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املالحظات و/او اقرتاحات

احللول واملهل الزمنية

جزئيا 

مطابق 

غري 

مطابق
مطابق 4. االإنتاج االأويل

1.4 ال�صحة البيئية

4,1,1 تتم عملية االإنتاج االأويل يف مناطق ال يوجد فيها مواد �سارة مب�ستوى غري مقبول 

من هذه املواد يف الغذاء

2.4 �صحة مناطق االإنتاج الغذائي

4,2,1 وجود نظام لتحليل م�سادر اخلطر ونقاط املراقبة احلرجة )HACCP( لتخفي�ض 

اإحتمال التلوث

4,2,2 وجود نظام لتحكم بالتلوث الناجم عن الهواء والرتبة واملياه واالأعالف واالأ�سمدة 

واملبيدات واالأدوات البيطرية

4,2,3 التحكم بالو�سع ال�سحي للنباتات واحليوانات

4,2,4 املعمل حممي من التلوث الربازي وامللوثات االأخرى

4,2,5 تطبيق برامج يف املزارع تهدف اإىل تاأمني �سالمة االأغذية

 3.4التداول والتخزين والنقل

4,3,1 يتم فرز االأغذية واملكونات الغذائية الإزالة غري ال�سالح منها لالإ�ستهالك الب�سري

4,3,2 التخل�ض من النفايات بطريقة �سحيحة

4.4التنظيف وال�صيانة و�صحة العاملني يف مرحلة االإنتاج االأويل

4,4,1 تتم عمليات التنظيف وال�سيانة ال�سرورية ب�سكل فعال 

4,4,2 يلتزم العاملون بدرجة مالئمة من نظافة و�سحة العاملني

4,4,3 توافر مواد االإ�سعافات االأولية، وو�سعها يف مكان بارز ي�سهل الو�سول اإليها
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مطابق 5. املن�صاة: الت�صميم واالإن�صاءات

1.5  املوقع

1.1.5 املن�صات

5,1,1,1 مكان تداول االأغذية معزول ملنع دخول االأتربة والغبار والدخان وامللوثات 

االأخرى

5,1,1,2 العمل يتم بخط �سري باجتاه منطقة وت�سل�سلي للعمليات االإنتاجية

)مثااًل: اال�ستالم           التخزين           التح�سري           الطبخ           التقدمي

5,1,1,3 مناطق املواد االأولية مف�سولة عن مناطق املنتجات النهائية اأو �سبه النهائية

5,1,1,4 مناطق حت�سري وت�سنيع االأغذية مف�سولة عن املناطق االأخرى التي توؤدي اإىل 

تلوث االأغذية )املراحي�ض، مناطق تخزين مواد التنظيف واملواد الكيميائية(

5,1,1,5 يبعد امل�سنع عن امل�سادر املحتملة للتلوث م�سافة كافية )ين�سح ان يبعد على 

االأقل30 م(

5,1,1,6 ال�سوارع واملمرات وغريها من االأماكن العامة اأو االأجزاء امل�سرتكة من املبنى، 

والتي تقع على م�سافة 10 اأمتار من املوؤ�س�سة الغذائية نظيفة وخالية من الف�سالت والنفايات 

واالأع�ساب

5,1,1,7 الدخول اىل مكان العمل)حيث العمليات االإنتاجية، التو�سيب، والتخزين( 

م�سبوطا �سمن �سروط حمددة

2.1.5 املعدات 

5,1,2,1 ت�سمح باإجراء عمليات ال�سيانة والتنظيف ب�سكل مالئم

5,1,2,2 تعمل ب�سكل يتطابق مع وجهة ا�ستعمالها املق�سودة

5,1,2,3 ت�سهل اعتماد املمار�سات ال�سحية اجليدة، مبا فيها املراقبة

2.5 االأماكن والقاعات

1.2.5 الت�صميم والتن�صيق

5,2,1,1 ي�سمح بتطبيق املمار�سات ال�سحية اجليدة، مبا فيها احلماية من التلوث التباديل 

خالل وبني العمليات

2.2.5 الهياكل واالإ�صافات الداخلية

اأ.االأبواب، النوافذ واأ�صطح العمل

A1 5,2,2 النوافذ واالأبواب اخلارجية قابلة للتنظيف وجمهزة بو�سائل للحماية من 

االآفات )مناخل، �ستائر هوائية، األخ..(
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A2 5,2,2 الفتحات مغلقة ملنع دخول احل�سرات والقوار�ض والطيور اىل الداخل

A3 5,2,2 االأبواب غري م�سنوعة من مواد خ�سبية

A4 5,2,2 االأبواب اخلارجية مزدوجة ومقفلة دائما.

A5 5,2,2 اإرتفاع االأبواب اأقل من 6 ملم عن االأر�ض

5،2،2 ب.االأر�صيات، اجلدران، واالأ�صقف

االأر�صيات

B1 5,2,2 االأر�سيات يف مناطق العمل متينة، غري ما�سة للماء، �سهلة التنظيف ومتنع   

االنزالق

B2 5,2,2 االأر�سية مل�ساء وبها انحدار كايف لت�سريف ال�سوائل اإىل جماري اأر�سية ذات 

حجم كاف

B3 5,2,2 ال يوجد تراكم لالأو�ساخ عند مناطق ات�سال االأر�سيات مع اجلدران 

)االأر�سيات مقو�سة(

B4 5,2,2 اأغطية االأر�سيات من املطاط اأو البال�ستيك اأو اأي مواد ذات نوعية مماثلة �سهلة 

االإزالة والتنظيف والتعقيم، وغري ما�سة

B5 5,2,2 قنوات ت�سريف املياه مغطاة وذات �سعة كافية، �سهل الو�سول لتنظيفها، وذات 

اأغطية قابلة للفك والتنظيف مو�سولة اإىل نظام ال�سرف ال�سحي وفقًا لالأنظمة املرعية 

االإجراء

B6 5,2,2 االإمدادات التي تنقل املياه امللوثة اأو مياه ال�سرف ال�سحي  مف�سولة عن 

االإمدادات التي تنقل املياه امل�ستعملة يف ت�سنيع الغذاء كما ت�سمن عدم الرجوع العك�سي

اجلدران

G1 5,2,2 االأ�سطح الداخلية للجدران وحواجزالف�سل بني املناطق املختلفة م�سيدة من 

مادة غري منفذة اأو ما�سة لل�سوائل

G2 5,2,2 اجلدران �سهلة التنظيف وتتحمل عمليات الغ�سيل املتكرر )مثل البالط اأو 

ال�ستانل�ض �ستيل او غريها من مواد لي�ض لها اأي تاأثري �سام وفق وجهة ا�ستعمالها املق�سودة( 

على اأن ترتفع مرتين على االأقل من االأر�ض

االأ�صقف

D1 5,2,2 االأ�سقف مل�ساء و�سهلة التنظيق ومقاومة للحريق

D2 5,2,2 الطالء امل�ستخدم م�سنوع من مواد م�سموح بها يف ال�سناعات الغذائية 

)Food grade(

D3 5,2,2 ال يوجد ت�سققات اأو هريان يف الطبقة العازلة
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االأ�صقف امل�صتعارة

H1 5,2,2 اأ�سطح االأ�سقف امل�ستعارة امل�ستخدمة يف مناطق تداول االأغذية مل�ساء، �سهلة 

التنظيف وم�سنوعة من مادة غري منفذة اأو ما�سة لل�سوائل

H2 5,2,2 يوجد ممر للو�سول اإىل الفراغ املوجود فوق ال�سقف امل�ستعار لت�سهيل عمليات 

التنظيف وال�سيانة واإكت�ساف عالمات اإنت�سار االآفات

H3 5,2,2 اجلدران واال�سقف ذات لون فاحت مما ي�سهل الك�سف والتعرف على االأو�ساخ 

ويوؤدي لت�سريع اإزالتها

3.5  املعدات

1.3.5 املتطلبات العامة

جمال اإ�ستخدام االأخ�ساب كاأ�سطح مالم�سة للغذاء

 solid(  5,3,1 اإذا كان هناك اإ�ستعمال لللخ�سب، ميكن اإ�ستخدام اخل�سب ال�سلب A1

wood( الذي يتم �سيانته ب�سكل دوري، فقط يف حاالت معينة )احلاالت مذكورة يف 
الدليل(

االآالت املجهزة بنظام »تنظيف يف املكان«

B1 5,3,1 جهاز »تنظيف يف املكان« موجود،  م�سمم ومركب ب�سكل ي�سمح ان ي�سري 

�سائل  التنظيف والتطهري من خالل نظام ثابت ويحتك بكل االأ�سطح املالم�سة للغذاء، جمهز 

بت�سريف ذاتي 

B2 5,3,1 املعدات التي حتتوي على ترو�ض اأو اأجزاء متحركة م�سممة ب�سكل مينع اإنتقال 

مواد الت�سحيم اأو التزييت اإىل الغذاء اأو االأ�سطح املالم�سة للغذاء

food grade 5,3,1 مواد الت�سحيم اأو التزييت �ساحلة ملالم�سة الغذاء B3

2.3.5 اأجهزة مراقبة و�صبط املواد الغذائية

5,3,2,1 تتم معايرة دورية لالأجهزة واملعدات التي ت�ستخدم للقيا�ض ومراقبة املنتجات 

اأو العمليات الغذائية التي توؤثر على �سالمة الغذاء ا�ستنادا اىل ار�سادات امل�سنع 

وبح�سب احلاجة ل�سمان دقتها

5,3,2,2 املحافظة على دقة اأجهزة القيا�ض من خالل ال�سيانة الدورية املوثقة

3.3.5 حاويات النفايات ال�صلبة واملواد غري ال�صاحلة لال�صتهالك

5,3,3,1 حمددة ومو�سفة ح�سب حمتوياتها

5,3,3,2 كافية من حيث العدد مع �سمان �سهولة الو�سول اإليها

5,3,3,3 تفتح و تغلق بالقدم اأو بو�سيلة اأخرى جتنب اللم�ض باالأيدي

5,3,3,4 تفرغ عند  امتالئها وعلى االقل يوميًا
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 5,3,3,5 تفريغ غرف تخزين النفايات، تنظيفها وتعقيمها كلما كان ذلك �سروريًا

5,3,3,6 مزودة باأغطية ومغلقة عندما ال تكون م�ستخدمة

5,3,3,7 حاويات النفايات خارج املبنى مو�سوعة يف مكان حم�سن ملنع انتقال احل�سرات 

والقوار�ض

4.3.5 مواقع املعدات

5,3,4,1 املعدات مو�سوعة ب�سكل ميكن مراقبتها ب�سهولة

5,3,4,2 مركبة بطريقة ت�سمح ب�سيانتها، تنظيفها وتنظيف املنطقة املحيطة بها ب�سكل فعال

5,3,4,3 يوجد ممرات مفتوحة مب�ساحة منا�سبة يف اأماكن العمل وذلك لل�سماح للعاملني 

باأداء االأن�سطة املطلوبة ب�سورة ال توؤدي لتلويث االأغذية اأو االأ�سطح املالم�سة لالأغذية 

باأيديهم اأو مالب�سهم

5,3,4,4 املعدات الغذائية التي ت�ستخدم يف حت�سري، تداول اأو تخزين املواد الغذائية 

مو�سوعة يف اماكن غري معر�سة للتلوث

4.5 التجهيزات

1.4.5 تزويد املياه

5,4,1,1 املياه امل�ستعملة كمكون غذائي، ثلج، اأو بخار  مطابقة للموا�سفة القيا�سية اللبنانية 

NL161 اخلا�سة مبياه ال�سرب

5,4,1,2 االإمدادات من املياه ال�ساخنة كافية جلميع اأن�سطة التنظيف التي جتري يف املوؤ�س�سة 

الغذائية

5,4,1,3 درجة حرارة املياه ال�ساخنة كافية لتحقيق اغرا�ض التنظيف الفعال

5,4,1,4 امل�سايف اأو الفالتر على خطوط املياه، �سهلة الفك والرتكيب لتي�سري عمليات 

ال�سيانة والتنظيف الدوري

5,4,1,5 خزانات مياه ال�سرب م�سنوعة من مواد اآمنة  كافية ال�سيان ، غري ما�سة ومقاومة 

للتاآكل على نحو مينع تلوث املياه بداخلها

5,4,1,6 خزانات املياه مزودة باأغطية منا�سبة ملنع و�سول احليوانات والطيور وغريها من 

املواد الغريبة اإليها

5,4,1,7 اخلزانات تنظف وتعقم مرتني على االأقل يف ال�سنة)زيادة تكرارية التنظيف 

والتعقيم متى ما كان ذلك مطلوبًا(

5,4,1,8 مراقبة م�ستوى الكلور با�ستمرار يف حال ا�ستعماله ملعاجلة املياه ل�سمان وجوده �سمن 

NL 161 احلدود املقبولة املحددة يف موا�سفة مياه ال�سرب

5,4,1,9 اجراء حتاليل خمربية �ساملة ملياه ال�سرب ح�سب املوا�سفة اللبنانية ذات ال�سلة يف 

املختربات الر�سمية اأو اخلا�سة املعتمدة من الدولة اللبنانية ب�سكل دوري على اأال تزيد عن 

�ستة اأ�سهر

5,4,1,10 اإجراء حتاليل جرثومية  ملياه ال�سرب كل �سهر حيث ميكن لهذه املدة اأن تطول 

اأو تق�سر بناًء على نتائج هذه التحاليل وطبيعة العمليات الت�سنيعية



7

2.4.5 ت�رصيف املياه والتخل�س من النفايات

5,4,2,1 التخل�ض من مياه ال�سرف ال�سحي والنفايات ال�سلبة بطريقة �سحية

5,4,2,2 اأجهزة منع االرجتاع )الفراغات الهوائية اأو اأجهزة منع التفريغ الهوائي(مثبتة ملنع 

رجوع مياه ال�سرف ال�سحي من خالل الو�سالت املتقاطعة

متديدات خطوط اخلدمات العام

A1 5,4,2 خطوط اخلدمات العامة مثل خطوط الغاز والكهرباء وال�سرف ال�سحي واملياه 

وقنوات التربيد ممددة بعيداً عن مناطق حت�سري وت�سنيع االأغذية اأو املناطق التي تكون فيها 

االأغذية مك�سوفة وذلك لتقليل احتمال التلوث

A2 5,4,2 ال يظهر اأي عالمات �سداأ اأو ت�ساقط للطالء على خطوط اخلدمات العامة خطوط 

اخلدمات �سهلة التنظيف، حمددة اأو ملونة ح�سب نوعها، م�سممة ومغطاة مبادة منا�سبة منا�سبة 

حتد من تراكم االأو�ساخ عليها

A3 5,4,2 معزولة )كلما كان ذلك �سروريا ( ملنع تكاثف املياه

3.4.5 التنظيف

5,4,3,1 يوجد جتهيزات مالئمة وم�سممة ب�سكل منا�سب لتنظيف املعدات واالأجهزة التي 

تالم�ض االأغذية مزودة مبياه لل�سرب باردة و�ساخنة عند ال�سرورة

4.4.5 التجهيزات ال�صحية واملراحي�س

اأ. جتهيزات غ�صل اليدين

A1 5,4,4 يوجد مرافق لغ�سل اليدين يف  مناطق اإنتاج الطعام

A2 5,4,4 يوجد مغ�سلة اإ�سافية على مدخل منطقة االإنتاج

A3 5,4,4 مغا�سل االأيدي موجودة يف مكان منا�سب ال ي�ساهم بتلوث الغذاء ي�سهل 

الو�سول اإليها، مزودة ب�سابون �سائل، معقم لليدين واأوراق تن�سيف ت�ستخدم ملرة واحدة

A4 5,4,4 يوجد كميات كافية من املياه ال�ساخنة والباردة

A5 5,4,4 مغا�سل االأيدي �سهلة التنظيف، تتم �سيانتها واإبقائها نظيفة با�ستمرار

A6 5,4,4 يوجد لوحة تو�سيحية تبني اأن املغ�سلة خم�س�سة لغ�سل االأيدي فقط مع 

اإر�سادات لطريقة غ�سل اليدين

ب. املراحي�س وتبديل املالب�س

B1 5,4,4 يوجد مراحي�ض بعدد كايف ومنا�سب ملتداويل االأغذية ) اأنظر اجلدول(
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عدد العمال عدد املراحي�ض عدد مغا�سل اليد

من 1- 15 2 2

من 20-16 4 4

من 40-21 6 6

من60-41 8 8

من 80-61 10 10

من 100-81 12 12

اأكرث من مئة

12 للمائة االأوىل 

وي�ساف مرحا�ض لكل 

10 اأ�سخا�ض

12 للمائة االأوىل وي�ساف مغ�سلة يد لكل 10 اأ�سخا�ض

B2 5,4,4 موقع املراحي�ض مالئمًا وميكن الو�سول اإليها ب�سهولة من قبل جميع العاملني

B3 5,4,4 املراحي�ض مغلقة متامًا واأبوابها مركبة باإحكام وذاتية االإغالق

B4 5,4,4 املراحي�ض مزودة مبغ�سلة لليدين ، باالإ�سافة اإىل �سابون �سائل ،معقم ومنا�سف 

ورقية اأو و�سيلة تن�سيف مالئمة اأخرى، عليها لوحة بارزة مكتوب عليها )غ�سل اليدين( 

وحاويات نفايات تفتح باالأرجل

B5 5,4,4 املراحي�ض �سهلة التنظيف وجيدة التهوئة وم�ساءة جيداً

B6 5,4,4 املراحي�ض ال تفتح مبا�سرة على املناطق التي يتم فيها حت�سري اأو تخزين الطعام، 

اأو تخزين مواد تعبئة الغذاء، اأو اأي مواد ذات عالقة باالأغذية

B7 5,4,4 يوجد غرف منا�سبة لتبديل مالب�ض العمال ويف مواقع مالئمة بعيدة عن مناطق 

االإنتاج، ال تطل عليها مبا�سرة ومزودة بعدد كايف من اخلزائن املغلقة

5.4.5 �صبط احلرارة

5,4,5,1 توجد جتهيزات مالئمة لت�سخني وتربيد وطبخ وجتميد املنتجات الغذائية، 

ولتخزين املنتجات الغذائية املربدة اأو املجمدة ومراقبة حرارتها

6.4.5 جودة الهواء والتهوئة

5,4,6,1 يوجد عدد كايف من نظم التهوئة ملنع الدهون اأو البخار املتكاثف من التجمع 

على اجلدران واالأ�سقف واملعدات

5,4,6,2 يوجد فالتر اأو غريها من معدات ا�ستخال�ض الدهون �سهلة الفك والرتكيب 

لتنظيفها اأو ا�ستبدالها اإذا كانت غري م�سممة لتنظف يف مكانها

5,4,6,3 يتم تنظيف نظام التهوئة ب�سكل دوري
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5,4,6,4 هناك معاجلة للهواء امل�سغوط الذي يتم اإدخاله يف االأغذية ميكانيكيًا اأو ي�ستخدم 

لتنظيف االأ�سطح املالم�سة لالأغذية بحيث ال يوؤدي اإىل تلوث االأغذية

5,4,6,5 يتم اإعتماد م�سادر موثوقة للغازات التي هي على احتكاك مبا�سر باملنتج الغذائي 

والتاأكد اأنها �ساحلة ملالم�سة الغذاء ويتم فلرتتها قبل االإ�ستعمال ل�سمان عدم وجود 

ملوثات كالغبار الزيوت اأو غريها

7.4.5 االإ�صاءة

5,4,7,1 االإ�ساءة والرتكيبات اخلا�سة بها م�سممة بطريقة ت�سهل تنظيفها ومتنع تالاكم 

االأو�ساخ عليها

5,4,7,2 يوجد اإ�ساءة كافية �سواء كانت طبيعية اأم ا�سطناعية

5,4,7,3 يوجد وحدات اإ�ساءة �سد الك�سر اأو حممية باأغطية �سد الك�سر

8.4.5 التخزين

5,4,8,1 تتم عمليات تخزين املنتجات النهائية حتت ظروف توفر حماية االأغذية من 

التلوث الطبيعي والكيميائي وامليكروبيولوجي وكذلك من ف�ساد االأغذية وحاوياتها

5,4,8,2 يوجد خمازن كافية للمواد الالزمة للعمل واالإنتاج مبا يف ذلك املواد الغذائية ، 

املعدات واملواد غري الغذائية مثل االأواين، واالأقم�سة، االأدوات اأو املواد ذات اال�ستخدام ملرة 

واحدة ، مواد التغليف، املواد الكيميائية )كمواد التنظيف والت�سحيم والوقود.....(

5,4,8,3 يتم تخزين االأغذية يف منطقة منف�سلة عن جميع املواد االأخرى

5,4,8,4 يوجد رفوف باأعداد كافية يف املوؤ�س�سة ل�سمان تخزين جميع املواد الغذائية 

ب�سكل مينعها من مالم�سة  االأ�سطح )االأر�ض واجلدران وال�سقف(

5,4,8,5 اإن جميع املواد الغذائية مو�سوعة على رفوف اأو روافع اأو من�سات اأو طبايل 

)غري خ�سبية(  ال يقل ارتفاعها عن 15 �سم  فوق االأر�ض

5,4,8,6 اإن الرفوف بعيدة عن اجلدران مبا ال يقل عن 5 �سم، لت�سهيل عمليات التنظيف 

واملراقبة

5,4,8,7 يتم تخزين جميع املواد غري الغذائية مثل املنظفات، املعقمات، املطهرات 

واملبيدات وغريها من املواد املماثلة يف منطقة منف�سلة، قابلة لالإغالق باإحكام ملنع 

اإحتماالت التلوث التباديل مع املواد الغذائية، االأ�سطح املالم�سة لالأغذية واملواد غري الغذائية 

مثل االأواين، والقما�ض، املواد ذات اال�ستخدام ملرة واحدة، مواد التعبئة والتغليف

5,4,8,8 يتم تخزين مواد التعبئة والتغليف يف خمازن نظيفة، جيدة التهوئة، حممية من 

دخول احل�سرات ، الزواحف، القوار�ض والطيور

5,4,8,9 يوجد تعريف جلميع املواد املخزنة

5,4,8,10 مراقبة حرارة املخازن ب�سكل دوري

5,4,8,11 املنتجات غري املطابقة للمعايري معزولة يف اأماكن خا�سة معدة لهذا ال�ساأن ويوجد 

اإ�سارة اأو بطاقة تعرف املنتج و ت�سف بو�سوح حالته كي ال ي�ستخدم باخلطاأ وذلك بانتظار تلفه 

وفقاً لالأ�سول

5,4,8,12 هناك تدوير للمخزون الغذائي يف مناطق التخزين ب�سكل متكرر للتاأكد من 

اإتباع قاعدة« ما يدخل اأوال يخرج اأوال»FIFO« وذلك للمواد االأولية والتعبئة 

5,4,8,13 يوجد تخزين للمواد الغذائية يف عبوات اآمنة ومنا�سبة للغذاء وتتم تغطيتها
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1،8،4،5 التحكم بدرجات احلرارة خالل النقل والتخزين

5,4,8,14,1 يتم تخزين، نقل وتوزيع االأغذية يف معدات حتافظ ب�سكل دائم على درجة 

احلرارة املطلوبة: عند التربيد: °5 م اأو اأقل، عند حفظها �ساخنة: °60 م اأو اأكرث

عند التجميد: °18 –م

5,4,8,14,2 املناطق امل�ستخدمة يف تخزين املواد الغذائية اجلافة، باردة وذات تهوئة جيدة 

ورطوبة  ن�سبية ترتاوح بني 60 و 65 %

5,4,8,14,3 درجة حرارة التخزين تتوافق مع متطلبات امل�سنع املو�سحة على البطاقة 

الغذائية

املالحظات و/او اقرتاحات 

احللول واملهل الزمنية

جزئيا 

مطابق 

غري 

مطابق
مطابق 6. مراقبة العمليات

1.6 �سبط م�سادر اخلطر املتعلقة باالأغذية

6,1,1 يوجد �سبط مل�سادر اخلطر املتعلقة باالأغذية عن طريق تطبيق اأنظمة حتليل م�سادر 

)HACCP( اخلطر ونقاط املراقبة احلرجة

2.6 االأوجه الرئي�سية يف اأنظمة املراقبة

1.2.6 مراقبة احلرارة واملدة

6,2,1,1 عدم تخزين او عر�ض االأغذية عالية اخلطورة واملعدة لال�ستهالك املبا�سر على 

املنتجات  من  والتخل�ض  �ساعات   4 عن  تزيد  ملدة  م  درجات حرارة ما بني °5م و60° 

الغذائية بعد ذلك الوقت

6,2,1,2 مراقبة اأجهزة ت�سجيل احلرارة دوريا وتوثيق نتائجها

2.2.6 مراحل حمددة من الت�صنيع

6,2,2,1 مراقبة مراحل الت�سنيع: التربيد، املعاجلة احلرارية، االإ�سعاع، التجفيف، احلفظ 

الكيميائي، التعبئة حتت التفريغ اأو يف جو معدل

3.2.6 اخل�صائ�س امليكروبيولوجية واخل�صائ�س االأخرى

6,2,3,1 اخل�سائ�ض امليكروبيولوجية او الكيميائية اأو الفيزيقية املعتمدة يف نظام املراقبة 

مبنية على اأ�س�ض علمية �سلبة

4.2.6 التلوث امليكروبيولوجي التباديل

6,2,4,1 الدخول اىل مناطق اعداد الغذاء يقت�سر اىل اق�سى حد ممكن على املعنيني

6,2,4,2 عدم اإدخال املواد االأولية اىل مناطق االإنتاج يف الكراتني املغلفة حيث اأنها حتمل 

الكثري من الغبار والكائنات املجهرية

6,2,4,3 اتخاذ جميع التدابري املمكنة للتاأكد من اأن موظفي االإدارة و ال�سيانة، لن يلوثوا 

االأغذية عند زيارتهم ملناطق اإعداد الطعام
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6,2,4,4 يتم الدخول اىل مناطق الت�سنيع عرب اأماكن خم�س�سة ، حيث يفر�ض تبديل 

املالب�ض اأو ارتداء مالب�ض نظيفة واقية مبا فيها االأحذية واأغطية الراأ�ض، وتنظيف االأيدي قبل 

الدخول اىل مناطق الت�سنيع

6,2,4,5 جتنب مالم�سة االأغذية اجلاهزة لالأكل باالأيدي مبا�سرة واإ�ستخدام قدر االإمكان 

- وكلما كان ذلك عمليًا – قفازات ذات اال�ستخدام االأحادي، اأدوات نظيفة ومعقمة مثل 

املالقط، املالعق، اأو غريها من اأدوات تداول وتوزيع املواد الغذائية

6,2,4,6 االأغذية النيئة اأو غري املجهزة حتفظ ب�سكل منف�سل متامًا عن االأغذية اجلاهزة 

لالأكل )باملكان اأو الوقت(

6,2,4,7 االأ�سطح املالم�سة للغذاء تنظف وتعقم

6,2,4,8 عدم اإ�ستخدام املعدات اأو االأدوات امللوثة باأي اأغذية نيئة يف طبخ اأو حت�سري 

الغذاء اجلاهز لالأكل من دون تنظيفها و تعقيمها

6,2,4,9 التقيد بار�سادات اإ�سافية خا�سة باملطاعم

5.2.6 التلوث الكيميائي والفيزيقي

6,2,5,1 يتاأكد امل�سوؤول يف املوؤ�س�سة الغذائية من اأن جميع عمليات تخزين، عر�ض، 

حت�سري وتقدمي املواد الغذائية تتم بطريقة حتميها من التلوث الكيميائي والفيزيقي

6,2,5,2 يوجد اإلتزام باإر�سادات تخزين املواد غري الغذائية مثل املواد الكيميائية واملبيدات 

وغريها

6,2,5,3 عدم ا�ستخدام م�سافات غذائية ممنوعة ويف حال ا�ستخدام امل�سافات الغذائية 

امل�سموحة اأن يكون ذلك بكميات �سمن احلد املعتمد يف املوا�سفات

6.2.6التعامل مع م�صببات احل�صا�صية

6,2,6,1 اإن املكونات الغذائية املعروف باأنها ت�سبب احل�سا�سية ال�سائعة لدى امل�ستهلكني 

معلنة من قبل املوؤ�س�سة عندما تكون موجودة يف االأغذية التي مت اإعدادها اأو بيعها

6,2,6,2 يوجد حتذير عن وجود اأي من املكونات الغذائية امل�سببة للح�سا�سية على البطاقة 

الغذائية )اأو قائمة الطعام( اإذا وجدت يف الغذاء �سواء كانت مكونًا اأو م�سافًا غذائيًا اأو 

عاماًل م�ساعداً حتى ولو كانت كميتها قليلة

6,2,6,3 اإدراج اأ�سماء املواد امل�سببة للح�سا�سية امل�سموح بها يف قائمة املكونات املوجودة 

على البطاقة الغذائية للمنتج �سواء كانت تلك االأغذية معباأة اأو متت اإعادة تعبئتها

6,2,6,4 عدم تخزين املواد امل�سببة للح�سا�سية مع اأو بالقرب من مواد ال ت�سبب احل�سا�سية

6,2,6,5 عدم التعامل مع املواد الغذائية غري امل�سببة للح�سا�سية قبل غ�سل اليدين واالأ�سطح 

املالم�سة ب�سكل �سحيح

3.6 متطلبات املادة االأولية

1.3.6ا�صتالم املواد االولية الغذائية

6,3,1,1 مراقبة املواد االأولية الغذائية مبجرد ا�ستالمها  والتاأكد اأنها خالية من مظاهر 

التلف، االآفات اأو اأي ملوثات اأخرى، يف حالة منا�سبة للغر�ض املعدة الأجله
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6,3,1,2 وجود امل�ستندات املنا�سبة اخلا�سة باملواد االأولية الغذائية

6,3,1,3 مراقبة و�سيلة نقل املواد الغذائية

6,3,1,4 ا�ستالم املواد االأولية الغذائية التي حتتاج للحفظ احلراري على درجات احلرارة 

املطلوبة

6,3,1,5 عبوات املواد االأولية الغذائية �سليمة وخالية من اأي تلف

6,3,1,6 املواد االأولية الغذائية حتمل بطاقة غذائية منا�سبة مو�سح عليها ا�سم املنتج 

واملكونات، وتاريخ االإنتاج وال�سالحية........اإلخ،

6,3,1,7 رف�ض املواد االأولية الغذائية غري املقبولة  وتوثيق ذلك

6,3,1,8 يجب نقل املواد االأولية الغذائية مبا�سرة اإىل املخازن بعد التفتي�ض عليها 

وا�ستالمها

6,3,1,9 عند اإزالة العبوات االأ�سلية بعد اال�ستالم، يذكر على البطاقة الغذائية للعبوات 

اجلديدة نف�ض تاريخ االإنتاج وتاريخ انتهاء ال�سالحية املوجود على العبوات االأ�سلية

6,3,1,10 االحتفاظ بالفواتري واالإي�ساالت، ومعلومات عن دفعة االإنتاج، للتمكن من 

تتبع املنتجات التي ال حتمل بطاقة غذائية )مثل ال�سمك النيئ، واملحار، اللحوم، اخل�سروات 

والفاكهة ومنتجات املخابز( اأو �سحنات التجزئة

4.6 التو�صيب

1.4.6املتطلبات العامة ملواد التعبئة والتغليف

food grade 6,4,1,1 مواد التعبئة والتغليف م�سموح بها ملالم�سة الغذاء

6,4,1,2 مواد التعبئة والتغليف منا�سبة لطبيعة الغذاء الذي �سيالم�سه، متينة كي تتحمل 

ظروف التخزين والتجهيز والنقل

6,4,1,3 مواد التعبئة والتغليف  م�سممة بحيث توفر احلماية الكافية للغذاء املعباأ فيها 

وذلك للحد من تلوث وتلف االأغذية

6,4,1,4 حت�سل عملية التعبئة والتغليف للمواد الغذائية حتت ظروف �سحية حلماية 

االأغذية من خماطر التلوث

6,4,1,5 تُنفذ مرحلة التعبئة والتغليف من قبل موظفني مدربني تدريباً منا�سباً يف جمال �سالمة 

االأغذية

6,4,1,6 يتم تخزين مواد التعبئة والتغليف والتداول بها يف ظروف �سحية للحد من 

خماطر تلوثها اأو تلفها

2.4.6حماية املكونات الغذائية

6,4,2,1 عدم تخزين اأو طبخ االأغذية عالية احلمو�سة  )الرقم الهيدروجينى اأقل من 

4.6( يف حاويات مغلفة ب اأو م�سنوعة من اأو حتتوي على اأي من املواد التي توؤثر على 

�سحة و�سالمة الغذاء
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5.6 املياه

1.5.6 املياه املالم�صة للمنتجات الغذائية

6,5,1,1 ا�ستعمال مياه ال�سرب املطابقة للموا�سفة القيا�سية اللبنانية املعنية يف تداول وت�سنيع 

املنتجات الغذائية، فيما عدا احلاالت التالية:

- توليد البخار ومكافحة احلرائق وغريها من الن�ساطات التي ال عالقة لها بالغذاء

- بع�ض العمليات )كالتربيد ال�سريع مثال( يف بع�ض مناطق تداول االأغذية، �سرط اأال ي�سبب 

هذا االأمر اأي خطر على �سالمة و�سالح املنتجات الغذائية 

6,5,1,2 معاجلة وحفظ املياه ال�سارية بغية اعادة ا�ستعمالها ب�سكل ي�سمن عدم وجود اأي 

خطر يهدد �سالمة و�سالح املنتجات الغذائية عند ا�ستعمالها

6,5,1,3 مراقبة عملية املعاجلة ب�سكل فعال

6,5,1,4 تتم اإعادة اإ�ستعمال املياه التي مل تخ�سع الأي معاجلة الحقة واملياه امل�سرتجعة 

من عملية التبخري اأو جتفيف املنتجات، �سرط اأال ي�سبب هذا االأمر اأي خطر على �سالمة 

و�سالح املنتجات الغذائية

6,5,1,5 يوجد متديدات لللمياه املعاد ا�ستعمالها منف�سلة ومميزة بحيث ي�سهل التعرف 

عليها بو�سوح

6,5,1,6 اأخذ موافقة اجلهات املخت�سة الإجراء اأي عملية معاجلة للمياه والإعادة ا�ستعمالها 

يف اأي �سناعة غذائية

2.5.6 املياه امل�صتعملة كمكون غذائي

6,5,2,1 املياه �ساحلة لل�سرب عند ا�ستعمالها كمكون غذائي لتاليف تلوث املنتجات 

الغذائية

3.5.6 الثلج والبخار

6,5,3,1 الثلج م�سنوع من مياه مطابقة لالإ�سرتاطات املو�سحة يف 1.4.5

6,5,3,2 يتم اإنتاج وتداول وتخزين الثلج بطريقة توؤمن احلماية الالزمة من التلوث

6,5,3,3 ال ي�سكل البخار امل�ستعمل ب�سكل مبا�سر مع االأغذية اأو مع االأ�سطح املالم�سة 

لالأغذية تهديدا ل�سالمة و�سالح املنتجات الغذائية

6.6 االإدارة واالإ�رصاف

1.6.6 م�صوؤول مراقبة اجلودة

6,6,1,1 يوجد رقابة ذاتية وحتديد فريق العمل/اأو  م�سوؤول مراقبة اجلودة املكلف  

باالإهتمام مبراقبة  اجلودة واال�سراف على جميع العمليات املتعلقة بالتداول و االإنتاج 

الغذائي

6,6,1,2 م�سوؤول مراقبة اجلودة  لديه املعرفة يف مبادئ وممار�سات �سالمة االأغذية، من 

خالل ح�سوله على تدريبات يف جمال ممار�سات الت�سنيع اجلّيدة و�سالمة الغذاء

6,6,1,3 ي�سرف م�سوؤول مراقبة اجلودة ب�سورة فعالة على تطبيق ممار�سات الغذاء االآمن 

ويقوم باإجراء عمليات تفتي�ض منتظمة للموؤ�س�سة 
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6,6,1,4 يقوم م�سوؤول مراقبة اجلودة بتدريب جميع املوظفني قبل بدء العمل وي�سمن اأن 

املوظفني املدربني م�سوؤولني عن تطبيق االإجراءات ال�سحيحة

7.6 التوثيق وال�صجالت

6,7,1 االإحتفاظ بال�سجالت حول عمليات الت�سنيع واالإنتاج والتوزيع ملدة تزيد على مدة 

�سالح املنتج

8.6 اإجراءات االإ�صرتداد

6,8,1 يوجد اإجراءات فعالة الإ�سرتداد اأي منتج غذائي

6,8,2 اإعادة تقييم املنتجات االأخرى امل�سنعة يف ظروف م�سابهة بعد اإ�سرتداد املنتج

6,8,3 اإجراء حتذيرات واإنذارات عامة

6,8,4 مراقبة املنتجات امل�سرتدة حتى يتم اإما تلفها اأو اإ�ستعمالها الأغرا�ض غري غذائية

7. املن�صاأة: ال�صيانة واالإجراءات ال�صحية

1.7 ال�صيانة والتنظيف

1.1.7 املتطلبات العامة

7,1,1,1 اعتماد برنامج دوري لل�سيانة واملداومة على �سيانة جميع   اأجزاء املوؤ�س�سة 

الغذائية مبا فيها التجهيزات الدائمة واملوؤقتة واملعدات والبناء على اأ�سا�ض هذا الربنامج

7,1,1,2 عدم و�سع اأي اأثاث اأو معدات ال ميكن نقلها اأو حتريكها ب�سهولة بالقرب من 

اجلدران اأي اأثاث اأو معدات ال ميكن نقلها اأو حتريكها ب�سهولة

7,1,1,3 اأ�سطح املعدات واالأدوات املالم�سة لالأغذية خالية من ال�سقوق والت�سدعات وتتم 

�سيانتها با�ستمرار وتبقى �ساحلة للعمل ونظيفة وخالية من املواد ال�سارة

7,1,1,4 اإعادة ت�سوية االألواح واالأ�سطح اخلا�سة بالتقطيع التي ميكن اأن تتعر�ض للخد�ض 

اإذا �سارت خ�سنة وغري م�ستوية واأ�سبح من ال�سعب تنظيفها وتعقيمها ب�سكل فعال،و 

التخل�ض منها اإذا اأ�سبح من امل�ستحيل ت�سوية �سطحها

7,1,1,5 اإبقاء اأ�سطح املعدات غري املالم�سة لالأغذية مثل اخلزائن والربادات والثالجات 

والرفوف واملواقد واأجهزة الطبخ وم�ساعد الغذاء نظيفة ويف حالة جيدة و�ساحلة للعمل 

وخالية من احلواف والنتوءات وال�سقوق

2.1.7 اإجراءات وطرق التنظيف 

1.2.1.7متطلبات عامة متعلقة بالنظافة

7,1,2,1 يتم تنظيف االأ�سطح واملعدات واالأدوات واالأجهزة املالم�سة للغذاء ب�سكل جيد

7,1,2,2 تنظيف وتعقيم املعدات اأو االأواين امل�ستخدمة يف  حت�سري االأغذية العالية اخلطورة 

مرة واحدة كل 4 �ساعات على االأقل
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7,1,2,3 يجب تنظيف االأ�سطح غري املالم�سة لالأغذية بتكرارية متنع تراكم االأو�ساخ 

والدهون واملخلفات االأخرى )يف�سل مرة واحدة يف االأ�سبوع اأو اأكرث ح�سب احلاجة(

7,1,2,4 برنامج التنظيف ي�سم و�سائل النقل

7,1,2,5 القيام بالتنظيف بطريقة منظمة، على �سبيل املثال، يف ت�سل�سل يبداأ من اجلدران ثم 

اأ�سطح املعدات غري املالم�سة لالأغذية كاخلزائن والثالجات ومواقد الطبخ ثم االأر�سيات

2.2.1.7مرافق التنظيف

7,1,2,2,1 تتوفر الو�سائل املنا�سبة للتمكن من القيام بعمليات التنظيف الفعال وهناك 

منطقة منف�سلة للتنظيف لتحقيق الف�سل ال�سليم بني املعدات النظيفة وغري النظيفة بحيث 

مينع انت�سار التلوث

3.2.1.7عمليات التنظيف والتعقيم

7,1,2,3,1 يوجد اأحوا�ض منف�سلة الإعداد الغذاء واأحوا�ض لغ�سيل املعدات

7,1,2,3,2 جميع اأن�سطة غ�سيل االأطباق تتم داخل مبنى املوؤ�س�سة الغذائية

7,1,2,3,3 اأحوا�ض غ�سيل االأواين تنظف  ب�سكل متكرر ملنع تراكم روا�سب  الدهون 

والبقايا االأخرى عليها

7,1,2,3,4 اأحوا�ض غ�سيل االأغذية اجلاهزة لالأكل تنظف وتعقم قبل ا�ستخدامها

7,1,2,3,5 عدم ا�ستخدام اأحوا�ض الغ�سيل لالأغرا�ض غري املخ�س�سة لها

4.2.1.7املواد الكيميائية امل�صتخدمة يف التنظيف والتعقيم

7,1,2,4,1 املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف التنظيف والتعقيم / التطهري منا�سبة ال�ستخدامها 

يف املن�ساآت الغذائية

7,1,2,4,2 حتديد طريقة التنظيف املنا�سبة بناء على تعليمات موردي املواد الكيميائية اأو 

ال�سركة التي تقدم اخلدمات ال�سحية

7,1,2,4,3 املواد امل�ستخدمة لتنظيف االأ�سطح املالم�سة لالأغذية منا�سبة لغر�ض التنظيف 

واأن تكون قادرة على اإزالة بقايا الغذاء ب�سكل فعال من املعدات واالأواين

7,1,2,4,4 االحتفاظ با�ستمارة بيانات �سالمة املادة )MSDS(  املتعلقة مبدى مالءمة 

وفعالية هذه املادة الكيميائية و / اأو عملية التعقيم / التطهري

7,1,2,4,5 اأن املواد الكيميائية فعالة �سد االحياء املجهرية املراد التخل�ض منها

7,1,2,4,6 يوجد تقييم لفعالية طريقة التنظيف من قبل املوؤ�س�سة الغذائية واالإحتفاظ 

بالبيانات اخلا�سة

7,1,2,4,7 يوجد بطاقة تعريفية  على جميع عبوات املواد الكيميائية مهما كان حجمها 

و�سعتها 

7,1,2,4,8 اإتباع االإر�سادات اخلا�سة بكيفية ا�ستخدام تلك املواد، وخا�سة اجلمع االأمثل 

ما بني كل من درجة احلرارة ودرجة احلمو�سة وتركيز املادة، واإذا كانت التعليمات غري 

وا�سحة فيجب التوا�سل مع املورد لالإ�ستف�سار

7,1,2,4,9 عدم و�سع اأو حفظ املواد الكيميائية يف حاويات الطعام اأبداً

7,1,2,4,10 يوجد �سخ�ض معني يف املوؤ�س�سة مدرب على ا�ستخدام املطهر والتحقق من 

درجة حرارة املاء وتركيز املطهر ب�سكل دوري
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5.2.1.7اأدوات ومعدات التنظيف

7,1,2,5,1 اأدوات التنظيف م�سممة بطريقة لتقوم بتنظيف فعال وال يوجد فيها اأجزاء 

غري ظاهرة ترتاكم فيها املخلفات والبكترييا

7,1,2,5,2 اأدوات التنظيف ال تتاأثر مبواد التنظيف الكيميائية

7,1,2,5,3 جتنب ا�ستخدام املكان�ض والفرا�سي امل�سنوعة من اخل�سب وال�سعريات الطبيعية 

وجتنب ا�ستعمال املكان�ض امل�ستهلكة اأو التالفة مع �سرورة ا�ستبدالها

7,1,2,5,4 يوجد ا�ستخدام للمما�سح ذات الراأ�ض القابل لالنف�سال والقابلة للغ�سل يف تنظيف 

االأر�سيات

7,1,2,5,5 اأدوات التنظيف خمزنة بطريقة نظيفة وجافة بعد ا�ستخدامها يف االأماكن 

املحددة التي خ�س�ست لذلك

7,1,2,5,6 يتم اختيار املعدات واالآالت امليكانيكية امل�ساعدة يف التنظيف مثل اأجهزة غ�سل 

االأر�ض وغ�ساالت االأر�سيات الدورانية بعناية بحيث تكون منا�سبة لال�ستخدام املطلوب منها

2.7 برنامج التنظيف

7,2,1 يوجد برنامج تنظيف وتعقيم دوري و�سامل جلميع املعدات واملرافق باالإ�سافة اإىل 

نظافة البيئة العامة لتحقيق امل�ستوى املطلوب من النظافة

7,2,2 يتم تطوير طرق التنظيف بحيث تكون منا�سبة للمكان اأو املعدات اأو االأ�سطح املراد 

تنظيفها وت�سف تلك الطرق كال من اأ�سلوب وتكرارية التنظيف يف منطقة حمددة

7,2,3 تقيم املن�ساآت الغذائية كل منطقة بناء على املخاطر املحتملة امليكروبيولوجية ، او 

الكيميائية اأو مل�سببات احل�سا�سية

7,2,4 يوجد جدول زمني للتنظيف مع االأخذ باالعتبار التفا�سيل التالية: حجم ونوع 

املنطقة املراد تنظيفها ودرجة احلرارة املنا�سبة لتنظيفها، وتركيب املبنى وت�سطيبات اجلدران 

واالأر�سيات واالأ�سقف، نوع االت�ساخ ودرجة ع�سر املياه و�سغط املياه ونظام ال�سرف 

ال�سحي، اإذا كان من ال�سروري التنظيف اأثناء اإعداد الطعام، يجب اتخاذ التدابري الكافية 

الإزالة اأو حماية املواد الغذائية، اتخاذ التدابري للحد من خماطر انت�سار التلوث خا�سة عند 

ا�ستخدام ال�سغط العايل للمياه

7,2,5 يحدد يف برنامج التنظيف : ما الذي �سيتم تنظيفه، املواد الكيميائية وامل�ستلزمات 

واملعدات الواجب اإ�ستخدامها، تخفيف املواد الكيميائية وزمن مالم�سة املادة الكيميائية 

للمادة اأو املعدات املراد تنظيفها، طريقة (كيفية) التنظيف، تكرارية عملية التنظيف، الوقت 

الالزم للتنظيف، من �سيقوم بالتنظيف، احتياطات ال�سالمة الواجب اتخاذها واملالب�ض 

الواقية الالزم ارتدائها، اإجراءات املتابعة وال�سبط

3.7  مكافحة االأفات

1.3.7 املتطلبات العامة

7,3,1,1 ال يوجد افات مثل القوار�ض واحل�سرات والطيور  واحليوانات يف املن�ساأة   الغذائية

7,3,1,2 مراقبة املن�ساآت الغذائية واملناطق املحيطة بها بانتظام للبحث عن   اأي اآثار النت�سار 

االآفات
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7,3,1,3 يوجد اإجراءات مكافحة فورية للت�سحيح اإذا مت اإكت�ساف افات

7,3,1,4 تتم مكافحة االآفات من قبل �سركات معتمدة ومتخ�س�سة يف مكافحة االآفات اأو 

فريق عمل من قبل املوؤ�س�سة نف�سها مدَرب على القيام بهذه العمليات

7,3,1,5 يتم اإ�ستخدام طرق ومواد كيميائية مرخ�سة

2.3.7 اإيواء االأفات

7,3,2,1 جميع املواد الغذائية مغطاة وخمزنة ب�سكل �سحيح با�ستخدام حاويات حمكمة 

االإغالق

7,3,2,2 اأر�سيات املن�ساآت الغذائية نظيفة وخالية من بقايا الطعام خا�سًة يف الليل ومينع 

منعًا باتًا حت�سري االأغذية وتنظيف االأواين يف االأماكن املفتوحة بجانب اأو خلف املوؤ�س�سة اأو 

يف املمرات اجلانبية

7,3,2,3 يف�سل جتنب تركيب االأ�سقف امل�ستعارة يف مناطق اإعداد الغذاء اأو مناطق التخزين 

اإىل اأق�سى حد ممكن

7,3,2,4 اإ�سالح اأي عيوب يف اجلدران، االأر�سيات، االأ�سقف، املعدات اأو االأدوات 

اخل�سبية وجميع اأجزاء املبنى ومكوناته االإن�سائية باأ�سرع ما ميكن

7,3,2,5 عند تخزين االأدوات اأو املعدات املهملة وغري امل�ستعملة يف املوؤ�س�سة الغذائية، 

وحتريك هذه االأدوات وتغيري اأماكنها لكي ال تكون ماأوى لالآفات، وان تكون هذه 

االماكن منف�سلة كليا عن مناطق االنتاج

3.3.7 �صبط ومراقبة االأفات

7,3,3,1 االحتفاظ بال�سجالت اخلا�سة بنتائج عمليات مكافحة االآفات

7,3,3,2 يوجد وثائق تت�سمن: ن�سخة من العقد املربم مع �سركة مكافحة االآفات، ا�سم 

الفني امل�سوؤول عن مكافحة االآفات، املواد الكيميائية امل�ستخدمة ملكافحة االآفات (مع الرتاكيز 

امل�ستخدمة(، االإجراءات والطرق امل�ستخدمة، تكرارية اال�ستخدام، �سجالت التفتي�ض واملراقبة

4.3.7 االإبادة

7,3,4,1 يتم تنظيف االأماكن واملالب�ض واملعدات امللوثة وتعقيمها من االآفات

7,3,4,2 يوجد اأجهزة مكافحة االآفات ومو�سوعة يف مكان منا�سب بحيث ت�سيطر بنحو 

فعال على وجود االآفات

7,3,4,3 يوجد اأجهزة م�سممة ل�سيد احل�سرات بوا�سطة املواد الال�سقة اأو اأجهزة التي قد 

تقذف احل�سرات اأو اأجزاء منها بحيث ال تقع على املواد الغذائية املك�سوفة اأو املعدات

7,3,4,4 يتم تغيري موا�سع م�سائد احل�سرات )م�سائد ال�سرائط الال�سقة اأو االأجهزة 

امل�سابهة(  ب�سكل منتظم اأو عند امتالئها باحل�سرات 

7,3,4,5 اأجهزة ال�سعق الكهربائي املزودة بوعاء ي�ستوعب احل�سرات امليتة مو�سوعة على 

بعد 1.5 م على االأقل عن مناطق حت�سري االأغذية  )ويف�سل 4.5 -6(

7,3,4,6 يتم ا�ستخدام االأجهزة التي تركب على احلوائط اأو االأ�سقف، ولكن مينع تركيبها 

على االأ�سقف اإذا كانت فوق مناطق حت�سري الغذاء مبا�سرة
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7,3,4,7 عدم اإ�ستعمال مبيدات القوار�ض ومبيدات احل�سرات يف وقت اإنتاج اأو حت�سري 

االأغذية

7,3,4,8 جميع االأغذية املك�سوفة مغطاة وحممية ب�سكل جيد، واإذا تعذر ذلك ب�سبب 

طبيعة العمليات الغذائية )مثل املطاعم التي تعمل على مدار ال�ساعة(، يجب ا�ستعمال 

امل�سائد وحلول اأخرى غري الر�ض حلماية االأغذية من التلوث

7,3,4,9 يتم تنظيف وتعقيم كل املعدات واالأواين واالأ�سطح املالم�سة لالأغذية التي تلوثت 

ب�سبب انت�سار االآفات

7,3,4,10 يتم التخل�ض من اأي مواد غذائية ملوثة باالآفات اأو باملواد الكيميائية امل�ستخدمة 

يف مكافحة االآفات

1.4.3،7  ا�صتخدام املواد الكيميائية واملواد ال�صامة

7,3,4,1,1 يتم اإ�ستخدام املواد الكيميائية، مركبات التنظيف والتعقيم واملواد ال�سامة 

االأخرى املوجودة يف املوؤ�س�سة الغذائية على النحو التايل:

- ح�سب تعليمات ال�سركة امل�سنعة وتوجيهاتها اأو معايريها املوجودة على بطاقتها التعريفية 

اأو مرفقة معها ومعتمدة من االإدارة املخت�سة،

- بطريقة ومبعايري ال توؤدي اإىل تلوث االأغذية واملعدات الغذائية واالأ�سطح املالم�سة 

لالأغذية، اأو ت�سبب خطراً على ال�سحة

7,3,4,1,2 املواد الكيميائية، وغريها من املركبات ال�سامة خمزنة بحيث تكون:

- يف منطقة منف�سلة عن الغذاء واالأ�سطح املالم�سة لالأغذية واالأدوات،

- خمزنة يف حاويات غري غذائية وحتمل بطاقة وا�سحة، واأن تكون قابلة لالإغالق ب�سورة 

حمكمة

4.7 معاجلة النفايات

7,4,1 يوجد تدابري الزمة الإزالة وتخزين النفايات

7,4,2 النفايات غري مكد�سة يف مناطق تداول وتخزين االأغذية واملناطق املجاورة

5. مراقبة الفعالية

5,1 يوجد مراقبة فعالة الأنظمة التنظيف والتاأكد منها ب�سكل دوري عن طريق التدقيق يف 

التفتي�ض قبل البدء بالعمليات اأو عند ال�سرةرة عن طريق اأخذ عينات للتحليل اجلرثومي 

من البيئة واالأ�سطح املالم�سة لالأغذية ومراجعتها بانتظام لتتما�سى مع تطور الظروف

8.املن�صاة: النظافة ال�صخ�صية

1.8 الو�صع ال�صحي

8,1,1 يوجد درجة مالئمة من النظافة ال�سخ�سية

8,1,2 ال ي�سمح الأي �سخ�ض يعاين اأو ي�ستبه باأنه يعاين اأو يحمل مر�سا اأو اإ�سابة قابلة 

لالإنتقال بوا�سطة االأغذية بالدخول اإىل مناطق تداول االأغذية 

8,1,3 يتم اإعالم االإدارة مبر�ض اأي �سخ�ض م�ساب



19

8,1,4 يوجد اإجراء لفح�ض طبي لالأ�سخا�ض الذين يتداولةن االأغذية قبل توظيفهم

8,1,5 يوجد �سهادات �سحية للعمال �سارية املفعول

2.8 االأمرا�س واالإ�صابات

8,2,1 التاأكد اأن جميع متداويل االأغذية ال يحملون امليكروبات امل�سببة لالأمرا�ض املنقولة 

عرب الغذاء مثل التيفويد، الكولريا والتهاب الكبد )اأ(

8,2,2 التاأكد اأن جميع متداويل االأغذية ال يعانون من اجلروح التي تفرز قيح اأو القروح 

يف اأي جزء مك�سوف من اأج�سامهم، اأو من اإفرازات االأذن اأو العني اأو االأنف

8,2,3 توجيه متداويل الغذاء الإبالغ م�سوؤول مراقبة اجلودة عن العامل التي تظهر عليه 

عالمات املر�ض

8,2,4 يتم اإق�ساء اأي متداول لالأغذية عن العمل اإذا كان يعاين من عار�ض واحد اأو اأكرث 

من االأعرا�ض املرتبطة مبر�ض حاد يف املعدة واالأمعاء مثل االإ�سهال واحلمى والقيء اأو اإذا 

كان ي�ستبه يف ت�سببه اأو تعر�سه حلالة تف�سي مر�ض معد مثبت وموؤكد واإذا كان يعي�ض يف 

نف�ض املنزل مع �سخ�ض مت ت�سخي�سه على اأنه م�ساب مبر�ض �ساٍر

8,2,5 عدم عودة متداويل الغذاء - اإجازة مر�سية اإال بعد  احل�سول على تقرير من 

الطبيب املعالج يبني اأهليتهم للعمل وخا�سة يف حاالت االأمرا�ض ال�سارية امل�سخ�سة واملوثقة

8,2,6 عدم عودة متداويل الغذاء الذين يعانون من اأي من االأمرا�ض املنقولة عرب الغذاء 

للعمل اإال بعد 48 �ساعة من اختفاء االأعرا�ض نهائيًا ومن انتهاء العالج

8,2,7 عدم ال�سماح ملتداويل الغذاء الذين يعانون من جروح اأو تقرحات ملتهبة يف 

اأج�سامهم بتداول  االأغذية اأو التعامل مع االأ�سطح املالم�سة لالأغذية واالأواين واملعدات

8,2,8 ميكن للمتعاملني باالأغذية امل�سابني بجروح غري ملتهبة التعامل مع الغذاء �سرط 

حماية هذه اجلروح متامًا بوا�سطة �سمادات متنع ت�سرب املاء وذات األوان فاقعة لي�سهل 

م�ساهدتها

3.8 ممار�صات النظافة ال�صخ�صية

8,3,1 يوجد حفاظ على م�ستويات عالية من النظافة ال�سخ�سية يف جميع االأوقات

8,3,2 تغطية ال�سعر بقبعة نظيفة اأو بغطاء راأ�ض نظيف خالل تداول الغذاء اأو اإذا دخل اأي 

�سخ�ض اإىل منطقة حت�سري الغذاء اأو اإىل منطقة التخزين وتغطية اللحى متامًا بغطاء اللحية 

عند ال�سرورة

8,3,3 عدم لب�ض ال�ساعات، اخلوامت واملجوهرات باإ�ستثناء  خامت الزواج غري املر�سع اأثناء 

تداول الغذاء لتجنب وقوعها فيه اأو تلويثه

8,3,4 اإرتداء مالب�ض واقية نظيفة وتغيريها اأو تنظيفها با�ستمرار )ويف�سل اأن تكون املالب�ض 

اخلارجية اأو املالب�ض الواقية التي يلب�سونها فاحتة اللون(

8,3,5 يوجد بدل اإ�سايف من زي العمل الر�سمي للتاأكد من اأن املوظفني ي�ستبدلون ثيابهم 

عند ات�ساخها وقت ال�سرورة

8,3,6 اأيدي متداويل الغذاء نظيفة يف جميع االأوقات، واالأظافر ق�سرية وبدون طالء
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8,3,7

э :يتم غ�سل اأيدي  متداويل الغذاء يف احلاالت التالية

э .قبل بدء العمل

э .قبل تداول الغذاء

э .بعد دخول احلمام

э .بعد التعامل مع االأغذية النيئة

э .بعد التعامل مع املعدات اأو االأواين املت�سخة

э .بعد ال�سعال، العط�ض، التدخني، االأكل، ال�سرب اأو تنظيف االأنف

э بعد التعامل مع احليوانات اأو النفايات

э بعد مل�ض االأذن، االأنف، ال�سعر، الفم اأو اأي جزء اآخر من اجل�سم

э .)بعد اأية اأن�سطة ميكن اأن تلوث االأيدي )مثل التعامل مع النقود، القيام باأعمال التنظيف، اإلخ

э بعد العودة من ا�سرتاحة

э عدم االإ�ستعا�سة بلب�ض القفازات عن غ�سل اليدين ال�سحيح

э يتم غ�سل اليدين  ب�سكل جيد ومكرر يف اأحوا�ض غ�سيل اليدين

4.8 ال�صلوك ال�صخ�صي

8,4,1 اإمتناع متداويل الغذاء عن ال�سلوكيات التي توؤدي اإىل تلوث االأغذية مثل التدخني، 

الب�سق، ال�سعال اأو العط�ض، العلكة، االأكل، تذوق الغذاء باالأ�سابع، مل�ض ال�سعر اأو اأجزاء 

اأخرى من اجل�سد مثل االأنف، العني اأو االأذن

5.8 الزوار

8,5,1 تطبيق كل ممار�سات متداويل الغذاء على الزوار، مبا يف ذلك ارتداء املالب�ض الواقية، 

غ�سل اليدين وتغطية ال�سعر، على الزوار،والتاأكد من عدم االقرتاب من اأو مالم�سة املواد 

الغذائية واملعدات الغذائية وعدم القيام باأي اأن�سطة ميكن اأن تلوث االأغذية

9.النقل

1.9 املتطلبات العامة

9,1,1 تتم حماية املنتجات الغذائية ب�سكل مالئم خالل عملية النقل

9,1,2 نوع و�سيلة النقل اأو احلاوية املطلوبة يعتمد على طبيعة املنتجات الغذائية والظروف 

التي �ستنقل فيها

2.9 االإ�صرتاطات

2.نقل وتداول املواد الغذائية

9,2,1,1 و�سائل نقل االأغذية م�سممة بطريقة حتمي املواد الغذائية من اأخطار التلوث اأو 

التلف، ومتنع منو امليكروبات املمر�سة

9,2,1,2 معدات نقل االأغذية، املخ�س�سة التي �ستكون على ات�سال مبا�سر مع املنتجات 

الغذائية، م�سنوعة من مواد غري �سامة و�سهلة ال�سيانة والتنظيف .من االأمثلة على ذلك 

الفوالذ املقاوم لل�سداأ  )ال�ستانل�ض �ستيل(  واحلاويات البال�ستيكية ذات الدرجة الغذائية 

)Food Grade(

9,2,1,3 وحدات نقل االأغذية تنظف وتعقم بني احلموالت اذا كان ذلك �سروريا

9,2,1,4 اإ�ستخدام وحدات نقل االأغذية لنقل االأغذية فقط 
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9,2,1,5 معدات ووحدات نقل وتخزين االأغذية ذات �سعة منا�سبة ويتم احلفاظ على درجة 

حرارتها

9,2,1,6 وحدات النقل حتتوي على اأجهزة مراقبة دقيقة وموثوقة، ويتم معايرتها ب�سكل 

دوري

9,2,1,7 املواد الغذائية غري خمزنة يف وحدة التوزيع والتخزين على االأر�سيات اأو قريبًا 

من اجلدران خالل عمليات النقل

9,2,1,8 مراقبة االأغذية عالية اخلطورة ل�سمان احلفاظ على درجات احلرارة املنا�سبة اأثناء 

تخزينها ونقلها وتوزيعها

9,2,1,9 التفتي�ض على املنتجات عند ا�ستالمها  ورف�سها اإذا كانت درجات حرارة االأغذية 

عند اال�ستالم ال تتوافق مع املتطلبات

9,2,1,10 ال يتم تداول االأغذية اأو نقلها باأي طريقة ميكن اأن ت�سبب تلفها اأو تلوثها اأو 

تغري يف طبيعتها

9,2,1,11 يوجد لدى متداويل االأغذية املَْعِرفة الكافية ب�سعة الرباد والقيود املفرو�سة على 

حتميل مثل هذه الوحدات، مبا يف ذلك حدود حجم التخزين وان�سياب الهواء، ومدى 

تفاوت درجات احلرارة ، وذلك للحفاظ على احلد االأدنى واالأق�سى من احتياجات درجة 

حرارة املنتجات التي تو�سع يف الرباد

9,2,1,12 االأغذية املربدة تو�سع يف خمازن يتم التحكم بدرجة حرارتها باأ�سرع وقت 

ممكن بعد نقلها من مكان الآخر للتقليل من الزمن الذي تبقى فيه االأغذية يف منطقة احلرارة 

اخلطرة ما بني °5م و° 60 م

9,2,1,13 التاأكد اأن درجة حرارة االأغذية النيئة املجمدة ال تزيد عن - 18 °م خالل 

عمليتي النقل واالإ�ستالم

9,2,1,14 يوجد الية للتخل�ض من  االأغذية امللوثة اأو املغ�سو�سة اأو التي تعر�ست لدرجات 

حرارة غري منا�سبة

9,2,1,15 يتم فح�ض عبوات االأغذية التالفة بدقة

3.9 اال�صتعمال وال�صيانة

9,3,1 يوجد نظام للنظافة وال�سيانة وي�سمل عنا�سر التنظيف والتعقيم، والتحكم باالآفات 

والنفايات، �سيانة املرافق واملعدات، واحلاجة اإىل ر�سد فعالية هذه العنا�سر

9,3,2 ت�سمن املن�ساآت الغذائية املحافظة على اأماكن العمل والتجهيزات الثابتة واملعدات 

ً واالأواين مب�ستوى مقبول من النظافة، ويتم �سيانتها جيدا

10.املعلومات اخلا�صة باملنتج وتوعية امل�صتهلك

1.10 حتديد الدفعة

10,1,1,1 كل عبوة من املنتجات الغذائية حتمل عالمة ال متحى ت�سمح بالتعرف اىل املنتج 

والدفعة

10,1,1,2 اإتباع املوا�سفة القيا�سية اللبنانية رقم 206:2000 »ل�ساقات املواد الغذائية املعباأة 

م�سبقا«
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2.10 املعلومات اخلا�صة باملنتج وتوعية امل�صتهلك

10,2,1 حتمل املنتجات املعلومات املالئمة بهدف اإعطاء معلومات دقيقة و�سهلة اىل 

املكلفني بالعمل الالحق يف جميع مراحل ال�سل�سلة الغذائية

10,2,2 التمكن من التعرف اىل الدفعة ب�سهولة واإعادتها اىل امل�سنع عند ال�سرورة

10,2,3 التفريق بني التعليمات املوجهة اىل ال�سناعيني والتجار والتعليمات املوجهة اىل 

امل�ستهلك ب�سكل خا�ض على البطاقة البيانية

3.10 البطاقة البيانية

10,3,1 جميع املنتجات الغذائية املعباأة م�سبقا حتمل تعليمات وا�سحة على البطاقة البيانية

10,3,2 اإتباع املوا�سفة القيا�سية اللبنانية رقم 206:2000 »ل�ساقات املواد الغذائية املعباأة 

م�سبقا«

4.10 تثقيف امل�صتهلك

10,4,1 يوجد برنامج تثقيف �سحي يت�سمن القواعد العامة ل�سحة الغذاء

10,4,2 يتم اإعالم امل�ستهلك بالعالقة املوجودة بني مراقبة مدة وحرارة الطهي واالأمرا�ض 

الناجتة عن االأغذية

11. التدريب

1.11 التوعية وامل�صوؤولية

11,1,1 يتلقى جميع العاملني يف قطاع الغذاء والذين يالم�سون االأغذية ب�سكل مبا�سر اأو 

غرب مبا�سر تدريبا و/ اأو تعليمات يف جمال �سحة الغذاءمب�ستوى يتالئم مع طبيعة العمليات 

التي ينجزونها

11,1,2 يوجد لدى االأ�سخا�ض الذين يتداولون االأغذية املعرفة واملوؤهالت ال�سرورية 

لتداول الغذاء بطريقة �سحية

11,1,3 يوجد توجيه لالأ�سخا�ض، الذين يتداولون مواد تنظيف قوية اأو اأي منتجات 

كيميائية اأخرى خطرة، على طرق التداول االأمنة

2.11 برامج التدريب

11,2,1 يوجد تقييم مل�ستوى التدريب املطلوب مع االأخذ بعني االإعتبار عوامل حمددة 

3.11 التعليمات واالإ�رصاف

11,3,1 اإجراء تقييم دوري لفعالية برامج التدريب والعتعليم واإ�سراف روتيني 

ومراجعات للتاأكد من تطبيق اجراءات ب�سكل فعال

11,3,2 يوجد لدى االإداريون وامل�سرفون على عمليات الت�سنيع الغذائي املعلومات 

ال�سرورية حول القواعد واملمار�سات املتعلقة ب�سحة الغذاء
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4.11 اإعادة التاأهيل

11,4,1 مراجعة برامج التدريب ب�سكل دوري وحتديثها عند ال�سرورة

11,4,2 و�سع اأنظمة للتاأكد من معرفة متداويل االأغذية جلميع االإجراءات ال�سرورية 

للحفاظ على �سالمة و�سالح االأغذية

مالحظات رئي�س فريق الك�صف
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