
Cleaning Low Risk Surfaces 

Pre-clean:
Main-clean:
Dry: 

لعملية  تحتاج  وال  منخفضة  خطورة  ذات  أسطح�  مباشر  بشكل  اليدين  أو  الطعام  تالمس  ال  التي  والمعدات  ا�سطح  تعد 
التطهير، ويجب أن يتم غسلها بشكل فعال باستخدام الماء والمنظفات �زالة ا�وساخ والدهون وأية بقايا للطعام.

تصبح  التي  المعدات  الى  با�ضافة  والجدران  وا�رضيات  الجاف  التخزين  مناطق  المنخفضة  الخطورة  ذات  االسطح  تتضمن 
شديدة الحرارة مثل ا�فران (حيث أن الحرارة تقتل البكتيريا). 

يجب أن تستخدم جميع مواد التنظيف الكيمائية وفق� �رشادات الشركة المصنعة، وبالتخفيف الصحيح وزمن االستخدام 
وطريقة التجفيف، حيث أن استخدام هذه المواد بشكل غير صحيح يجعلها غير فعالة.

المواد المبيضة (كالكلوركس) ليست بمنظفات �نها ال تزيل ا�وساخ والدهون، فهي تغير فقط لون ا�سطح. 

تختلف طرق التنظيف بحسب المعدات والمواد الكيميائية المستخدمة وغيرها من العوامل ا�خرى وتتبع الطريقة اºتية على نحو 
عام: 

التنظيف االولي: يتم بالكنس والمسح والكشط �زالة ا�وساخ المفرقة وبقايا الطعام.  .١
التنظيف ا�ساسي: حيث يتم الغسل باستخدام الماء الدافئ ومادة منظفة مع الفرك �زالة بقايا الطعام.  .٢

التنشيف: يتم باستخدام الفوط النظيفة أو بتركها لتجف بالهواء.  .٣
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Kitchen Organization   

Equipment & storage

Clear and clean as you go

المعدات والتخزين:
يجب الحفاظ على المطبخ مرتب� بشكل دائم للسماح بالوصول إلى جميع المواقع والمعدات، وللتمكين من القيام بعمليات 

التنظيف الفعالة، وأيضا لمنع التلوث التبادلي.
يجب إزالة أي معدات معّطلة أو غير مستخدمة من المطبخ. 

يجب ترتيب مواقع تخزين ا¦غذية ترتيبا جيدا. ويجب أن توضع ا¦طعمة المختلفة بصورة منفصلة (وال تكون مكدسة فوق 
بعضها البعض) وأن تبقى مرفوعة عن ا¦رضية. كما يجب أن يتم استخدام المواد ذات تاريخ الصالحية ا¦قدم أوًال. 

يجب إحكام إغالق الصناديق أو العبوات المفتوحة أو أن تفرغ محتوياتها وتحفظ في حاويات بديلة.
يجب وضع المالبس الواقية للموظفين في المنطقة المخصصة لذلك.

ا�زالة والتنظيف بشكل متواصل 
يتم تقليل مخاطر التلوث التبادلي إذا ضمن متداولي ا¦غذية أن بإمكانهم العمل بطريقة منظمة. على سبيل المثال:

تنظيف المواقع (مع التطهير إذا لزم ا¦مر) بعد كل مهمة.
إزالة النفايات بانتظام من المطبخ وتنظيف صناديق النفايات بصورة منتظمة.

تنظيف االنسكابات فور حدوثها (مع التطهير إذا لزم ا¦مر).
الحفاظ على خلو كافة أسطح العمل من المواد الغذائية والمعدات غير الالزمة.

المهمة (مثال عند  التقطيع تستخدم بصورة متواصلة لنفس  ألواح  التقطيع مباشرة بعد كل مهمة. وإذا كانت  ألواح  إزالة 
إعداد الساندويتشات أثناء الخدمة) فينبغي أن يتم تغيير هذه ا¦لواح بشكل متكرر (كل ساعة على سبيل المثال).

غسل ا¦واني بعد كل فترة خدمة وال يتم ترك ا¦طباق المتسخة لفترات طويلة.
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Pest Control 

Live animals or pets must not be allowed in the food business as they carry harmful bacteria.

Prevention 

Control 

يجب عدم السماح للحيوانات الحية أو الحيوانات ا�ليفة للدخول في منشآت ا�غذية �نها تحمل البكتيريا الضارة.

الوقاية
١)  كلما كان ذلك مناسبا  يمكن إستخدام الحواجز على النوافذ وا�بواب وفتحات الصرف وغيرها لمنع دخول ا�فات كلما كان 

ذلك مناسبا.
يجب صيانة المبنى والمعدات والتجهيزات على نحو جيد لضمان منع دخول ا�فات ومنع توفير ا�ماكن التي تتكاثر فيها.   (٢

يجب إزالة المعدات المعطلة أو غير المستخدمة من المطبخ.   (٣
يجب أن يتم تخزين جميع المواد الغذائية والمكونات في أوعية مانعة لدخول ا�فات ورفعها عن ا�رضيات.  (٤

يجب تنظيف أي إنسكابات من ا�طعمة في الحال. ويجب عدم ترك بقايا ا�غذية متناثرة في نهاية اليوم.  (٥
يجب إزالة فضالت ا�طعمة من المطبخ بشكل متكرر ويجب كذلك تنظيف جميع صناديق النفايات على بشكل متكرر.   (٦

المكافحة:
يمكن تركيب أجهزة قتل الحشرات الكهربائية من قبل  المنشآت الغذائية، أما المواد الكيميائية لمكافحة ا�فات يجب أن    (١

تستخدم فقط بواسطة متخصصين مؤهلين في أعمال مكافحة ا�فات. 
من الضروري توظيف شركة معتمده من قبل مركز إدارة النفايات لمكافحة ا�فات بالمنشآت الغذائية في أبوظبي. ويتطلب    (٢
من هذه الشركات القيام بزيارة هذه المنشآت مرتين في الشهر مع توفير رقم هاتف للتواصل على مدار الساعة واالحتفاظ 
بسجل عن كافة أعمال المكافحة التي تتم الخ. ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل من مركز ادارة النفايات في ابوظبي.
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Separation 

It is important to prevent cross contamination from raw food to ready-to-eat food at all times.

Separation by time

Storage:

Chopping Boards

يجب فصل المواد الغذائية النيئة من ا	غذية الجاهزة للتقديم في جميع ا	وقات، 	همية ذلك في منع التلوث التبادلي.

الفصل المرتبط بالوقت:
يمكن استخدام الوقت كوسيلة فعالة لمنع التلوث التبادلي في المطابخ الصغيرة والتي تكون مساحتها غير كافية لتخصيص مناطق منفصلة 

ل�نشطة المختلفة في المطبخ، مثال على ذلك ما يأتي:
عند استالم اªغذية يجب فحص المواد الغذائية وإفراغها من الصناديق ومن ثّم نقلها فور¡ إلى موقع التخزين المناسب. ويجب تنظيف 

المنطقة التي تّم فيها استالم المواد الغذائية قبل االستخدام التالي.
أوقات  في  التحضير  تّم  إذا  وذلك  واحدة  منطقة  في  سليمة  بطريقة  للتقديم  الجاهزة  واªغذية  النيئة  اªغذية  تحضير  يتم  أن  يمكن 

مختلفة، ومع تنظيف وتطهير شامل بين المهام (لكافة أسطح المطبخ وألواح التقطيع وأدوات المطبخ واªيدي). 

التخزين:
في المطابخ الصغيرة غالبّا ما يتم تخزين اªطعمة النيئة واªطعمة الجاهزة للتقديم مع¼ في براد واحد، عليه يجب مراعاة اºتي:

أن يتم تخزين اªطعمة النيئة تحت اماكن تخزين اªطعمة الجاهزة للتقديم، 
تغطية جميع اªطعمة بصورة سليمة، وذلك بإستخدام مواد تغطية ذات تصنيف غذائي أو علب نظيفة.

ألواح التقطيع:
يجب أن يتم حفظ  ألواح التقطيع على رفوف التخزين، وعدم تركها خارج¼ على طاوالت التحضير. 

في  تغييرها  يتم  أن  ينبغي  الخدمة،  أثناء  الساندويتشات  إعداد  مثل  واحدة،  لمهمة  متواصلة  بطريقة  تستخدم  التقطيع  ألواح  كانت  إذا 
هذه الحالة وبصور متكررة  كل ساعة. 

يمكن استخدام ألواح تقطيع مختلفة اªلوان ل�نشطة المختلفة،  لتسهيل مهمة الفصل بين أنواع ال�طعمة المختلفة (مثل استخدام 
إجراء   يعد  ال  هذا  لكن  فقط)،  للتقديم  الجاهزة  اªطعمة  لتقطيع  بيضاء  لوحات  واستخدام  فقط،  النيئة  اللحوم  لتقطيع  حمراء  لوحات 

إلزامي. 
استخدامها  كيفية  على  العاملين   تدريب  يتم  أن  ويجب  لون،  كل  من  كافي  إمداد  هناك  يكون  أن  فيجب  اªلوان  رمز  استخدام  تّم  إذا 

بشكل صحيح، ومع ذلك يجب أن يتم غسل وتطهير وتجفيف اªلواح ما بين المهام. 
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Safe use of disposable gloves 

Correct use of gloves 

Suitable gloves

القفازات  نفس  يرتدون  فإنهم  لذلك  االتساخ،  من  أيديهم  على  للحفاظ  تستخدم  القفازات  أن  ا�غذية  متداولي  يعتقد  ما  غالبا 
لساعات طويلة يتم خاللها تداول الغذاء والتنظيف وأخذ استراحة الخ. وتبعا لهذه الممارسة تصبح القفازات مصدرا لتلوث الغذاء 
اذا ما تم استخدام  الحاالت  ناحية أخرى وفي بعض  الغذاء. ومن  المنقولة بواسطة  با�مراض  إلى ا¦صابة  أن يؤدي ذلك  ويمكن 

القفازات بصورة سليمة فإن ذلك قد يعزز من سالمة االغذية الجاهزة للتقديم.

ا�ستخدام الصحيح للقفازات:
غسل اليدين: يجب غسل اليدين وتجفيفهما جيدا قبل لبس القفازات وذلك تجنب³ لتلوث سطح القفازات. . ١

لبس القفازات: يجب لبس القفازات عند التعامل مع ا�غذية الجاهزه للتقديم إذا لم يكن هناك بديل لذلك (مثل استخدام . ٢
المالقط أو أدوات أخرى).

إزالة القفازات: يجب إزالة القفازات والتخلص منها عند االنتهاء من كل  مهمة على حده.. ٣
اليجب بتاتا إعادة استخدام القفازات أو غسلها مره أخرى.. ٤
ينبغي وضع حاويات القفازات فقط بجانب مغسلة ا�يدي، �ن ذلك سوف يشجع متداولي ا�غذية على غسل أيديهم قبل . ٥

استخدام القفازات.

القفازات المالئمة
أنواع  شراء  ضمان  يجب  لذا  ا�غذية.  تداول  حاالت  في  لالستخدام  مناسبة  كلها  ليست  ولكن  القفازات  من  عديدة  أنواع  هناك 

القفازات ذات التصنيف الغذائي.
 

قفازات البالستيك الفضفاضة مناسبة ومثالية عند الحاالت التي تتطلب تغيير متكرر للقفازات كما هو الحال في المنشآت الغذائية 
الصغيرة حيث تتغير مهام متداولي ا�غذية بشكل مستمر.  أما أنواع القفازات ا�كثر تكلفة (والمصنوعة من الفينيل، والالتيكس، 

الخ) فتفضل في الحاالت التي يكون فيها متداول ا�غذية مرتبط بمهام متكررة وعلى فترات أكثر طوًال. 
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 Chemical & Physical Contamination

Chemical contamination

Physical contamination

يجب حماية ا�غذية من التلوث با�جسام الغريبة مثل قطع الزجاج أو شظايا المعادن الناتجة من ا�الت والغبار وا�بخرة الضارة 
والمواد الكيميائية غير المرغوب فيها.

التلوث الكيميائي
من الضروري أن تكون كافة المواد الكيميائية والتي تستخدم لمكافحة ا�فات مصرح بإستخدامها في المنشآت الغذائية، 

ويجب أن يتم استخدام هذه المواد وفقا ل¬رشادات، حيث أنها قد تكون خطرة للغاية إذا تّم استخدامها بشكل خاطئ.
ومواد  ا�فات  مكافحة  بمواد  الغذاء  تلوث  لمنع  المكشوفة،  ا�غذية  من  بالقرب  الكيميائية  المواد  استخدام  عدم  ينبغي 

التنظيف. كما يجب أن يتم وضع بطاقة تعريف على هذه المواد وأن يتم تخزينها بأمان في أماكن مخصصة ومنفصلة.
في حال تلوث الغذاء بالمواد الكيميائية أو في حال وجود احتمال على حدوث ذلك يجب التخلص فور¸ من هذا الغذاء.

التلوث الفيزيائي
يجب منع التلوث الفيزيائي للغذاء باتباع الممارسات الخاصة بالنظافة الشخصية وارتداء المالبس الواقية، وبالتخزين السليم 
للطعام وتغطيته، وتجنب استخدام بعض ا�شياء الصغيرة، مثل ا�قالم، في مناطق إعداد الطعام. كما يجب أخذ العناية 

االضافية عند تنزيل واستالم البضائع وخاصة مع مواد التغليف والحفظ التي يمكن أن تتحطم (مثل الحاويات البالستيكية).
يجب إصالح أو استبدال أي معدات أو أدوات معطلة أو تالفة أو بعض اجزائها مفككة.
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Kitchen Cloths

ومسح  التجفيف  عند:  )مثال  المهام  لكافة  المطبخ)  ورق  (مثال  الواحد  االستخدام  ذات  المطبخ  فوط  تستخدم   أن  ينبغي 
أسطح إعداد الطعام، وسكاكين المطبخ) والتي تشمل المناطق والمعدات التي تتالمس مع الغذاء ، �ن هذا يقلل من خطر 

التلوث التبادلي.
المنظفات  باستخدام  الساخن  الماء  في  أو  المصبغة  في  غسلها  من  بد  ال  المتكرر،  االستخدام  ذات  الفوط  استخدام  عند 

وتجفيفها تماما بعد استخدامها مع اللحوم النيئة والدواجن والبيض وا�سطح والمعدات التي المست هذه ا�غذية.
ال يجب استخدام الفوط السميكة التي تستعمل  لتناول المعدات الساخنة (على سبيل المثال اخراج الصواني من ا�فران)، �ي 

مهمات أخرى. 
يجب غسل الفوط وا·سفنج وقطع التنظيف المستخدمة في تنظيف المعدات وا�واني بالمطبخ وتجفيفها جيدا بعد نهاية 

كل فترة عمل.
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Hot-holding & Re-heating 

الحفظ الساخن
إذا كانت هناك حاجة إلى أن يتم حفظ الطعام ساخن� قبل أن يتم تقديمه (الحفظ الساخن) فيجب أن تبقى درجة حرارة الغذاء 

فوق ٦٣ درجة مئوية. 
يجب استخدام معدات متخصصة (مثل وعاء الحفظ الساخن)، حيث أنها تبقي درجة حرارة الطعام فوق ٦٣ درجة مئوية، 

حيثما كان ذلك ممكن�، ويجب إتباع تعليمات الشركة المصنعة. 
في العديد من المطاعم الصغرى فإن عملية طهي الطعام تسبق وقت تقديمه و يترك بدون تحكم بدرجات الحرارة، ومن 
التأكد من أن درجة حرارة الطعام ال تنخفض °قل من ٦٣ درجة °كثر من ساعتين قبل  الحاالت  المهم جدا في مثل هذه 

التقديم.
سوف يقوم المفتش بالتحقق من فاعلية الطرق المستخدمة في حفظ الطعام ساخن�، كما سيقوم بالتوجيه الستخدام 

البدائل العملية إذا لزم ا°مر.
الحرارة  درجات  على  الحفاظ  لضمان  وذلك  فيها.  الطعام  وضع  يتم  أن  قبل  الساخن  الحفظ  معدات  تسخين  يتم  أن  يجب 

ا½منة وابقاء الطعام ساخن�.
أمانا لطهي وحفظ  أكثر  الطعام وحفظها ساخنة في كل مرة، حيث يعد هذا   يتم طهي كميات صغيرة من  أن  ينبغي 

الطعام، كما يجب عدم خلط الطعام الجديد مع الطعام المعروض مسبقا.
يجب تجنب اعادة التلوث وذلك عن طريق  تغطية  أوعية الطعام و استخدام ا°قنعة الواقيه من العطس وغيرها.

إعادة التسخين
يمكن أن يتم تبريد وإعادة تسخين الطعام المطبوخ مرة أخرى عند الحاجة لذلك، طالما أن عمليات التبريد وإعادة التسخين 

قد تمت بطريقة آمنة. (أنظر ممارسة العمل ا½منة لتبريد الطعام)
يجب تسخين الطعام بشكل جيد وتقديمه بعد ذلك مباشرة. (أنظر ممارسة العمل ا½منة للطبخ)

يقوم المفتش بالتحقق من فاعلية الطرق المستخدمة مع تقديم البدائل العملية إذا لزم ا°مر.

Hot-holding

Re-heating
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Thawing Raw Foods 

المنتجات يتم تصنيعها بحيث يمكن طهيها  اتبع إرشادات الشركة المصنعة عن كيفية إذابة مشتريات ا�غذية المجمدة. بعض 
مباشرة وهي على حالتها المجمده.

في حالة إذابة كميات كبيرة من ا�غذية على نحو منتظم ينصح بشراء واستخدام معدات خاصة لهذا الغرض، مثل خزائن ا�ذابة 
الخاصة ويجب أن يتم تشغيلها وفقا لتعليمات الشركة المصنعة.

يتم طهي ا�غذية النيئة بعد إذابتها وجعلها آمنة. ولكن هناك مخاطر شديدة تنتج من التلوث التبادلي من ا�غذية النيئة المجمدة 
أثناء عملية الذوبان (وخصوصا الدواجن)، ويحدث التلوث عند انتقال البكتيريا الضارة من المواد الغذائية النيئة وتلوث ا�غذية الجاهزة 

للتقديم بها.

من الضروري إتباع كافة ا�جراءات التي تمنع التلوث التبادلي خالل عملية ا�ذابة وخاصة من مواد التغليف والسوائل الناتجة. حيث 
يجب أن يتم تنظيف وتطهير أحواض الغسيل، وأسطح العمل والمعدات بعد مالمستها للحوم والدواجن المذابة.

يجب أن تتم عملية إذابة ا�غذية النيئة المجمدة في وعاء مغطى وبعيد½ عن االغذية االخرى وكل مناطق تحضير وإعداد ا�غذية 
ا�خرى.

إذابة ا�غذية في البراد متعدد ا�غراض أو تحت الماء الجاري يعتبر عملية خطرة جد½ وبالتحديد في المطابخ الصغيرة وذلك لخطر 
حدوث التلوث التبادلي.

ممارسات إذابة ا�غذية المجمدة التي تمارس في المنشآت الغذائية تعتمد على نوع ا�غذية وقوائم الطعام والكميات المطلوبة 
المتبعة  الممارسات  سالمة  بتقييم  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  مفتشي  وسيقوم  المتوفرة.  والمعدات  المطبخ  ومساحة 

والتوجيه بما يلزم من تغييرات ضرورية.

  . الطعام.  طبخ  بعد  الضارة  البكتيريا  بقاء  منع  و  الطبخ  عملية  اكتمال  لضمان  تام  بشكل  المجمدة   النيئة  ا�غذية  إذابة   يجب 
وللتأكد من إذابة ا�غذية بشكل كامل يجب التحقق من عدم وجود بلورات الثلج فيها  والتأكد من أن مفاصل الدواجن قد صارت 

لينة ومرنة.

عند اكتمال إذابة ا�غذية النيئة المجمدة ينبغي أن يتم أحد أمرين: (1) أن تطهى أو (2) تغطى وتحفظ في البراد.
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Freezing

يجب أن تكون درجات حرارة كافة أجهزة التجميد المستخدمة لحفظ المواد الغذائية أقل من -١٨ درجة مئوية.

يجب إستخدام المواد الغذائية المجمدة وفقا لتعليمات الشركة المصنعة والموضحة على  ملصق عبوة المواد الغذائية.

ا§طعمة المجمدة تتطلب مواد تعبئة وتغليف قوية وعازلة للهواء ضمان� لعدم فسادها أو جفافها بداخل ثالجة التجميد 
(مثل أكياس أو علب البوليثين).

في حال تجميد المواد الغذائية الطازجة فيجب أن يتم ذلك فقط لفترات قصيرة وأن يتم استخدامها بعد التجميد في أسرع 
وقت ممكن. 

تبدأ عملية الذوبان عندما يتم إخراج المواد الغذائية المجمدة من ثالجة التجميد، وبمجرد وصول درجة حرارة المواد الغذائية 
إلى ٥ درجات مئوية يجب أن يتم حفظ المواد الغذائية في الثالجة وذلك ضمان� لعدم نمو البكتيريا الضارة بها.
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Thawing Ready-to-Eat Foods 

الضوابط على ا�طعمة الجاهزة للتقديم تتركز على منع نمو أو إعادة التلوث بالبكتيريا الضارة أثناء وبعد عملية ال�ذابة حيث أنه ال توجد 
بعد ذلك أي عملية طبخ إضافية.

اتبع دائم¡ إرشادات الشركة المصنعة عن كيفية إذابة ا�طعمة التي تم شراؤها وهي مجمدة. بعض المنتجات تم تجهيزها ليتم 
طهيها مباشرة وهي على حالتها المجمده.

ينصح بشراء واستخدام معدات خاصة في حال إذابة كميات كبيرة من ا�طعمة بشكل منتظم مثل خزانة التذويب. 

يجب أن تبقى درجة حرارة ا�طعمة أقل من 5° مئوية خالل عملية ا±ذابة 

يكون البراد هو المكان ا�كثر أمانا ±ذابة ا�غذية الجاهزة للتقديم (إال إذا كانت المعدات المخصصة ل�ذابة متوفرة).

ينبغي منع إعادة التلوث بالبكتيريا الضارة وذلك عن طريق إستخدام الوسائل المناسبة للفصل أو التعبئة والتغليف.
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Chilling Hot Food 

غالبا ما يتم تبريد الطعام الساخن بعد الطهي لكي يتم تخزينه واستخدامه الحقا، لذا فمن الضروري أن يتم ذلك في أسرع وقت 
ممكن وذلك لمنع نمو البكتيريا الضارة.

يجب عدم ترك الطعام ليبرد في درجة حرارة الغرفة، فمن المهم أن يبدأ «التبريد النشط» في أسرع وقت ممكن وذلك في 
غضون ٣٠ دقيقة من بعد الطبخ..

يمكن شراء معدات خاصة لتبريد ا¬غذية الساخنة، فالمبردات (السريعة) مصممة لخفض درجة حرارة الغذاء المطبوخ إلى 
أقل من ٥ درجات مئوية في غضون ٩٠ دقيقة. ومع ذلك، فهي ليست خيارا عملي± لمعظم المطاعم الصغيرة ما لم تكن 

هناك عمليات تبريد لكميات كبيرة من الطعام المطبوخ.

هناك العديد من الطرق المستخدمة في المطابخ لتسريع عملية التبريد، وتشمل هذه الطرق استخدام الماء البارد أو الثلج، 
وتحريك السوائل بشكل متكرر وتقسيم الغذاء إلى أجزاء، الخ.

التحقق من أساليب التبريد

يجب أن تضمن أساليب التبريد التي تستخدم في المطاعم عدم إبقاء ا¬طعمة في 'منطقة الخطر' ¬كثر من ساعتين. 

سيتم التحقق من ا¬ساليب المستخدمة في التبريد أثناء الزيارات التفتيشية بمساعدة مفتشي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

© 2021 Abu Dhabi Agticultre & Food Safety Authority Safe Practice for Small Business



Chilling Hot Food 

5

0

© 2021 Abu Dhabi Agticultre & Food Safety Authority Safe Practice for Small Business


