطعوم االسما)للعرض(الثلج ومبردة او في خزانات يمكن رؤيتها من الخارج 
 حيوان الخدمة هو الكلب الدليل، الكلب االشارة، او اي حيوان آخر (ADA)قانون المعوقين االمريكي  عرف         

إذا آان الحيوان تنطبق عليه هذه الصفات فانه ُيعتبر حيوان خدمة حسب تعريف . مدرب بمفرده لتقديم خدمة لشخص معوق
  .آان مرخص من قبل الوالية او الحكومة المحلية بغض النظر اذا (ADA)القانون المذآور 

، احد هذه )الكلب الدليل لالعمى: (         حيوانات الخدمة تقدم خدمات والتي ال يمكن للشخص المعوق القيام بها، مثال
وعية هناك بعض الخدمات التي تقدمها بعض الحيوانات لن. وهذه النوعية من الخدمة مألوفة للناس. الحيوانات الخدمية
  :بعض االمثلة وتشمل. في نشاطاتهم اليوميةاخرى من االعاقة 

 .تنبيه االشخاص الذين ال يستطعيون السمع •
 . سحب آرسي المعوق، حمل او التقاط االشياء لشخص غير قادر على الحرآة •
 .مساعدة شخص على التوازن وهو غير قادر على الحرآة •

وبعضهم آذلك وليس جميعهم لديهم اوراق ثبوتية .  ياقات او حلقات خاصة         بعض وليس آل حيوانات الخدمة يرتدون
اذا لم تكن متاآد من ان هذا الحيوان هو للخدمة فيمكنك سؤال الشخص صاحب الحيوان هل هو حيوان خدمة لوجود . ورخصة

دل على حالته الصحية او إعاقة؟ ومع ذلك ليس من المرجح على الشخص الذاهب للمطعم او المسرح ان يحمل اوراق ووثائق ت
ومع ذلك فان بعض . ولهذا فان هذه الوثائق بصورة عامة ليست من المتطلبات لتقديم الخدمة  لشخص معه حيوان خدمة. عوقه

ال يمكن االلحاح في طلب هذه الرخصة قبل السماح لحيوان الخدمة . الواليات لديها برامج العطاء رخصة لحيوانات الخدمة
  .و اإلعاقةبمصاحبة الشخص ذ
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