دﻟﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ اﻵﻣﻦ
ﻣﻊ اﻟﻐﺬاء
أﺛﻨﺎء ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ )ﻛﻮﻓﻴﺪ(19-

أهداف ومحتوى الدليل
يقــدم هــذا الدليــل شــرحًا تفصيــ ً
ا للضوابــط المتعلقــة بالســامة الغذائيــة،
والتدابيــر االحترازيــة التــي ينبغــي علــى متاجــر بيــع المــواد الغذائيــة بالتجزئــة
وخدمــات تقديــم الغــذاء و مقدمــي خدمــات توصيــل األغذيــة و تســليم
الوجبــات الغذائيــة .تعــزز هــذه التدابيــر الممارســات الصحيــة الجيــدة التــي تحــد
مــن خطــر اتباعهــا ،حيــث انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد “ كوفيــد  ”19وغيــره
مــن الفيروســات.
يتنــاول الدليــل إرشــادات هامــة حــول كيفيــة تــداول و توصيــل المنتجــات الغذائيــة
فــي متاجــر بيــع المــواد الغذائيــة بالتجزئــة و قطــاع خدمــات تقديــم الغــذاء
للمســتهلك بطريقــة آمنــة .ويغطــي أفضــل الممارســات الصحيــة للحفــاظ
علــى صحــة العامليــن والمتعامليــن (الزبائــن) بمــا فــي ذلــك التنظيــف والتعقيــم
وإســتخدام معــدات الحمايــة الشــخصية المناســبة (.)PPE
يتضمــن الدليــل خمســة أقســام :حافــظ علــى صحتــك ،و إدارة العمليــات فــي
متاجــر بيــع المــواد الغذائيــة بالتجزئــة و قطــاع خدمــات تقديــم الغــذاء ،إدارة
توصيــل و تســليم طلبــات األغذيــة ،إســتالم الوجبــات الغذائيــة ،باإلضافــة إلــى
قســم يخــص إرشــادات للمس ــتهلك “عزيــزي المس ــتهلك  -إنهــا ً
أيضــا مســؤوليتك”.

توصيل
ADAFSA-26741-6-2020

نطاق

طعام
آمن

المستهلك

توصيل و تسليم الوجبات
الغذائية

متاجر بيع المواد الغذائية بالتجزئة،
قطاع خدمات تقديم الغذاء

يخض ــع هــذا الدليــل للتحديــث ليشــمل المعلومــات التــي تص ــدر الحقــً مــن المنظمــات الدوليــة ذات الصلــة مثــل
منظمــة الصحــة العالميــة  ،لذلــك فــإن الدليــل ال يعــد قائمــة جامعــة لجميــع التدابيــر  ،وعليــه نوصــي بمتابعــة
النشــرات المحدثــة فــي هــذا الص ــدد بمــا فــي ذلــك التعاميــم التــي تص ــدر عــن هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة
الغذائيــة و دائــرة الصحــة  -أبــو ظبــي.

 .1حافظ على صحتك
يجــب توجيــه العامليــن بضــرورة إبــاغ مشــرفيهم عنــد شــعورهم
بأيــة أعــراض مرتبطــة بكوفيــد .19 -
يجــب توجيــه العامليــن بضــرورة إبــاغ مشــرفيهم فــور علمهــم
أنهــم قــد خالطــوا مصابيــن بـــكوفيد  19 -و إن كانــوا ال يزالــون
يتمتعــون بصحــة جيــدة كمــا يجــب توجيههــم بضــرورة إتبــاع
إرشــادات دائــرة الصحــة بهــذا الخصــوص.

ﺣﻤﻰ

إﻟﺘﻬﺎب اﻟﺤﻠﻖ
يجــب توجيــه العامليــن بمخاطــر نقــل عــدوي المــرض لآلخريــن فــي
حــال عــدم اإلبــاغ عــن التعــرض لعــدوى الكوفيــد  19 -و ضــرورة
االلتــزام بتعليمــات دائــرة الصحــة بهــذا الخصــوص.

ﺿﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﺲ

ﺳﻴﻼن اﻷﻧﻒ

فــي حالــة وجــود أي أعــراض مثــل (حمــى أو ســعال أو ألــم فــي الحلــق أو
ضيــق أو صعوبــة فــي التنفــس أو صــداع أو أي أعــراض قــد تشــكل خط ـرًا علــى
الصحــة) يلتــزم القائمــون علــى إدارة المنشــأة الغذائيــة اتبــاع الخطــوات التالية:
إســتبعاد العامليــن الذيــن يعانــون مــن هــذه األعــراض مــن مــكان العمــل
فــورا ،و طلــب المشــورة الطبيــة.
إجــراء فحوصــات كوفيــد 19-للعامليــن المخالطيــن للشــخص الــذي ظهــرت
عليــه األعــراض و التأكــد مــن أنهــا إيجابيــة.
تعقيم المنشأة (يجب أن يكون التعقيم بشكل دوري و بإستمرار)

يجــب تعقيــم األســطح باســتخدام المنتجــات المعتمــدة والمتوفــرة تجار ًيــا فقــط و الفعالــة ضــد الفيروســات التاجيــة ،يجــب
أن تحتــوي هــذه المنتجــات علــى مــواد كيميائيــة مثــل:
 .1هيبوكلوريت الصوديوم.
 .2مركبات األمونيوم الرباعية.
 .3بيروكسيد الهيدروجين.
كما يمكن استخدام الكحول لألسطح التي يكون فيها استخدام هذه المواد غير مناسب.
دائما مراعاة تعليمات الشركة المصنعة لالستخدام الموجودة على الملصق،
عند التعامل مع أي معقم ،يجب
ً
و إتخــاذ إحتياطــات الســامة الضروريــة لتجنــب اآلثــار الضــارة بمــا فــي ذلــك ضمــان التهويــة الجيــدة ،وإســتخدام معــدات
الوقايــة الشــخصية المناســبة (مثــل القفــازات التــي تســتخدم لمــرة واحــدة ،و واقيــات األعيــن).

 .2إدارة العمليات في متاجر بيع المواد
الغذائية بالتجزئة و قطاع خدمات
تقديم الغذاء.
هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا المستجد
(كوفيد  )19 -من خالل الغذاء؟
وفقــا لألدلــة العلميــة الحاليــة فإنــه مــن غيــر المرجــح أن ينتقــل
كوفيــد  19 -مــن خــال األغذيــة ،حيــث ينتقــل الفيــروس كوفيــد
  19مــن شــخص آلخــر عبــر اإلتص ــال المباشــر و عــن طريــق العطس أوالســعال أو التقــاط الفيــروس من األســطح الملوثة عــن طريق اليدين
إلــى الوجــه (العيــن واألنــف والفــم) .و تمثــل نظافــة اليديــن والتباعد
االجتماعــي أهــم طــرق الوقايــة مــن العــدوي ،و ينصــح للعامليــن
فــي للمنشــآت الغذائيــة والمســتهلكين بضــرورة الحفــاظ علــى
الممارســات الصحيــة الجيــدة و غســل اليديــن باســتمرار وتذكيرهــم
بــأن عمليــة الطهــي كافيــة لقتــل الفيــروس.

يتوجــب علــى المنشــآت الغذائيــة االســتمرار فــي اإلمتثــال
للتشــريعات ذات العالقــة بالســامة الغذائيــة ،و اإلســتعانة باألدلــة
الصــادرة عــن هيئــة أبوظبــي للزراعــة الســامة الغذائيــة ،يمكــن
الحصــول علــى هــذه التشــريعات و األدلــة مــن الموقــع و التطبيــق
الخــاص بالهيئــة:
انقر أدناه لمعرفة المزيد

• القانون رقم  2لسنة  2008في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي.
• نظام رقم  6لسنة  2020بشأن صحة الغذاء خالل مراحل السلسلة الغذائية.
• دليل  13بشأن صحة الغذاء في قطاع خدمات تقديم الغذاء.
• دليل الممارسة رقم ( )17بشأن إعداد نظام إدارة سالمة الغذاء لقطاع تموين
األغذية مبني على تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة.
• دليل الممارسة رقم ( )19بشأن إعداد نظام إدارة سالمة الغذاء لسالسل المطاعم
العالمية مبني على تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة.
• دليل الممارسة رقم ( )20بشأن إعداد نظام إدارة سالمة الغذاء للمطابخ
الشعبية مبني على تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة.
• دليل الممارسة رقم ( )22بشأن إعداد نظام إدارة سالمة الغذاء لسالسل
المطاعم المحلية مبني على تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة.
• دليل الممارسة رقم ( )24بشأن إعداد نظام إدارة سالمة الغذاء للمنشآت الغذائية
الصغيرة مبني على تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة.

الشــكل التالــي يوضــح أهــم اإلرشــادات و الضوابــط المتعلقــة
بالوقايــة و الحــد مــن عــدوى فيــروس كورونــا المســتجد
كوفيد  19 -بين العاملين

نظام إدارة سالمة الغذاء
راقب
بإنتظام

تحديث
إجراءات
العمل

التوعية و
التدريب

تعقيم و
تنظيف أماكن
العمل

التباعد
االجتماعي

استخدام
معدات الوقاية
الشخصية

راقب بإنتظام :
• يجب التأكد من أن العاملين الئقين
طبيًا للعمل في المنشأة الغذائية ،مع االحتفاظ
بسجالت الحضور و الغياب خصوصًا
المصابين و المخالطين.
• يلتزم مسؤول المنشأة بقياس درجة حرارة 		
العاملين وتقييم األعراض قبل بدء العمل .ونوصي
بإجراء فحوصات درجة الحرارة قبل دخول العاملين
إلى المنشأة.
• يجب على جميع العاملين تجنب أية تصرفات
من شأنها أن تساهم في التلوث ،مثل ارتداء
المجوهرات أو التدخين أو البصق أو المضغ أو األكل
أو العطس أو السعال أثناء تداول الغذاء.
• يجب على العاملين في المنشأة الغذائية غسل
أيديهم وتعقيمها بإستمرار.

خطوات غسل اليدين:

بلل اليدين بالماء الدافيء.

استخدم كمية كافية
من الصابون.

افرك اليدين بالماء
والصابون.

استمر في فرك اليدين لنشر
الصابون على كامل اليدين،
بما في ذلك أطراف الصابع
واإلبهام.

أشطف اليدين جيدا
بالماء الجاري.

جيدا
قم بتجفيف اليدين
ً
باستخدام منشفة ورقية
تستخدم لمرة واحدة ،إن أمكن.

يجب غسل اليدين:
•عند الوصول إلى العمل بعد التنظيف

•بعد التدخين

•عند دخول أي منطقة خدمة (تقديم الغذاء)

•بعد فتح العبوات و تداول النقود و اإليصاالت
و لوازم التنظيف

•قبل تداول أي غذاء
			
•بعد مالمسة أي شيء من الممكن قد تلوث من
المتعاملين (الزبائن) أو العاملين أو سائقي التوصيل.
•بعد مالمسة األسطح (مثل الدرابزين ومقابض األبواب)
•بعد استخدام المرافق الصحية
•بعد مالمسة الوجه أو العطس أو السعال
•بين جميع مهام العمل
•بعد التنظيف

•بعد نزع القفازات و المرايل و قبل إرتداء
الجديدة منها.
•في أي وقت تكون فيه يديك ملوثة
•بعد لمس القمامة
•باستمرار

ا ستخدام معدات الوقاية الشخصية:
·

يجب على العاملين ارتداء المالبس الواقية بما في
ذلك أغطية الرأس وأغطية اللحية و القفازات و الكمامات
قبل تداول الغذاء.

·

يجب تغيير القفازات بشكل متكرر ،غسل
اليدين بين تغيير القفازات وعند إزالتها .يجب تغيير
القفازات بعد القيام باألنشطة غير المتعلقة بالغذاء
مثل فتح  /غلق األبواب باليد وتفريغ الصناديق.

·

يجب أن يدرك العاملون أن ارتداء القفازات يمكن أن
يسمح للجراثيم بالتراكم على سطح اليدين  ،لذا فإن
غسل اليدين مهم للغاية عند إزالة القفازات لتجنب
تلوث الغذاء.

·

يجب عدم لمس الفم ،واألنف ،و األعين عند
ارتداء القفازات.

أنا أرتدي القفازات ،هل مازال غسل اليدين مهما؟

غسل اليدين مهم للغاية ،سواء تم استخدام قفازات أم ال .ففي حال
استخدام القفازات  ،يجب غسل اليدين قبل وضع القفازات  ،بين تغيير
القفازات و بعد إزالة القفازات.
تكمن مشكلة استخدام القفازات في أنه إذا لم يتم تدريب العاملين
بشكل مناسب على سالمة األغذية  ،فغال ًبا ما ُينظر إلى القفازات على
أنها تقي من تلوث الغذاء .قد يقوم العاملين بالعديد من المهام غير
المتعلقة بالغذاء (مثل تداول النقود ،وإفراغ الصناديق ،ومسح أسطح
عرض األغذية) أثناء ارتداء نفس القفازات التي يستخدمونها بعد ذلك
إلعداد وتداول الغذاء.
عند ارتداء القفازات لفترة طويلة  ،دون تغيير متكرر و غسل لليدين،
تتكاثر الجراثيم على الجلد بسرعة بسبب البيئة الدافئة والرطبة الناتجة
عن القفازات .وإذا تمزق القفازات أو تمت إزالتها و تم التعامل مع الغذاء
دون غسل اليدين  ،يمكن ان بتسبب ذلك في نقل اعداد كبير من
الجراثيم إلى الغذاء.

التباعد اإلجتماعي:
•مــن المهــم للغايــة أن يحافــظ العامليــن علــى ســامة أنفســهم و ســامة
اآلخريــن ،فقــد يصــاب األشــخاص بالفيــروس ولكــن ال تظهــر عليهــم األعراض
 ،لذلــك علــى العامليــن الحفــاظ دومــا علــى التباعــد بمســافة متريــن ,و
علــى مســؤول المنشــأة التأكــد مــن أن العامليــن علــى و عــي و درايــة بمــا
يلــزم عملــه بهــذا الخصــوص ،كمــا يلــزم متابعــة العامليــن و التأكــد مــن
اإللتــزام بالتباعــد ،و لتحقيــق ذلــك قــد يتــم وضــع ضوابــط إضافيــة مثــل
عــدم الســماح بأكثــر مــن شــخص لدخــول غرفــة التبريــد.
•تأكــد و راقــب قاعــدة (التباعــد متريــن) فــي جميــع األوقــات – و هــذا يشــمل
المطبــخ  ،و وقــت اســتراحة العامليــن لتنــاول الطعــام.

لتحقيق التباعد االجتماعي ،يمكن للمنشأة
الغذائية اتباع ما يلي:
•تقليل عدد العاملين في المطبخ أو منطقة إعداد
الغذاء في جميع األقات.
•عمل مساحة إضافية إن أمكن في مكان العمل
و منطقة إعداد الغذاء.
•تحديد عدد األشخاص (سائقي التوصيل ،العاملين ،الزبائن)
الذين يمكنهم دخول المنشأة.
•وضع عالمات للتباعد في مناطق إستالم الطلبيات مثل
(عالمات على األرضيات).

تعقيم و تنظيف أماكن العمل
تأكــد مــن أن المــورد الــذي تتعامــل معــه لتوريــد مــواد التنظيــف
معتمــد ،و كذلــك تأكــد مــن أن مــواد التنظيــف التــي
تســتخدمها معتمــدة مــن جهــات اإلختصــاص مثــل هيئــة
اإلمــارات للمواصفــات و المقاييــس.
لمزيــد مــن المعلومــات يمكــن التواصــل مــع هيئــة اإلمــارات
للمواصفــات و المقاييــس.
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•قم بتنظيف و تعقيم جميع األسطح بالمنشأة بشكل منتظم خاصة
األسطح في صاالت تحضير و عرض الغذاء ،يتوجب إتباع التعليمات
الصادرة من الجهات الصحية و البيئة بخصوص النواحي البيئية.
•تأكد من أن جميع المرافق والمعدات واألدوات والمركبات المستخدمة
نظيفة ومعقمة بشكل صحيح.
•ضع المعقمات عند مداخل المنشأة.
•يجب تنظيف و تعقيم مقابض عربات التسوق بشكل متكرر
باستخدام مواد التعقيم التي تحتوي على الكحول أو المعقمات
التي تحتوي على الكلور (هيبوكلوريت الصوديوم) .و يجب وضع
المعقمات و المناشف (المحارم) الورقية صناديق القمامة خارج المتجر
بالقرب من مكان تواجد العربات إلستخدامها من قبل
المتعاملين (الزبائن).

تحديث إجراءات العمل
•مــن المهــم تحديــث اإلجــراءات الخاصــة بالمنشــأة الغذائيــة وفقــا
للمســتجدات و بنــاء علــى معرفــة المخاطــر المتعلقــة بالســامة
الغذائيــة و وضــع الضوابــط الالزمــة ،مــع التأكــد مــن توعيــة جميــع
العامليــن بالتغييــرات التــي يتــم تبنيهــا و ذلــك بالتدريــب عليهــا مــع
اإلحتفــاظ بســجالت التدريــب.
•يتوجــب وضــع إجــراء يخ ــص إســتالم الطلبــات بحيــث يضمــن تحديــد
مريضــا .يجــب أن يتضمــن
مــا إذا كان العميــل (الزبــون) معــزو ًلا ذات ًيــا أو
ً
اإلجــراء كيفيــة توصيــل هــذه المعلومــات للســائقين و /وعمــال
التوصيــل لتقليــل مخاطــر انتقــال كوفيــد 19-إليهــم.

التوعية و التدريب
•يجــب تدريــب متداولــي الغــذاء علــى المهــام الجديــدة بحيــث يكــون
التدريــب وفــق اإلجــراءات المعمــول بهــا فــي المنشــأة الغذائيــة.
•يتوجب تدريب العاملين على إجراءات التنظيف ،التعقيم،
و اإلجراءات الوقائية.
•توعيــة العامليــن والمتعامليــن (الزبائــن) بأهميــة التباعــد اإلجتماعــي
باســتخدام وســائل مختلفــة مثــل بــث رســائل صوتيــة او اســتخدام
مســارب مختلفــة للدخــول والخــروج.

غسل المالبس
•تأكــد مــن نظافــة المالبــس المخصصــة للعمــل (زي العمــل) دائمــا ،إذ أنهــا
تعــد مصــدر محتمــل النتقــال العــدوى ،و يجب غســل المالبــس المخصصة
للعمــل فــي درجــات حــرارة أعلــى مــن  60درجــة أو اســتخدام معقــم إذا كان
ال يمكــن غســلها فــي درجــات حــرارة عاليــة.
•كأحــد الممارســات الجيــدة يوصــي بغســل المالبــس المخصصــة للعمــل
فــي محــل (مصبغــة) متخصصــة فــي غســيل المالبــس.
•إذا تعــذر غســل المالبــس المخصصــة للعمــل فــو ًرا ،فيمكــن تركهــا فــي
كيــس مغلــق لمــدة ثالثــة أيــام و مــن ثــم غســلها كالمعتــاد.
•فــي حــال تعــذر إتبــاع توصيــات غســل المالبــس المخصصــة للعمــل أعــاه
فنوصــى بتوفيــر مالبــس جديــدة مخصصــة للعمــل.
•عنــد غســل المالبــس المخصصــة للعمــل فــي المنــزل  ،يجــب التأكــد مــن
غســلها وتخزينهــا بشــكل منفصــل عــن المالبــس اآلخــرى.

 .3إدارة توصيل و تسليم
طلبات األغذية
عبوات المواد الغذائية
•تجنــب اســتخدام األطبــاق واألكــواب والمالعــق متعــددة االســتخدام
(مثــل األطبــاق الزجاجيــة ،األكــواب الزجاجيــة والمالعــق المعدنيــة)
للزبائــن وإســتبدالها باألنــواع المصممــة لالســتخدام لمــرة واحــدة.
•يجــب أن تتوافــق عبــوات المــواد الغذائيــة مــع التشــريعات ذات العالقــة،
وأن تكــون نظيفــة ومناســبة الســتخدام لألغذيــة ،كمــا يجــب أن يتــم
تخزيــن مــواد التعبــأة بشــكل آمــن ال يعرضهــا لمخاطــر التلــوث.

وفقــا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم  20لســنة  2015بشــأن النظــام
اإلماراتــي للرقابــة علــى األدوات المالمســة لألغذيــة ،فــإن مــواد
تعبــأة األغذيــة يتــم تقيمهــا وفقــا لبرنامــج تقويــم المطابقــة
اإلماراتــي (إيــكاس).
يمكنــك معرفــة مطابقــة مــواد التعبــأة التــي تســتخدمها
للتشــريعات مــن خــال وجــود عالمــة (الــكأس والشــوكة) أو
وجــود عبــارة (مناســب لمالمســة الغــذاء).

حاويات /صناديق  /حقائب توصيل األغذية
•للحفاظ على الغذاء ساخنا أو باردا ،إستخدم حاويات أو حقائب يوجد فيها عازل.
•يجب أن تكون الحاويات سهلة التنظيف و التعقيم
•يجب تنظيف و تعقيم الحاويات على مرحلتين داخليا و خارجيا،
•تأكد من تعقيم الحاويات بشكل مستمر طوال اليوم بحيث يتم ذلك قبل
بدء العمل اليومي ،قبل وضع الغذاء فيها ،و بعد كل توصيل.
•ال تستخدم حاويات نقل األغذية لنقل سلع أخرى حتى ال تتسبب
في تلوث الغذاء.
•تأكد دائما من الفصل التام بين األغذية والسلع غير الغذائية مثل
المنظفات و ورق التواليت.
•تأكد من الفصل التام دائما بين األغذية الطازجة التي تتطلب طهي الحقا من
الغذاء الجاهز لألكل دون الحاجة للطهي قبل االستهالك.

تذكر  -التحكم بدرجات الحرارة:
يجب تقديم الغذاء الساخن للمتعاملين (الزبائن) على درجة حرارة  63درجة مئوية أو أعلى،
يجب تقديم الغذاء البارد على درجة حرارة  5درجات مئوية أو أقل.
ولتحقيق ذلك ،يوصي بأن تكون مسافة التوصيل ال تستغرق أكثر من  30دقيقة.
قــم بالتأكــد مــن درجــة حــرارة الغــذاء ســواء كان ســاخنا أو بــاردا بشــكل دوري مــع تســجيل درجــات الحــرارة فــي ســجل
مخصــص لذلــك.
عند إستخدام عبوات مواد التبريد (مثل عبوات الثلج) ،فيجب تنظيفها و تعقيما و كذلك الحاويات
بعد كل إستخدام.

سائق  /عامل التوصيل
•تذكــر بــأن ســائق /عامــل التوصيــل يعــد مــن متداولــي الغــذاء،
لذلــك يجــب توجيهــه وتوعيتــه بأساســيات الســامة الغذائيــة
والنظافــة الشــخصية ،والتأكيــد عليــه علــى ضــرورة اإلبــاغ عــن أي
عــدوى أو مــرض.
•تحقــق مــن ظهــور أعــراض المــرض والعــدوى علــى الســائقين/
عمــال التوصيــل واحتفــظ بهــا فــي ســجل مخصــص لذلــك.

•يجب تزويد السائقين  /عمال التوصيل بمعقم اليدين.
•إحــرص علــى تســليم الطلبيــة دون االتصــال المباشــر (مالمســة باليديــن)
مــع العميــل (الزبــون) ،بحيــث يتــم وضــع الطلبيــة علــى بــاب منــزل العميــل
(الزبــون) ثــم قــرع الجــرس او التواصــل بالهاتــف مــع العميــل (الزبــون) بغــرض
المحافظــة علــى مســافة التباعــد االجتماعــي (متريــن).

•يجــب علــى الســائقين/عمال التوصيل غســل اليدين وتعقيمها
قبــل و بعــد توصيــل كل طلبيــة لتجنــب نقــل أي ملوثــات مــن
متعلقــات الزبــون (العميــل) الــى متجــر المــواد الغذائيــة  /المطعــم.

يجب االلتزام بالتباعد االجتماعي بمسافة مترين في جميع االوقات بما فيها تسلم الطلبيات.

توصيل و تسليم الطلبيات:

مركبة توصيل األغذية:
•يجب أن تكون مركبة التوصيل نظيفة وبحالة جيدة دائما.
•تأكــد دائمــا مــن الفصــل التــام بيــن األغذيــة والســلع غيــر الغذائيــة
التــي قــد تســبب فــي تلوثهــا مثــل الكيماويــات والنباتــات.
•تأكــد مــن الفصــل التــام دائمــا بيــن األغذيــة الطازجــة التــي تتطلــب
طهــي الحقــا مــن الغــذاء الجاهــز لــأكل دون الحاجــة للطهــي قبــل
االســتهالك.
ـدا إذا تــم اســتخدامها لنقــل ســلع
•يجــب أن يتــم تنظيــف المركبــة جيـ ً
غيــر األغذيــة لتجنــب التلــوث.

•يجــب علــى الســائقين/عمال التوصيــل أســتالم الطلبيــة مــن المتجــر/
المطعــم فــي أقــل األماكــن خطــورة بحيــث يتــم تجنــب االتصــال المباشــر
مــع العامليــن فــي أماكــن الطهــي والتجهيــز.
•فــي حــال قــام العامليــن فــي أماكــن الطهــي و التجهيــز بلمــس
مســتلزمات الســائقين/عمال التوصيــل ،فيجــب عليهــم غســل اليديــن
فــورا وقبــل القيــام بــأي مهمــة أخــرى.
•يوصــي بتطبيــق طــرق للدفــع ال يوجــد فيهــا إتصــال مباشــر مثــل طــرق
الدفــع غيــر النقديــة و الدفــع مقدما/الحقــا.
•يلــزم تدريــب الســائقين/عمال التوصيــل لضمــان القيــام بمهامهــم
بطريقــة آمنــة و مميــزة فــي خدمــة المتعامليــن ويمكــن االســتفادة مــن
اإلدلــة اإلرشــادية الصــادرة عــن الهيئــة بهــذا الخصــوص.

طعام
آمن

توصيل

 .4استالم الوجبات الغذائية
•إذا كنت تقوم بتقديم (تسليم) الوجبات الغذائية الجاهزة ،فيجب حث
المتعاملين(الزبائن) على تعقيم أيديهم عند الوصول إلى المنشأة
الغذائية.

•ضع الفته للتاكيد على ضرورة التباعد اإلجتماعي – تجدون هنا
مقترح لالفتة:
فــي هــذا الوقــت نطبــق التباعــد اإلجتماعــي لحمايــة عمالئنــا
والعامليــن .

•ضع معقم اليدين عند مدخل المنشأة مع وضع الفته لتنبيه
المتعاملين (الزبائن) لضرورة إستخدامه قبل الدخول -تجدون هنا مقترح
لالفتة:

يسمح لعدد محدد بالدخول إلى المبنى في نفس الوقت.

من أجل سالمة الجميع ،يرجى استخدام معقم اليدين قبل الدخول
 -ال تدخل إذا كنت مريضا.

يرجــى التأكــد مــن الحفــاظ علــى مســافة متريــن مــن اآلخريــن
بوقوفــك علــى العالمــات المميــزة علــى األرض .عندمــا تكــون فــي
المقدمــة ،انتظــر علــى العالمــة حتــى يحيــن دورك.

•قم بتسهيل و تشجيع عمليات الدفع غير النقدية.
•خصص منطقة منخفضة الخطورة تكون بعيدة عن أماكن تجهيز
االغذية ومكان تواجد العاملين وذلك ألغراض تسليم الطلبيات ،مع ضرورة
تعقيم هذه المنطقة باستمرار.
•على العاملين الذين يقومون بتسليم الطلبيات البقاء على مسافة
آمنة من العميل (الزبون) وغسل أيديهم بعد تسليم كل طلبية.
•حاول إتباع قاعدة (دخول شخص وخروج شخص) والعمل على تحديد
أوقات محددة الستالم الطلبيات لتجنب االصطفاف و التجمعات وفي حال
تعذر ذلك ،يجب تطبيق التباعد االجتماعي لمسافة مترين داخل
و خارج المنشأة.

شكرا لتفهمك وتعاونك.

 .5عزيزي المستهلك  -إنها أيضا 		
مسؤوليتك
•ابقى في منزلك ابقى آمنًا.
•تجنب اإلتصال المباشر بعامل توصيل الطلبات.
•أطلب من متجر بيع المواد الغذائية بالتجزئة  /المطعم أن يترك طلبك
عند التوصيل على عتبة الباب أو داخل بهو المبنى.
•عند إستالم طلبك ضع كيس التوصيل في حوض المغسلة مباشرة،
تخلص من الكيس في سلة المهمالت بعد إفراغ محتوياته ،ثم قم
بتعقيم حوض المغسلة بعد اإلنتهاء.
•إنقل الغذاء إلى وعاء آخر نظيف في مطبخك و تجنب لمس الغذاء
مباشرة أو األواني التي تم توصيلها لك ،ال تحتفظ بصحون التوصيل
في الخزانة أو الثالجة ،تخلص منها و قم مباشرة بتنظيف السطح و
تعقيمها.
•أغسل يديك لمدة  20ثانية على األقل قبل تناول وجبتك.
• إستخدم خدمات الدفع االلكتروني مثل البطاقات البنكية أو خدمات
الدفع عبر الهاتف المتحرك مثل  .Apple Pay،Google Payفي حال
الدفع مباشرة ،مرر النقود بطريقة تجنبك لمس اليدين مباشرة.

•عند وضعك للسلع في السيارة ،قم بفتح باب السيارة بنفسك و ال تدع
عامل متجر البيع بالتجزئة  /المطعم يفتح باب السيارة.
•أترك مسافة آمنة ال تقل عن  2متر بينك و بين األشخاص اآلخرين أثناء
إنتظار في طابور إستالم الطلبيات /الدفع.
•إرتدي القفازات لتجنب لمس األسطح أثناء و جودك خارج المنزل.
•تجنب اصطحاب األطفال وكبار السن للتسوق ،لتقليل خطر انتقال
المرض لهم.
•أغسل يديك لمدة  20ثانية على األقل عند وصولك المنزل فورا.
•أحرص على خلع الحذاء خارج المنزل.

المراجع :
•سالمة األغذية و كورونا فيروس – منظمة الصحة العالمية.
•الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسالمة الغذاء (إنفوسان).
•هيئة الغذاء و الدواء األمريكية.
•معهد تشارترد للصحة البيئية -بريطانيا.
•هيئة السالمة الغذائية في إيريلندا.
•مجلس هارينجي – لندن.
•جمعية المتاجر الصغيرة – بريطانيا.

