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ايت سيف برزبن
FOOD SAFETY RATING GUIDE
سالمة األكل في برزبن
ضوابط سالمة األكل
دليل موجز لسالمة األكل على جميع العاملين في
مجال المواد الغذائية االطالع به

سالمة الغذاء مهمة للمحافظة على الصحة والرفاهية لسكان وزوار
مدينة برزبن.
باتباع الخطوات الضرورية لسالمة االغذية ،من السهل لعملك
المساعدة في المحافظة على الغذاء اآلمن
هذا دليل موجز” يحدد” متطلبات سالمة األغذية و احتياجات
العاملين في مجال األطعمة ليكونوا على علم بنظام (إيت سيف
برزبن) نظام تقييم ضوابط سالمة األطعمة .
وذلك بإتباع الخطوات الضرورية لسالمة األغذية ,فمن السهل
لعملك المحافظة على الغذاء اآلمن .
هذا دليل مبسط فقط ,لمزيد من المعلومات المفصلة حول سالمة
األطعمة..بما فى ذلك  ,كيف يمكنك تحقيق أعلى مستوى من التقييم
,كل هذا متوفر على الموقع اإللكتروني للمجلس البلدي ببرزبن
.www.brisbane.qld.gov.au/eatsafebrisbane
إتباعك لهذه المتطلبات سوف تساعد فى عملك واألستعداد عند زيارة
م راقب المجلس البلدى لسالمة األطعمة (إيت سيف)
تدقيق سالمة األغذية يخضع لقانون الغذاء لعام  2006ومعايير
سالمة األغذية  ( 2.2.3المتطلبات العامة لسالمة األغذية)ومعايير
سالمة األغذية ( 3.2.3المعدات وأماكن تواجد األطعمة).

المتطلبات العامة
ا لرخصة
•حمل رخصة عمل فى مجال األطعمة سارية المفعول
•رخصة العمل تت وافق مع شروط الترخيص
مكان مرىء لكافة
•شهادة الرخصة التجارية توضع فى المحل التجارى فى
ٍ
الزبائن

ا لنظا فة
•كل األوانى والمعدات تحفظ بصورة جيدة وفى حالة نظيفة .
•كل األسطح المالمسة لألغذية والمعدات نظبفة ومعقمة
ويوصى بوضع جدول زمنى يوثق أوقات النظافة

ا لصيا نة
•المحافظة على المكان واألدوات بحالة جيدة وعمل اإلصالحات أن وجدت
•أى تغيي رات على تصميم المبانى .يجب الحصول على موافقة مسبقة من قبل
المجلس البلدى

ميزان الحرارة
•فى قطاع األغذية التحقق من دقة مي زان الح رارة وهى  -+ 1درجة مئوية
•المنظافات والمساحات الكحولية متوفرة لتعقيم مي زان الح رارة بعد كل إستخدام

إستخدام األدوات للمرة الواحدة
إستخدام األدوات للمرة الواحدة مثل علب وأدوات القطع البالستيكية والمصاصات
وهى محمية من التلوث

الحيوانات والحشرات
•تمنع الحيوانات (بإستثناء الحيوانات المساعدة) واآلفات من دخول المحل
•وجود برنامج منتظم لمكافحة اآلفات

اإلحتياجات الغذائية
ضوابط التعامل مع األغذية
•التأكد من أتباع األج راءآت السليمة عند إستالم المواد الغذائية وحمايتها من
التلوث
•التأكد من سالمة التغليف والتعبئة وتاريخ الصالحية
•األطعمة المحتملة التلف والخطورة يجب ان تكون فى درجة الح رارة الصحيحة
عند إستالمها

تخزين المواد الغذائية
•تخزين المواد الخام بشكل منفصل عن األطعمة الجاهزة لألكل
•تغطية كل المواد الغذائية عند التخزين
•تخزين المواد الغذائية الباردة فى  .أو أقل من  5درجات مئوية
•تخزين المواد الساخنة فى .أو فوق  60درجة مئوية
•تخزين المواد المجمدة فى أقل من  -18درجة مئوية
من المفضل إتباع نظام توثيق درجات الح رارة لخزن الطعام

أعــداد الطعـام
•حمايـة الغذاء من التلوث
•معالجة المواد الغذائية الخام بشكل منفصل عن المواد الغذائية الجاهزة لألكل
•أستخدام أوانى منفصلة خالل تجهيز األغذية (مثل السكين المستخدمة فى
تقطيع اللحوم النيئة  ,ال تستخدم على اللحوم المطبوخة)
•األطعمة المحتملة الخطورة تبقى لفترة قصيرة فقط في درجة الح رارة األدنى
خالل إعداد األطعمة

تبريد الطعام المطبوخ
عند تبريد األطعمة المطبوخة المحتملة الخطورة :
•من  60درجة مئوية إلى  21درجة مئوية فى غضون ساعتين
•فى الفترة من  21درجة مئوية إلى  5درجات مئوية فى غضون أربع ساعات
أخرى

ذوبان المواد الغذائية
•يتم إذابة األغذية إما في الثالجة أو الميكروويف

مواصلة اإلحتياجات الغذائية
إعادة تسخين الطعام المطبوخ سابقاً
•يسخن الطعام بسرعة فوق  60درجة مئوية ويتم التحقق والفحص بإستخدام
مقياس الح رارة

عرض الغذاء
األغذية المحتملة الخطورة تعرض تحت التحكم فى درجة الح رارة التالية :
•الطعام البارد أو فى أقل من  5درجات مئوية
•األغذية الساخنة عند أو فوق  60درجة مئوية
من المفضل إتباع نظام توثيق و تسجيل درجة الح رارة

تغليف األغذية
•األغذية المعلبة بطريقة ما  .بجب التعامل معها بأدوات يحميها من التلوث
تغلف األطعمة بطريقة و باستعمال مواد تحميها من التلوث

نقل المواد الغذائية
•عند نقل األغذية ي راعى عدم تعرضها للتلوث
•عند نقل األغذية ي راعى أن تبقى فى درجة الح رارة المطلوبة

التخلص من المواد الغذائية
•المواد الغذائية التى يشتبه فى سالمتها أو يعتقد أنها غير مناسبة  .تفصل
على حدة  ,ويكتب عليها عذم الصالحية قبل التخلص منها أو إعادتها
للمورد
•الشركات التى تنتج  .وتستورد .وتبيع المواد الغذائية بالجملة لهم انظمة فى
التعامل

أحتياجات الموظفين
المشرف على سالمة األغذية
•على المصلحة التجارية الغذائية تبليغ المجلس البلدى بالمشرف على سالمة
األغذية لإلتصال به عندما يبدأ العمل بالمصلحة .

الخبرات والمهارات
•على جميع العاملين اإللمام والمعرفة بما يتعلق بسالمة األغذية والنظافة.
ومن المطلوب على جميع العاملين في مجال األطعمة الحصول على تدريب
معترف به فى مجال سالمة األغذية والنظافة

التعامل باألطعمة
•على جميع العاملين فى مجال األطعمة تجنب اإلتصال المباشر بالطعام بقدر
اإلمكان  .على سبيل المثال ,إستخدام األوانى واألدوات حيثما أمكن ذلك

صحة العاملين في مجال األطعمة
•استبعاد وقتي للعاملين في مجال األغذية عن العمل في حال إصابتهم
باألم راض لمنع انتقالها عبر الطعام

النظافة الشخصية
•أن تكون أيادى العاملين نظيفة  .إرتداء المالبس النظيفة  .التقليل من لبس
المجوه رات فى المعصم واليد وربط الشعر الى الخلف أو تغطيته .
•غسل األيدى بشكل صحيح وفى االوقات المناسبة  .على سبيل المثال  .قبيل
التعامل ومسك الطعام .
•إستخدام حوض غسيل مخصص لغسل األيدى فقط
•توفير الصابون السائل واستخدام المناديل الورقية ذات األستخدام الواحد .
والماء الدافىء  .تكون متوفرة فى احواض الغسيل

لمزيد من المعلومات -زوروا الموقع
اإللكترونى
www.brisbane.qld.gov.au
أو اإلتصال بالرقم (07) 3403 8888
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