
الممارسات الصحيحة 
والخاطئة في المخابز اليدوية



 بناء نوافذ زجاجية للمخبز تسمح بدخول
 الحشرات وا�وساخ وتؤثر على سالمة الخبز

 .المعروض

دخــول  تمنــع  بطريقــة  المخبــز  تصميــم 
الحشرات وا�تربة للخبز المعروض. 

العــرض منطقــة  فــي  الســجاد   اســتخدام 
لوضع الخبز عليه

قابلــة أســطح مالئمــة وغيــر   اســتخدام 
 للصدأ لوضع الخبز عليها

جــدران علــى  والملصقــات  الصــور   وضــع 
المنشأة الغذائية

إزالة الصور والملصقات

بيــن دائــم  بشــكل  مفتوحــة  نافــذة   وجــود 
منطقة التحضير  ومنطقة ا�فران

تركيب نافذة  سهلة الفتح وا¨غالق

مطابقــة غيــر  أيــدي  مغســلة   اســتخدام 
 لالشتراطات الصحية

لالشــتراطات مطابقــة  أيــدي  مغســلة   توفيــر 
الصحية



قابلــة  غيــر  مــواد  مــن  مصنوعــة  الطــاوالت 
للغسل وصعبة التنظيف. 

قابلــة  مــواد  مــن  مصنوعــة  طــاوالت  توفيــر 
للغسل ومقاومة للصدأ وسهلة التنظيف. 

لوضــع متهالكــة  خشــبية  ألــواح   اســتخدام 
العجين عليها

توفير صواني من مادة الستانلس ستيل

فــي والصــدأ  للتلــف  قابلــة  معــدات   اســتخدام 
 تقطيع العجين

استخدام أدوات مصنوعة من ستانلس ستيل

µاســتخدام أدوات ومعــدات غيــر مصنفــة غذائيــ 
لعمل الثقوب في الخبز

µاستخدام أدوات ومعدات مصنفة غذائي

فــي ا�خــرى  الغذائيــة   المــواد  علــب    اســتخدام 
إعادة تعبئة المواد ا�ولية

استخدام العبوات المخصصة ¨عادة التعبئة



 اســتخدام علــب  فارغــة لمــواد غذائيــة  أخــرى فــي 
 كيل الخميرة والسكر والملح

 اســتخدام عبــوات مطابقــة لالشــتراطات الصحيــة
كأكواب الستانلس ستيل

 إعــادة تعبئــة الميــاه فــي عبــوات
 المشروبات الغازية

مخصصــة عبــوات    اســتخدام 
 لتعبئة بالمياه

وبطاقــات الرصيــد  شــحن  بطاقــات   اســتخدام 
 الهوية المنتهية في تنظيف العجانة

لالســتخدام  مصنفــة  أدوات  توفيــر 
الغذائي في تنظيف العجانة. 

اســتخدام المنشــأة للمعيشــة ( طبــخ، اســتراحة، 
أكل، شرب والجلوس مع ا�صدقاء )

المنشــأة  اســتخدام  عــن  االمتنــاع 
للمعيشة 

العجانــة داخــل   µمكشــوف العجيــن    تــرك 
طوال اليوم في منطقة التحضير

توفير غطاء خاص للعجانة لمنع تلوث الغذاء



فــي المســتخدم  المــاء  اســتبدال   عــدم 
التحضير

فــي المســتخدم  المــاء   اســتبدال 
 التحضير بشكل مستمر

وعــدم  الواقيــة  بالمالبــس  االلتــزام   عــدم 
 تخصيص زي موحد  للعاملين داخل المخبز

 االلتــزام بالمالبــس الواقيــة وتخصيــص زي 
  موحد للعاملين داخل المخبز

عــدم المحافظــة علــى الوثائــق والســجالت 
في مكان نظيف

 توفيــر ملــف لوضــع الوثائــق والســجالت وحفظــه
 في  مكان مناسب

استبدال القماش باستمرارعدم استبدال القماش بشكل مستمر

 نقــل المــواد الغذائيــة بمركبــات مصرحــة لنقــلنقل المواد الغذائية بمركبات غير مصرحة
الغذاء
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