ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﺮﺣﻼت اﻟﺒﺮ

Safari Tips

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
(مــن نزل منز ًال ثم قــال :أعوذ بكلمات اهلل التامات من شــر ما
خلق لم يضره شي حتى يرتحل من منزله ذلك) رواه مسلم
تعتبر الرحالت البرية راحة نفسية لإلنسان من ضغوطات الحياة
المتزايــدة و يجــب أن نجعلهــا فتــره مفيــدة أيضــا لمســاعدة
الجســم علــى التخلــص مــن الســموم المتراكمة في أجســامنا
نتيجة الخمول وقلة الحركة.
وحرصــً مــن هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة علــى
صحتكــم فــي أي مــكان يســعدنا تزويدكــم ببعض اإلرشــادات
الخاصة بسالمة استخدام وتخزين األغذية:
1.تأكــد مــن وجــود كميــات كافيــة مــن الثلــج فــي صندوق
الثلج لحفظ أغذية ســريعة التلف مثــل اللحوم والدواجن
واألسماك والبيض.

شكل 1
2.تأكــد مــن وضع اللحــوم والدجاج الن ّيئة فــي أكياس عازلة
منفصلــة عــن المأكــوالت المطبوخة أو التــي ال تحتاج إلى
طبخ ،مثل الخضار والفاكهة.
3.ينبغي المحافظة على نظافة األيدي وكافة األدوات األخرى
المســتخدمة فــي تحضيــر الطعــام واســتخدام المناديل
الورقية لتنظيف األيدي.

4.استخدم الفحم الطبيعي أو األخشاب أثناء عملية الشواء
مــع تركهــا بعيدة عــن مــكان التجمع بحيــث تتخلص من
جميع أبخرة الكربون والغازات السامة قبل استخدامها.

شكل 2

شكل 3
5.ينصح بتفادي استخدام العبوات البالستيكية المخصصة
لألغذية الباردة في احتواء األغذية الساخنة.
6.يفضــل اســتخدام أدوات الطعــام التــي تســتخدم لمــرة
واحدة لتفادي التلوث العرضي وانتقال األمراض.

7.يجب االهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج الخيام بصفة
مســتمرة ووضــع بقايــا األطعمــة داخــل أكيــاس مغلقــة
ووضعهــا فــي أماكــن خاصة بالنفايــات بعيدًا عــن أماكن
تخزين المواد الغذائية.

شكل 4

شكل 5
8.يجــب عــدم تنــاول األعشــاب البريــة أو الموســمية والتــي
تنمــو أثنــاء فصل الربيع ونزول األمطــار إال بعد التأكد من
معرفتها مسبقًا وأنها شائعة وتؤكل بين عموم الناس
وغســل هــذه النباتــات وتنظيفهــا وأن تــؤكل بكميــات
معتدلة.

9.أن يتم شراء الذبائح المخصصة للشواء من وحدات البيع
المعتمدة للتأكد من خلوها من األمراض.

شكل 6
يرجــى المحافظــة علــى نظافة صحارينــا الجميلــة ،وذلك بوضع
المعلبــات الفارغــة ومــا زاد عــن الحاجــة فــي أكيــاس وبالتالــي
وضعهــا ويضعهــا فــي أقــرب صنــدوق للقمامــة عنــد مداخــل
المدن.

هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية
تتمنى للجميع رحالت سعيدة وموفقة

4.

When having a barbecue, use natural coal or
wood sticks. When done, keep the barbecue
set away, so people will not breathe toxic and
monoxide smokes.

shape 2

shape 3
5.

It is recommended not to use plastic
containers meant for cold foods to store hot
foods.

6.

To avoid cross-contamination and the spread
of diseases, it is advised to use disposable
utensils.

Dear Safari Goers
Safaris and picnics provide us with peace of mind
and an escape from the pressures of everyday
life. They can help us get rid of the toxins stored in
our bodies due to inactive lifestyle. To serve this
purpose, Abu Dhabi Agriculture and Food Safety
Authority would like to provide you with these
important tips related to food safety and storage
while outdoors:
1.

Ensure that you have sufficient amounts of
ice to preserve perishables such as eggs,
meat, chickens and fish.

shape 1
2.

Keep raw chickens and meat packed in
separate bags away from cooked foods as
well as from vegetable and fruits, which are
not to be cooked.

3.

Clean your hands and utensils for food
preparation, using paper towels.

9.

Buy the meats for grills from an approved
sales outlet to ensure they are disease-free.

shape 6
Keep our deserts clean; instead of leaving empty
cans and left over food behind, put them in bags
and trash them in the nearest garbage container
at the outskirts of the city.

ADAFSA wishes you all pleasant
trips and picnics.

7.

Take care of the sanitation inside and outside
tents. Trash leftovers in closed bags and keep
them in the garbage area and away from food
containers.

shape 4

shape 5
8.

Never eat wild or seasonal herbs which grow
during spring and after rainfall unless you
are completely sure that they are safe for
consumption and eaten by the public. Wash
these herbs well and have moderate amounts
of them and only for a limited period of time.

