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 تمهيد        
 نظرا لما يتعرض له العالم من انتشار العدوى بفيروس كورونا أو ما أطلق عليه العلماء كوفيد

وحيث أن الهيئة القومية لسالمة الغذاء أحد األجهزة الرقابية في الدولة والتي يقع على  91

عاتقها صحة المصريين من ناحية تحقيق سالمة الغذاء فقد حرصنا على اصدار هذا الدليل 

ليكون وسيلة يتحقق من جراء االستعانة بها التعرف على الفيروس، اإلجراءات االحترازية منه، 

التنظيف والتطهير بأماكن تداول الغذاء، وتوفير التهوية الجيدة للحد من انتشار  كيفية

 الفيروس. 

وايمانا من الهيئة القومية لسالمة الغذاء بدورها البناء في نشر الوعي وتفهم الوضع الراهن 

بين متداولي األغذية لتجنب االصابة قدر المستطاع للعاملين في هذا القطاع الهام حيث أن 

العمل بمجال األغذية من أحد الضرورات القصوى في المجتمع وهو توفير األمن الغذائي 

 ي ظل انتشار هذا الوباء الذي اجتاح العالم. وسالمته ف

 لذا نطالب الجميع اتخاذ الالزم لوقاية أنفسنا وأهلنا وزمالءنا لننقذ بلدنا من هذا الفيروس 

 

 وهللا المستعان

 

 رئيس مجلس إدارة الهيئة                                                                 

 أ.د. حسين منصور                                                                   
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 مقدمة

الناجم عن  91 –عن جائحة كوفيد  ناتج يواجه العالم في الوقت الحالي تهديًدا غير مسبوقا
(، وتتبع العديد من البلدان 91 –)المشار إليه باسم فيروس كوفيد  SARS-CoV-2فيروس 

المكاني كإحدى  النصائح التي ُتقدمها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بتطبيق تدابير التباعد
ونتج عن تطبيق هذه التدابير إغالق  الطرق التي ُيمكن من خاللها الحد من انتقال المرض،

رحالت السفر واللقاءات  على قيود ت والمدارس والمعاهد التعليمية، وفرضآالعديد من المنش
العمل عن ُبعد، والمناقشات واالجتماعات  ىوُيعد العمل من المنزل، باإلضافة ال االجتماعية،

بالنسبة لبعض األشخاص في الوقت الحالي وهي شرة أو التي تتم عن طريق اإلنترنت، المبا
ممارسات عادية، ومع ذلك، ال ُتتاح للعاملين في مجال الصناعات الغذائية فرصة العمل من 

الضروري الحفاظ  ومن ، المنزل وبالتالي يتعين عليهم مواصلة العمل في أماكن عملهم المعتادة
وسالمة كافة العاملين في سالسل االنتاج واالمداد الغذائي للبقاء على قيد الحياة على ِصحة 

الغذائية على امتداد السلسلة الغذائية  وُيعد استمرار حركة المواد الجائحة الحالية، من والنجاة
اليه كافة أصحاب المصلحة على امتداد السلسلة الغذائية للمساهمة في  هدف أساسي يحتاج

ا الهدف، وهذا أيًضا ضروري للحفاظ على الصورة النمطية وعلى ثقة المستهلك في تحقيق هذ
 فرها.اتو  ومدى الغذائية سالمة المواد

بحيث تكون قائمة على  وضع أنظمة إلدارة سالمة الغذاء الغذائية الصناعات قطاع على يتعين
المخاطر  في تحكمال أجل المبادئ الخاصة بنظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة من

بسالمة األغذية ومنع تلوث األغذية، ويتم تدعيم أساس أنظمة إدارة سالمة الغذاء التي  المتعلقة
ُيطبقها قطاع الصناعات الغذائية عن طريق البرامج المسبقة التي تشمل على الممارسات 

بتصنيف  بالتنظيف وبالصحة العامة، والنظام الخاص الخاصة الصحية الجيدة، واالشتراطات
ومراقبة المورد، والتخزين،  وتطويرها، استخدامها على المفروضة للقيود طبقا مناطق التجهيز
ى ال بالعمل باإلضافة للقيام ونظافة العاملين الشخصية ولياقتهم البدنية المناسبة والتوزيع، والنقل،

 .واألنشطة األساسية الالزمة للحفاظ على نظافة أماكن تجهيز األغذية شتراطاتكافة اال
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إذا كانت المنشاة الغذائية تمتلك مجموعة ُمختصة بنظام إدارة سالمة الغذاء و/أو مجموعة 
 إشراك الغذائية المنشأة على يتعين ُمختصة بنظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، فإنه

 عمليات أن الغذائية المنشأة تضمن ات في كافة المناقشات لكيكافة أعضاء هذه المجموع
التدخل الجديدة تمت مراجعتها مع مراعاة خطة سالمة الغذاء، إذا لم تكن المنشاة الغذائية تمتلك 
َمجموعة ُمختصة بنظام إدارة سالمة الغذاء و/أو َمجموعة ُمختصة بنظام تحليل المخاطر ونقاط 

ين على المنشأة الغذائية تعيين شخص واحد مسؤول عن النظر في هل التحكم الحرجة، فإنه يتع
ويتعين على  ، تدابير إضافية اتخاذ بسالمة األغذية نتيجة من الممكن أن تنشأ المخاطر المتعلقة

بسالمة الغذاء للحصول على المشورة. ويوجد  المعنية السلطات مع هذا الشخص الُمعين التنسيق
ملح يتعين على قطاع الصناعات الغذائية استيفاءه لضمان  تراطاشفي الوقت الحالي ثمة 
، أو لمنع 91 –بكوفيد  الغذاء من االصابة بحماية العاملين في مجال االمتثال للتدابير الخاصة

تعزيز صحة الغذاء والممارسات الخاصة  ىانتقاله، باإلضافة ال التعرض للفيروس أو لمنع
 باالشتراطات الصحية. 

هو إلقاء الضوء على هذه التدابير اإلضافية من أجل الحفاظ على سالمة ا الدليل هذالغرض من 
، وباإلضافة إلى توعية السلسلة الغذائية، وتوفير اإلمدادات الغذائية الكافية واآلمنة للمستهلكين

وكيفية  91 –الحالية كوفيد العاملين في تداول األغذية ببعض المعلومات الهامة عن الجائحة
 .اية من اإلصابة بالمرضالوق
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 الفصل األول

 91-ماذا تعرف عن فيروس كوفيد

 
 ما هو فيروس كورونا؟

  فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان واإلنسان.
ومن المعروف أن عددًا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حاالت عدوى الجهاز التنفسي 
التي تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخامة مثل متالزمة الشرق 

سية والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )السارس(. ويسبب فيروس كورونا الُمكتشف األوسط التنف
 .91-مؤخرًا مرض فيروس كورونا كوفيد

 ؟91-ما هو مرض كوفيد

هو مرض معد يسببه فيروس كورونا الُمكتشف مؤخرًا. ولم يكن هناك أي علم  91-مرض كوفيد
هان الصينية في و و دالع الفاشية في مدينة بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل ان

 .9191ديسمبر 
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 ؟91-ما هي أعراض مرض كوفيد

في الحمى واإلرهاق والسعال الجاف. وقد  91-تتمثل األعراض األكثر شيوعًا لمرض كوفيد -
يعاني بعض المرضى من اآلالم واألوجاع، أو احتقان األنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو 

 اإلسهال. وعادة ما تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ تدريجيًا. 

 ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض.  -

 ( من المرض دون الحاجة إلى عالج خاص. %01تعافى معظم األشخاص )نحو وي -

 91-أشخاص يصابون بعدوى كوفيد 6وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريبًا من كل  -
 حيث يعانون من صعوبة التنفس. 

وتزداد احتماالت إصابة المسنين واألشخاص المصابين بمشكالت طبية أساسية مثل ارتفاع  -
 أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة.  ضغط الدم أو

من األشخاص الذين ُأصيبوا بالمرض. وينبغي لألشخاص الذين يعانون  %9وقد توفى نحو  -
 من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.

 ؟91-كيف ينتشر مرض كوفيد

عن طريق األشخاص اآلخرين  91-يمكن أن يصاب األشخاص بعدوى مرض كوفيد -
 المصابين بالفيروس. 

ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق الُقطيرات الصغيرة التي تتناثر  -
 أو يعطس.  91-من األنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض كوفيد

أن يصاب وتتساقط هذه الُقطيرات على األشياء واألسطح المحيطة بالشخص. ويمكن حينها  -
 عند مالمستهم لهذه األشياء أو األسطح ثم لمس  91-األشخاص اآلخرون بمرض كوفيد

-  
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، وهذا يمكن أن يحدث، على سبيل المثال، عند لمس مقابض عينيهم أو أنفهم أو فمهم -
 .األبواب أو عند الُمصافحة باأليدي ثم لمس الوجه

طيرات التي تخرج من إذا تنفسوا القُ  91-كما يمكن أن يصاب األشخاص بمرض كوفيد -
 الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره. 

 ولذا فمن األهمية بمكان االبتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد. -

 أن ينتقل عبر الهواء؟ 91-هل يمكن للفيروس المسبب لمرض كوفيد

ينتقل  91-مرض كوفيد تشير الدراسات التي ُأجريت حتى يومنا هذا إلى أن الفيروس الذي يسبب
نظًرا ألن القطيرات في المقام األول عن طريق مالمسة الُقطيرات التنفسية ال عن طريق الهواء 

الهواء حملها، فإن هذه القطرات تتساقط  المنبعثة من الجهاز التنفسي ثقيلة جًدا بحيث ال يستطيع
 على األشياء وعلى األسطح الُمحيطة بالشخص الُمصاب.

 يصاب المرء بالمرض عن طريق شخص عديم األعراض؟ هل يمكن أن

تتمثل الطريقة الرئيسية النتقال المرض في الُقطيرات التنفسية التي يفرزها الشخص عند السعال. 
عن طريق شخص عديم األعراض بالمرة. ولكن  91-وتتضاءل احتماالت اإلصابة بمرض كوفيد

ال من أعراض طفيفة. وينطبق ذلك بصفة العديد من األشخاص المصابين بالمرض ال يعانون إ
عن طريق  91-خاصة على المراحل المبكرة للمرض. ولذا فمن الممكن اإلصابة بمرض كوفيد

شخص يعاني مثاًل من سعال خفيف وال يشعر بالمرض. وتعكف المنظمة على تقييم البحوث 
     وستواصل نشر أحدث النتائج. 91-الجارية بشأن فترة انتقال مرض كوفيد

 عن طريق براز شخص مصاب بالمرض؟ 91-هل يمكن أن أصاب بمرض كوفيد

عن طريق براز الشخص المصاب بالعدوى محدودة. وفي  91-تبدو مخاطر انتقال مرض كوفيد
 حين أن الدراسات المبدئية تشير إلى أن الفيروس قد يتواجد في البراز في بعض الحاالت، فإن 
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حدى السمات الرئيسية للفاشية. وتعكف منظمة الصحة انتشاره عبر هذا المسار ال يشكل إ
وستواصل نشر النتائج  91-العالمية على تقييم البحوث الجارية بشأن طرق انتشار مرض كوفيد

الجديدة. ولكن نظرًا إلى ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر، فإنه يعد سببًا آخر لتنظيف اليدين 
 ل الطعام.بانتظام بعد استخدام دورة المياه وقبل تناو 

 من هم األشخاص المعرضون لخطر اإلصابة بمرض وخيم؟

على الناس، ومع ذلك فيبدو أن المسنين واألشخاص  91-مازلنا نتعرف على تأثير مرض كوفيد
المصابين بحاالت طبية موجودة مسبقًا )مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وداء السكري( 

 يصابون بمرض وخيم أكثر من غيرهم.

 أو عالجه؟ 2291-هل المضادات الحيوية فّعالة في الوقاية من مرض كوفيد

ال تقضي المضادات الحيوية على الفيروسات، فهي ال تقضي إال على العدوى الجرثومية. وبما 
سببه فيروس، فإن المضادات الحيوية ال تقضي عليه. فال ينبغي استعمال  91-أن مرض كوفيد

أو عالجه. وال ينبغي استعمالها إال وفقًا  91-وقاية من مرض كوفيدالمضادات الحيوية كوسيلة لل
  لتعليمات الطبيب لعالج حاالت العدوى الجرثومية.

 أو عالجه؟ 91-هل توجد أي أدوية أو عالجات يمكنها الوقاية من مرض كوفيد

أو  91-أو التقليدية أو المنزلية من بعض أعراض كوفيد الطبيةفي حين قد تريح بعض األدوية  
عالجه. ن شأنها الوقاية من هذا المرض أو تخففها، فليست هناك بّينة على وجود أدوية حاليًا م

وال توصي المنظمة بالتطبيب الذاتي بواسطة أي أدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية، سواء 
 أو معالجته. غير أن هناك عدة تجارب سريرية جارية 91-على سبيل الوقاية من مرض كوفيد

تتضمن أدوية غربية وتقليدية معًا. وستواصل المنظمة إتاحة معلومات محّدثة بهذا الشأن عندما 
 تتوفر النتائج السريرية.
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 ؟2291-هل هناك لقاح أو دواء أو عالج لمرض كوفيد

 9191-ال يوجد حتى يومنا هذا لقاح وال دواء محدد مضاد للفيروسات للوقاية من مرض كوفيد
ذلك، فينبغي أن يتلقى المصابون به الرعاية لتخفيف األعراض. وينبغي إدخال أو عالجه. ومع 

األشخاص المصابين بمرض وخيم إلى المستشفيات. ويتعافى معظم المرضى بفضل الرعاية 
 الداعمة.

ويجري حاليًا تحري بعض اللقاحات المحتملة واألدوية الخاصة بعالج هذا المرض تحديدًا. 
يق التجارب السريرية. وتقوم منظمة الصحة العالمية بتنسيق الجهود ويجري اختبارها عن طر 

 وعالجه. 91-المبذولة لتطوير اللقاحات واألدوية للوقاية من مرض كوفيد

في المواظبة على تنظيف اليدين، وتغطية  91-من مرض كوفيد للحمايةوتتمثل السبل األكثر 
بتعاد مسافة ال تقل عن متر واحد عن الفم عند السعال بثني المرفق أو بمنديل ورقي، واال

 األشخاص الذين يسعلون أو يعطسون. 

 هو نفسه مرض سارس؟ 91-هل مرض كوفيد

والفيروس المسبب للمتالزمة التنفسية  91-هناك ارتباط جيني بين الفيروس المسبب لمرض كوفيد
 91-مرض كوفيدالحادة الوخيمة )سارس(، ولكنهما مختلفان. ويعد مرض السارس أكثر فتكا من 

 .9112ولكنه أقل عدوى منه بكثير. ولم يشهد أي مكان في العالم فاشية السارس منذ عام 

 ؟91-كم تستغرق فترة حضانة مرض كوفيد

مصطلح "فترة الحضانة" يشير إلى المدة من اإلصابة بالفيروس إلى بدء ظهور أعراض المرض. 
يومًا، وعادة ما  91ا بين يوم واحد وم 91-وتتراوح معظم تقديرات فترة حضانة مرض كوفيد

 تستمر خمسة أيام. وسُتحّدث هذه التقديرات كلما توفر المزيد من البيانات.

 إلى البشر من مصدر حيواني؟ 91-هل يمكن أن تنتقل عدوى مرض كوفيد
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فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات الشائعة بين الخفافيش والحيوانات. ويصاب 
في حاالت نادرة بعدوى هذه الفيروسات التي ينقلونها بعد ذلك إلى اآلخرين. ومن األشخاص 

األمثلة على ذلك أن فيروس كورونا المسبب لمتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم )سارس( 
الذي ارتبط بقطط الزباد، وفيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية الذي انتقل 

  .91-ولم تتأكد بعد المصادر الحيوانية المحتملة لمرض كوفيد طريق اإلبل.

ولحماية نفسك، عندما تزور أسواق الحيوانات الحية مثاًل، تجنب المالمسة المباشرة للحيوانات 
ولألسطح المالمسة للحيوانات. وتأكد من اّتباع ممارسات السالمة الغذائية الجيدة في جميع 

العناية الواجبة عند التعامل مع اللحوم النيئة والحليب الخام وأعضاء الحيوانات  بتوخياألوقات 
لتالفي تلوث األغذية غير المطهوة، وتجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطبوخة 

 جيدًا.

 كم من الوقت يظل الفيروس حيًا على األسطح؟

حيًا على األسطح،  91-المسبب لمرض كوفيد ال ُيعرف على وجه اليقين فترة استمرار الفيروس
ولكن يبدو أنه يشبه في ذلك سائر فيروسات كورونا. وتشير الدراسات إلى أن فيروسات كورونا 

( قد تظل حية على 91-)بما في ذلك المعلومات األولية عن الفيروس المسبب لمرض كوفيد
لظروف مثل نوع السطح ودرجة األسطح لبضع ساعات أو لعدة أيام. وقد يختلف ذلك باختالف ا

ساعة على البالستيك واالستانلس ستيل، ولمدة  29)مدة تصل إلى  الحرارة أو الرطوبة البيئية
 ساعة على الورق المقوى(. 91أربع ساعات على النحاس، ولمدة 

األيدي ف ينظثم تبمطهر عادي لقتل الفيروس وعند االعتقاد بتلوث سطحًا ما فإنه يجب تنظيفه 
 .االنفأو الفم أو العين تجنب لمس مع هما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون. بفرك
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 ؟91-هل من اآلمن تلقي الطرود من المناطق التي أبلغت عن حاالت إصابة بمرض كوفيد

إن احتماالت تلوث السلع التجارية عن طريق شخص مصاب بالعدوى هي احتماالت ضعيفة، 
عن طريق طرد ُنقل وُشحن  91-كما أن مخاطر اإلصابة بالفيروس الذي يسبب مرض كوفيد

 وتعرض لمختلف الظروف ودرجات الحرارة، هي مخاطر ضئيلة.

 من خالل الطعام؟ 91-كوفيد هل يمكن انتقال

عن طريق الغذاء أو عن طريق العبوات  91 –جًدا إصابة األشخاص بكوفيدمن المستبعد 
هو عبارة عن مرض ُيصيب الجهاز التنفسي ويكون مسار االنتقال  91 –كوفيد الغذائية،

األساسي للمرض عن طريق االتصال بين شخصين واالتصال المباشر مع القطرات الُمنبعثة من 
 خاص المصابين بالمرض بالسعال أو العطس.الجهاز التنفسي عندما يقوم أحد األش

للجهاز التنفسي تنتقل عن  وال يوجد دليل حتى اآلن على أن الفيروسات التي ُتسبب أمراضا
طريق الغذاء أو عن طريق العبوات الغذائية، وال يمكن للفيروسات التاجية أن تتكاثر في الغذاء؛ 

 للتكاثر. تحتاج إلى مضيف حيواني أو بشري  بل

لك من المهم دائًما اتباع ممارسات الهيجين الجيدة )على سبيل المثال، غسل اليدين ومع ذ
واالسطح بانتظام، وفصل اللحوم النيئة عن األطعمة األخرى، والطهي إلى درجة الحرارة 

 ( عند التعامل مع األطعمة أو تحضيرها. المناسبة، وتبريد األطعمة بسرعة

 بالهواء؟ 91-هل تنتقل عدوى كوفيد

بشكل أساسي عن طريق القطيرات المنبعثة من  91-ينتقل الفيروس المسبب لمرض كوفيد
الشخص المصاب بالعدوى عندما يعطس أو يسعل أو يتكلم. ووزن هذه القطيرات أثقل من أن 

 يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على األرض أو األسطح.
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على مسافة متر واحد من شخص في حالة التواجد ويمكن أن تنتقل عدوى الفيروس باالستنشاق 
قبل الفم أو األنف عين أو السطحًا ملوثًا ثم لمس مالمسة  عندأو  91-مصاب بمرض كوفيد

 .اليدينغسل 

 َمْن األكثر ُعرضة لإلصابة بفيروس كورونا المستجد، كبار السن أم صغار السن؟

. ويبدو أن كبار 9191-صاب األشخاص من جميع األعمار بفيروس كورونا المستجديمكن أن يُ 
السن واألشخاص المصابين بحاالت مرضية سابقة الوجود )مثل الَرْبو، وداء الُسكَّرّي، وأمراض 

 القلب( هم األكثر ُعرضة لإلصابة بمرض وخيم في حال العدوى بالفيروس.

من جميع األعمار باتباع الخطوات الالزمة لحماية  وتنصح منظمة الصحة العالمية األشخاص
 أنفسهم من الفيروس، مثل غسل اليدين جيًدا والنظافة التنفسية الجيدة.

 يؤثر علي الرئتان والجهاز التنفسي فقط؟91-فيروس كوفيدهل 

يمكن أن تنتشر العدوى من خالل األغشية المخاطية، من األنف إلى المستقيم، لذلك، قد يكون 
الفيروس قادر أيًضا على إصابة الخاليا في الجهاز الهضمي، وقد يكون هذا هو السبب في أن 
بعض المرضى لديهم أعراض مثل اإلسهال أو عسر الهضم، يمكن للفيروس أيًضا أن يدخل في 
مجرى الدم، كما يمكن للفيروس أن يؤثر على أعضاء مثل القلب والكلى والكبد وقد يتسبب في 

تلك األعضاء، مما يؤدي إلى التهاب قد يتسبب في حدوث خلل في هذه ضرر مباشر ل
 .األعضاء

هل مجففات األيدي )المتوافرة في المراحيض العامة مثال( فعالة في القضاء على فيروس 
 ثانية؟ 02كورونا المستجد خالل

يروس مجففات األيدي ليس فعالة في القضاء على فيروس كورونا المستجد. لحماية نفسك من الف
الجديد يجب المداومة على تنظيف اليدين بفركهما بواسطة مطهر كحولي أو غسلهما بالماء 

  اليدين يجب تجفيفهما تمامًا بمناشف ورقية أو بمجففات الهواء الساخن. غسيلوالصابون. وبعد 
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 ؟ وهل يمكن تعقيمها بواسطة معقم اليدين؟N95هل يمكن إعادة استخدام الكمامات من فئة  

ال ينبغي إعادة استعمال كمامات الوجه، بما فيها الكمامات الطبية المسطحة أو الكمامات من 
لجديد أو بعدوى تنفسية أخرى، اشخصًا مصابًا بفيروس كورونا وفي حالة مخالطة  .N95فئة 

 فإن مقدمة الكمامة تعتبر ملوثة بالفعل. ينبغي إزالة الكمامة دون لمسها من األمام والتخلص منها
غسلهما بالماء ينبغي فرك اليدين بمطهر كحولي أو على النحو السليم. وبعد نزع الكمامة، 

 والصابون.

  ؟91-كوفيدفوق البنفسجية على فيروس  التعقيم باألشعةهل تقضي مصابيح 

ينبغي عدم استخدام مصابيح األشعة فوق البنفسجية لتعقيم اليدين أو أي أجزاء أخرى من الجلد 
 األشعة يمكن أن تسبب حساسية للجلد.ألن هذه 

 هل يساعد رش الجسم بالكحول أو الكلور في القضاء على فيروس كورونا الجديد؟

رش الجسم بالكحول أو الكلور لن يقضي على الفيروسات التي دخلت جسمك بالفعل. بل قد 
حول والكلور يكون ضارًا بالمالبس أو األغشية المخاطية )كالعينين والفم(. مع ذلك، فإن الك

 كليهما قد يكون مفيدًا لتعقيم األسطح ولكن ينبغي استخدامهما وفقًا للتوصيات المالئمة.

بشكل  اليدينتنظيف مثل  لحماية من فيروس كورونا الجديدلهناك عدة تدابير يمكنك تطبيقها 
خصية تدابير الحماية الشواتباع  منتظم بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون 

 المشار إليها في هذا الدليل.

هل يساعد غسل األنف بانتظام بمحلول ملحي في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا 
 المستجد؟

ال توجد أي بّينة على أن غسل األنف بانتظام بمحلول ملحي يقي من العدوى بفيروس كورونا 
 بمحلول ملحي يساعد في ولكن توجد بّينات محدودة على أن غسل األنف بانتظام  المستجد.
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الشفاء من الزكام بسرعة أكبر. ومع ذلك، لم يثبت أن غسل األنف بانتظام يقي من األمراض 
 التنفسية.

 هل يساعد تناول الثوم في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد؟ 

ومع يعد الثوم طعاًما صحًيا، ويتميز باحتوائه على بعض الخصائص المضادة للميكروبات. 
ذلك، ال توجد أي بّينة من الفاشية الحالية تثبت أن تناول الثوم يقي من العدوى بفيروس كورونا 

 المستجد.

 كيف يمكنني حماية نفسي ومنع انتشار المرض؟

 تدابير الحماية للجميع

أو من انتشاره باتخاذ بعض االحتياطات  91-يمكن الحد من احتمال إصابتك بمرض كوفيد
 البسيطة:

 ديك جيدًا بانتظام بفركهما مطهر كحولي لليدين أو بغسلهما بالماء والصابون نظف ي
حيث أن تنظيف يديك بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي من شأنه أن يقتل 

 الفيروسات التي قد تكون على يديك.

 ( بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس  2احتفظ بمسافة ال تقل عن متر واحد )أقدام
عندما يسعل الشخص أو يعطس، تتناثر من أنفه أو فمه ُقطيرات سائلة صغيرة حيث أنه 

قد تحتوي على الفيروس. فإذا كنت شديد االقتراب منه يمكن أن تتنفس هذه الُقطيرات، 
 إذا كان الشخص مصابًا به. 91-بما في ذلك الفيروس المسبب لمرض كوفيد

  العديد من األسطح ويمكنها أن تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك حيث أن اليدين تلمس
ذا تلوثت اليدان فإنهما قد تنقالن الفيروس إلى العينين أو األنف أو  تلتقط الفيروسات. وا 

 .الفم. ويمكن للفيروس أن يدخل الجسم عن طريق هذه المنافذ ويصيبك بالمرض
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 ك أن تأكد من اّتباعك أنت والمحيطين بك لممارسات النظافة التنفسية الجيدة. ويعني ذل
تغطي فمك وأنفك بكوعك المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم التخلص 
من المنديل المستعمل على الفور، حيث أن الُقطيرات تنشر الفيروس. وباّتباع ممارسات 
النظافة التنفسية الجيدة تحمي األشخاص من حولك من الفيروسات مثل فيروسات البرد 

 .91-واألنفلونزا وكوفيد

  ،الزم المنزل إذا شعرت بالمرض. إذا كنت مصابًا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس
( للحصول 911التمس الرعاية الطبية واتصل بالخط الساخن لوزارة الصحة والسكان )

على اإلرشاد الالزم. واّتبع التوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن 
مات عن الوضع في منطقتك لديهم. واتصالك المسبق نظرا لتوفر أحد أحدث المعلو 

بالخط الساخن لوزارة الصحة والسكان سيسمح له بتوجيهك سريعًا إلى مرفق الرعاية 
الصحية المناسب. وسيسهم ذلك في حمايتك ومنع انتشار الفيروسات وسائر أنواع 

 .العدوى 

 التي تقدمها وزارة  . واّتبع المشورة91-اطلع باستمرار على آخر تطورات مرض كوفيد
-الصحة والسكان أو صاحب العمل بشأن كيفية حماية نفسك واآلخرين من مرض كوفيد

لتوفر أحد أحدث المعلومات عن الوضع في منطقتك لديهم وبالتالي فهي األقدر  91
على إسداء المشورة بشأن اإلجراءات التي يمكن أن يتخذها األشخاص في منطقتك 

 .لحماية أنفسهم

أو زاروها مؤخرًا  91-تدابير الحماية لألشخاص الذي يزورون مناطق ينتشر فيها مرض كوفيد

 .األيام األربعة عشر الماضيةخالل 

 )اّتبع اإلرشادات الموضحة أعاله )تدابير الحماية للجميع 
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  في حال بدأت تشعر بالتوعك، ولو بأعراض خفيفة كالصداع والحمى المنخفضة الدرجة
وية أو أكثر( ورشح خفيف في األنف، اعزل نفسك بالبقاء في المنزل درجة مئ 2272)

ذا تطّلب األمر االستعانة بشخص ما إلحضار ما تحتاج إليه من  حتى تتعافى تماما. وا 
لوازم أو كنت مضطرا إلى الخروج لشراء ما تأكله مثال، فارتد قناعا لتجنب نقل العدوى 

ة اآلخرين وزيارتك للمرافق الطبية بأن إلى أشخاص آخري، حيث سيسمح تجنبك لمخالط
تعمل هذه المرافق بمزيد من الفّعالية، وسيساعدان على حمايتك أنت واآلخرين من 

 .وسائر الفيروسات 91-الفيروس المسبب لمرض كوفيد

  ،ذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس المشورة الطبية على الفور وا 
ى الجهاز التنفسي أو حالة مرضية وخيمة أخرى. واتصل بالخطر فقد تكون مصابًا بعدو 

( قبل الذهاب إلى مقدم الرعاية وأخبرهم إن كنت 911الساخن لوزارة الصحة والسكان )
قد سافرت للخارج أو خالطت أي مسافرين أو مصابين بالمرض مؤخرًا حيث أن اتصالك 

مرفق الرعاية الصحية المناسب. المسبق بمقدم الرعاية سيسمح له بتوجيهك سريعًا إلى 
 91-وسيساعد ذلك أيضًا على منع أي انتشار محتمل للفيروس المسبب لمرض كوفيد

  .وغيره من الفيروسات



 جمهورية مصر العربية

 الهيئة القومية لسالمة الغذاء
 

18 
 

 

 الفصل الثاني

 الغذاءومتداولي  91كوفيد 

 
 

  ؟91-كوفيدفيروس لمنع انتشار اتخاذها للمنشآت الغذائية هي اإلجراءات التي يمكن ما 

تحديد عدد األشخاص الذين يمكنهم القدوم إلى العاملين بالمنشأة )عمل حصر بجميع  .9
 .(التوصيل سائقي -زائرين  –عمال  -كانوا موظفين المنشأة في أي وقت سواء 

لجميع العاملين والزوار فحص حرارة  إجراء .2
)باستخدام بالدخول الى المنشأة يومياً  قبل السماح

جهاز قياس الحرارة باألشعة تحت الحمراء( 
السجل المناسب لذلك )تعديل التسجيل في و 

 الو سياسة الزائرين بإضافة فحص الحرارة( 
 درجة20  عن حرارته درجةمن تزيد ل يسمح
   عليهم يتم التنبيهو  ، للمنشأة بالدخول مئوية
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 الطبية. للمتابعة فوًرا التوجهب

 بوابة؛ من أكثر وجود حالة وفي بوابة الدخول، عند الحرارة درجة قياس أجهزة وضع يجبو 
 األخرى. وغلق الرئيسية البوابة ُينصح باستخدام فإنه
 لهم الحرارة درجة قياس ليتممنظم  طابور في الموظفون  حيث يقف انتظار تحديد منطقة ويتم
 .واألخر موظف كل واحد بين متر ال تقل عن مسافة على الحفاظ مع اآلخر اتلو واحدً 

 السليمة. لتعزيز الممارسات الصحية والعمال لموظفينا علىال اإلشراف الفعّ  توفير .2
والعمال من  العاملينوالمراحيض لتمكين  يديغسل األمرافق توفير المرافق الصحية مثل  .1

 النظافة الجيدة. اتممارسب االلتزام
-صاالت االنتاج  مداخل-)الباب الرئيسي مداخل الفي جميع  عقمات االيديوضع م .1

 االدارية....(. المكاتب- المخازن 
لكل موظف وعامل في جميع المواقع  الشخصية توزيع مستلزمات الوقاية والسالمة .6

 .(المعقمات- األقنعة-)القفازات  المختلفة بالشركة كل حسب طبيعة عمله
بتوفير وذلك  91كوفيد فيروسانتشار  من الحدحول كيفية بالمنشأة  العاملينجميع تثقيف  .2

 في أماكن تداول الغذاء وتدريبهم على كيفية منع انتشار الفيروس للعاملينإرشادات مكتوبة 
عن كيفية التعامل أثناء العمل )اهمية غسيل االيدي بعمل دورات تدريبية ووضع ملصقات 

 .تقل عن متر عند التعامل مع االخرين( على مسافة ال الحفاظ-واستخدام مطهر كحولي 
 بالمنشأة:العاملين  للموظفين وجميعتوعية  .8

  كبار السن ، ولأمكنكلما  في العمل وفي المنزل حماية أنفسهم إجراءات لعاملينااتخاذ
 بالبقاء ،أكثروالمصنفين  واألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية مزمنة خطيرة

 .بالمنازل
 جراءات صاحب ال اعاتب المتعلقة بالمرض والتنظيف والتطهير  منشأةسياسات وا 

 .واجتماعات العمل والسفر

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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 دراك المرضفي حاله في المنزل  البقاء  .كيفية التعامل مع الحالة المرضية وا 
 إجراءات ومعرفةفي المنزل  91بكوفيد  مريضمشرف إذا كان أحد أفراد األسرة ال ابالغ 

 الحالة. مع للتعامل السليمة التصرف
  استخدم معقم اليدين  او ،ثانية على األقل 91كثيًرا بالماء والصابون لمدة  نيديالغسل

 .الماء والصابون حالة عدم توفر  في األقلكحول على  21٪
  بأيٍد غير مغسولة والفم األنفن و ينعيالتجنب لمس. 
  استخدام الكوع من الداخلنف بمنديل عند السعال أو العطس أو األفم و التغطية ،

بالصابون  نيديالالمستعملة في سلة المهمالت وغسل التخلص من المناشف الورقية 
ستخدم معقم يإذا لم يتوفر الماء والصابون،  ،ثانية على األقل 91والماء على الفور لمدة 

 .كحول على األقل ٪21اليدين الذي يحتوي على 
 مقابض االبواب تم لمسها بشكل متكرر مثل تنظف وتطهر األشياء واألسطح التي ي

يمكن تنظيف األسطح المتسخة بالماء  ،ولوحات المفاتيح والهواتف والدرابزين والشبابيك
  .والصابون قبل التطهير

  تجنب استخدام الهواتف أو المكاتب أو غيرها من أدوات ومعدات العمل للموظفين
 .تنظيفها وتطهيرها قبل وبعد االستخدام يجبإذا لزم األمر  ،اإلمكان قدراآلخرين 

بين األشخاص لمنع انتقال العدوى( في  مادية المجتمعي )مسافة الحفاظ على التباعد .1
 بيئة العمل

 بين األشخاص أمًرا مهًما جًدا للمساعدة في إبطاء  ُتعد المحافظة على إبقاء مسافة مادية
تقليل االتصال فيما بين األفراد انتشار فيروس كورونا المستجد. ويتحقق ذلك عن طريق 

ويتعين على جميع المنشآت الغذائية اتباع واألفراد األصحاء.  المصابين بالعدوى 
التعليمات الخاصة بالحفاظ على المسافات المادية بين األشخاص قدر اإلمكان. وتتضمن 

 لى المبادئ اإلرشادية لمنظمة الصحة العالمية الحفاظ على مسافة قدرها متر واحد ع
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 بيئة  في المسافة من القدر هذا على الحفاظ تعذر حالة األقل بين الزمالء في العمل. وفي

اتخاذها لحماية  على أصحاب العمل مراعاة التدابير الواجب تعين إنتاج الغذاء، في
 الموظفين.

 
 

  أمثلة على التدابير العملية لاللتزام بالتوجيهات الخاصة بالحفاظ على مسافة مادية بين
 األشخاص في بيئة تجهيز الغذاء:

الغذاء بحيث ال يواجه العاملون  حواجز فاصلة على جانبي خطوط تجهيز وضع -

 في مجال الغذاء بعضهم البعض؛

توفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين مثل أقنعة الوجه، وأغطية الشعر،  -

 عمل مقللة والقفازات المعدة لالستخدام لمرة واحدة، ومالبس عمل نظيفة، وأحذية

شأن استخدام معدات الوقاية الشخصية أن يكون أمًرا روتينًيا في  لالنزالق. ومن

انتاج  فيها المناطق عالية الخطورة الموجودة في أماكن تداول الغذاء التي يتم

المطهية. وعندما يرتدي الموظفون  واألغذية الفوري  لالستهالك المعدة األغذية

 الممكن تقليل المسافة بين العاملين؛ معدات الوقاية الشخصية، فمن

 يتطلب هذا األمر تقليل سرعة خطوط اإلنتاج؛ وقد أماكن العمل، بين باعد -
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 تقليل عدد الموظفين المتواجدين في مكان إعداد الغذاء في أي وقت من -

 األوقات.

إلى مجموعات أو فرق عمل لتسهيل عملية تقليل التفاعل فيما  العاملين قسيمت -

 بينهم.

 :العامليند من انتقال العدوى بين الح .91

  يعانون أو الذين توصي منظمة الصحة العالمية األشخاص الذين يشعرون بتوعك
مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس إبالغ المشرف عليهم والبقاء في  أعراض من

 الغذاء، فمن الممكن أن يتسبب بتداول إلنه حالة قيام أحد العاملين المصابين المنزل نظراً 
بإعداده، أو نقله إلى األسطح الموجودة  الفيروس إلى الغذاء الذي يقومون  نقل في ذلك

 طريق االتصال المباشر الغذائية، عن طريق السعال والعطس، أو عن داخل المنشأة
ضافة إلى ذلك، ففي بعض الحاالت، قد ال تظهر األعراض على األشخاص  باأليدي. وا 

أو قد يكون لديهم القدرة على نقل العدوى في األيام التي تسبق  بالفيروس المصابين
ظهور األعراض عليهم، وقد ال تظهر أي عالمات أو أعراض للمرض أو قد تظهر 

بعض األشخاص  عليهم أعراض خفيفة يمكن التغاضي عنها بسهولة. ولقد ثبت أنَّ 
للعدوي وقادرون على نشر  حاملون  المصابين الذين لم تظهر عليهم األعراض بعدهم

 الفيروس. 
 عدم إبقاء العاملين الذين يشعرون بتوعك أو الذين يعانون من ب المنظمة توصي كما

بالغهم بكيفية التواصل مع وزارة أعراض اإلصابة بفيروس كورونا المستجد في العمل،  وا 
 (. 911الساخن ) الخط خالل من والسكان الصحة

  
  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html
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  وزارة الصحة الخطوات الموصى بها من قبل  المرضى اتباع العاملينيجب على

 انتهاء معاييرعدم العودة إلى العمل حتى يتم استيفاء  العاملينعلى  كما يجب ،والسكان
 .عزل المنزل

  بالمنزل الذين يتمتعون بصحة جيدة ولكن لديهم أحد أفراد األسرة  العاملينيجب على
 .إخطار مشرفهمب القيام 91-كوفيدمصاب بفيروس 

 سقة مع إرشادات الصحة العامة وأن ناتأكد من أن سياسات اإلجازات المرضية مرنة ومتال
، مع وضع إجراء يسمح للعاملين باإلبالغ على علم بهذه السياسات ويفهمونها العاملين

ذين بالمرض عبر الهاتف )أو البريد اإللكتروني( حتى يتمكن العاملون الل إصابتهم عن
هم في المراحل األولى من اإلصابة بالفيروس من تلقي معلومات موثوقة وحتى يتسنى 

 استبعادهم من بيئات العمل على نحو سريع.
  الحفاظ على سياسات مرنة تسمح للموظفين بالبقاء في المنزل لرعاية أحد أفراد األسرة

قد تشمل و األطفال، رعاية  دورالمرضى أو رعاية األطفال بسبب إغالق المدرسة و 
اإلجازات المرضية من الرصيد المسموح به من مواطن المرونة اإلضافية إعطاء سلف 
مرضية الجازات اإل من به المسموح الرصيد منالمستقبلية والسماح للموظفين بالتبرع 

 .لبعضهم البعض
  موظفيهم قد يرغب أصحاب العمل الذين ال يقدمون حالًيا إجازة مرضية لبعض أو جميع

 .في صياغة سياسات "إجازة مرضية طارئة" غير عقابية
 تقرير طبي اإليجابية أو  91-كوفيد يجب على أصحاب العمل أال يطلبوا نتيجة اختبار

مقدم الرعاية الصحية للموظفين المرضى للتحقق من مرضهم أو التأهل لإلجازة من 
الرعاية الصحية والمرافق الطبية قد تكون مكاتب مقدمي  ،المرضية أو العودة إلى العمل

 .مشغولة للغاية وغير قادرة على تقديم مثل هذه الوثائق في الوقت المناسب
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
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تم في تمثل غسيل اليدين و  ممارسات النظافة الشخصية الجيدةالمعرفة التامة ل .99

  االوقات التالية:

 قبل بدء العمل. 

 بعد السعال أو العطس أو النفخ. 

  لألكلقبل التعامل مع الطعام المطبوخ أو الجاهز. 

 بعد تداول أو تحضير الطعام النيئ.  

  النفاياتبعد معالجة. 

  التنظيفبعد. 

 بعد استخدام المرحاض.  

 بعد األكل أو الشرب أو التدخين.  

  المالية. العمالتبعد التعامل مع 

 
 :كالتاليلغسيل اليدين اتباع الطريقة الصحيحة ب ويتم ذلك

  األيدي تحت ماء جار دافئتبلل. 
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  من الصابون لتشكيل رغوة جيدة مناسبةاستخدم كمية. 

 فرك كل أجزاء اليدين بالصابون والماء. 

 فرك بقوة على جميع أسطح اليد، بما في ذلك ال مع ثانية على األقل 20 الرغوة لمدة

 .أطراف األصابع واإلبهام

  الدافئ. شطف اليدين جيدا بالماء الجاري 

 أو مجفف هوائي.التخلص منها،  يتمف اليدين جيًدا باستخدام مناشف ورقية يجفت 

 المعرفة التامة باالستخدام الصحيح للكمامة: .92

  رعاية شخص بتقوم إذا كنت بصحة جيدة، فليس عليك أن ترتدي كمامة إال إذا كنت
 ُتشتبه إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

 أو العطس. ضع كمامة إذا كنت تعاني السعال 

  على تنظيف اليدين إما بفركهما  بالمداومةال تكون الكمامات فعالة إال إذا اقترنت
 .بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون 

 .إذا كنت تضع كمامة، فيجب أن تتعلم الطريقة الصحيحة الرتدائها والتخلص منها 

 ؟اوالتخلص منه اونزعه اواستعماله (القناع) ارتداء الكمامةكيفية 

 .قبل لمس الكمامة، نظف يديك بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون 

 .أمسك الكمامة وافحصها للتأكد من أنها غير ممزقة أو مثقوبة 

 .)حدد الطرف العلوي من الكمامة )موضع الشريط المعدني 

 ملونة(.تأكد من توجيه الجانب الصحيح من الكمامة إلى الخارج )الجهة ال 

  ضع الكمامة على وجهك. اضغط على الشريط المعدني أو الطرف المقوى للكمامة ليتخذ
 .شكل أنفك
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  اسحب الجزء السفلي من الكمامة لتغطي فمك وذقنك وتأكد من عدم وجود فجوات تتخلل

 وجهك والكمامة.
  ن لمستهاأثناء استعمالهالكمامة تجنب لمس بالصابون والماء أو قم ، فاغسل يديك ا؛ وا 

 أساسًا،بمادة قوامها الكحول بفركهما 
  المعدةالكمامات للبلل، وال تعيد استعمال  ابمجرد تعرضه ةجديد ى خر أبالكمامة استبدل 

 .الستعمالها لمرة واحدة
  بعــد االســتخدام، اخلــع الكمامــة بنــزع الشــريط المطاطــي مــن خلــف األذنيــن مبعــدًا

الكمامــة عــن وجهــك ومالبســك لتجنــب مالمســة أجــزاء الكمامــة التــي يحتمــل أن تكــون 
 ملوثــة.

  مغلق.تخلص من الكمامة المستعملة على الفور برميها في صندوق نفايات 
  بغسـلهما  قمنظـف يديـك بعـد مالمسـة الكمامـة أو رميهـا بفركهمـا بمطهـر كحولـي، أو

 بوضـوح.بالمـاء والصابـون إذا كانـت متسـختين 

 :الغذائيةوالمنشآت في قطاع الغذاء المعرفة التامة باالستخدام الصحيح للقفازات  .90

أن تكون إجراءات غسل  أالبأيدي عارية  اوالتعامل معه غذيةمن المقبول تماًما تحضير األليس 
يمكن للعاملين في مجال الغذاء استخدام القفازات، ولكن يجب عليهم التأكد من و  ،اليدين مناسبة

  ازالتها.وعند  تغيير القفازات عندتغيير القفازات بشكل متكرر وغسل اليدين 

فراغ يجب تغيير القفازات بعد القيام بأنشطة غير متعل قة بالطعام مثل فتح / غلق األبواب باليد، وا 
 .وما إلى ذلكالعمالت المالية تداول الصناديق، 

بشكل مناسب على سالمة  العاملينتكمن مشكلة استخدام القفازات في أنه إذا لم يتم تدريب 
بتنفيذ  عاملون القد يقوم ف ،األغذية، فغالًبا ما ُينظر إلى القفازات على أنها عائق أمام تلوث الغذاء

فراغ الصناديق، ومسح  العديد من المهام غير المتعلقة بالغذاء مثل التعامل مع األموال، وا 
 .ألغذيةعداد اال يتم تغييرها عند قيامهم الحقًا بإ قفازاتوهم يرتدون العدادات 
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عند ارتداء القفازات لفترة طويلة من الزمن، دون تغيير متكرر وغسل اليدين، تتكاثر البكتيريا 
القفازات أو تمت  تإذا تمزق القفازات،على الجلد بسرعة بسبب البيئة الدافئة والرطبة الناتجة عن 

يا إلى بدون غسل اليدين، فيمكن نقل عدد كبير من البكتير  غذيةإزالتها وتم التعامل مع األ
  .الطعام

 :العمل في الغداء تناول أثناءالوقاية  كيفية .91

  يتعين أن تظل المطاعم الموجودة في أماكن العمل والمستخدمة في تقديم الخدمات
، مثل تجهيز األغذية وبيعها بالتجزئة مفتوحة، وذلك في حالة األوليةالغذائية األساسية

الحفاظ على  الحصول على الغذاء. ويتعينوجود بدائل عملية ُتمكن العاملين من  عدم
معايير عالية لتدابير الصحة العامة الخاصة بغسل اليدين وآداب الحفاظ على نظافة 
الجهاز التنفسي في المطاعم الموجودة في أمكان العمل. ويتعين أن تتضمن المعايير 

صة التشغيلية الواجب تطبيقها في المطاعم المخصصة للعاملين )المطاعم المخص
 للعاملين التي يتم فيها تطبيق المعايير الخاصة بالعمليات التشغيلية( ما يلي:

  الحفاظ على مسافة مادية ال تقل عن متر بين الفرد/العميل والعاملين اآلخرين، بما في
 ذلك في ترتيبات الجلوس؛

 متواجدين تنظيم العمل الذي يقوم به العاملون وترتيب أوقات الراحة لتقليل عدد العاملين ال
 في مطعم واحد في أي وقت من األوقات؛

 منع/تقييد االتصال الجسدي غير الضروري قدر اإلمكان؛ 
 بقاء مسافة مادية  وضع تعليمات مرئية للعاملين تحثهم على الحفاظ على نظافة اليدين وا 

 بينهم؛
  إجراءات تنظيف وتطهير المعدات والمباني وأسطح المالمسة/النقاط التي يكثر

مالمستها، على سبيل المثال أسطح إعداد الغذاء/ المالقط / األواني التي يتم فيها تقديم 
 األغذية / وحدات عرض الغذاء المفتوحة القائمة على الخدمة الذاتية / مقابض األبواب.

 هل هناك خطر مرتبط بتغليف المواد الغذائية؟ .91



 جمهورية مصر العربية

 الهيئة القومية لسالمة الغذاء
 

28 
 

ومع ذلك،  ،محددة على المستهلكين أخطارمن غير المعروف أن تغليف المواد الغذائية يمثل أي 

 .ينبغي بذل الجهود لضمان التعامل معها بما يتماشى مع ممارسات سالمة األغذية المعتادة

 والموردين؟ استالم المواد الخام عنماذا  .96

السالمة الخاصة بالمنشأة الغذائية ومن حق  بإرشاداتيجب على جميع الموردين االلتزام 
 لتعليمات. لالمسؤول التأكد من اتباع الموردين 

التركيز األساسي للتدابير اإلضافية التي ُتطبقها المنشآت الغذائية فيما يتعلق بالنظافة الشخصية 
من دخولها،  91 –كوفيدواالشتراطات الصحية ينصب على الحفاظ على المنشآت الغذائية ومنع 

وتتمثل الطريقة الوحيدة لدخول الفيروس الي أماكن العمل عن طريق دخول أحد األشخاص 
 الُمصابين أو عن طريق دخول منتجات أو مواد ملوثة إلى أماكن العمل.

يجب على السائقين الذين بالتوصيل وغيرهم من الموظفين عدم ترك مركباتهم أثناء التوصيل، 
بمطهر كحولي لليدين، وُمعقم، ومناشف ورقية، ويجب على السائقين  ويجب تزويد السائقين

استعمال ُمطهر اليدين قبل تمرير المستندات الخاصة بتسليم األغذية إلى الموظفين العاملين في 
األماكن الُمخصصة لألغذية، ويجب استخدام األوعية والعبوات التي ُتستخدم لمرة واحدة لتجنب 

رتجعات، وبالنسبة لألوعية القابلة إلعادة استخدامها مرة أخرى، يجب الحاجة إلى تنظيف أي م
 تطبيق بروتوكوالت مناسبة للنظافة الشخصية واالشتراطات الصحية.

يجب أن يكون السائقون الذين يقومون بالتسليم إلى أماكن الغذاء على دراية بالمخاطر المحتملة 
لتقاط الفيروس إذا لمس السائقون سطًحا ملوًثا أو ، وُيمكن ا91 –التي ينطوي عليها انتقال كوفيد 

تصافحوا باأليدي مع شخًص أخر ُمصاب بالعدوى ويديه ملوثة، وتشتمل األسطح التي من 
المرجح أن تكون ملوثة بالفيروس على األسطح التي يتم لمسها بشكل ُمتكرر مثل عجالت 

خ. ولهذا السبب، تعد نظافة األيدي، القيادة، ومقابض أبواب المركبات، واألجهزة الُمتحركة، إل
باإلضافة الي التباعد المكاني، ذات أهمية قصوى وُتعد نظافة األسطح المالمسة للغذاء أمًرا بالغ 

 األهمية من أجل تجنب التلوث العرضي.
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 السلع أو البضائع يجب أن يكون السائقون على دراية بتدابير التباعد المكاني عند التقاط 
عمالء وأن يكونوا على دراية بالحاجة إلى الحفاظ لل الُمسلَّمة السلع أو البضائع وتمرير الُمسلَّمة

على درجة عالية من النظافة الشخصية وارتداء مالبس واقية نظيفة، ويحتاج السائقون أيًضا إلى 
أن يكونوا على دراية بضرورة التأكد من استمرار نظافة كافة األوعية المستخدمة في نقل األغذية 

ية األغذية من التلوث، ويتعين فصلها عن البضائع وتطهيرها على نحو متكرر، ويتعين حما
 األخرى التي من الممكن أن ُتسبب التلوث.

حيال تصنيع األغذية للفئات الحساسة/  االعتبارالنصائح التي يجب أخذها في  .91
 :الضعيفة

فئات أكثر حساسية  كبار السن، أصحاب المناعة الضعيفة أو المرضي والمعزولين،عتبر ي

 التالية:ولذلك يجب إتباع المحاذير  ،للتلوث الغذائي

  الجيدة يةتصنيعالالممارسات  المؤقتينو  الدائمينالتأكد من إتباع العاملين. 

  للطعام.يديهم قبل بدء أي تحضير ألالتأكد من غسل جميع العاملين 

 " بارد" والغذاء البارد "ساخنبقاء الغذاء ساخن". 

  المنشاة.في كل أجزاء التأكد من النظافة والتطهير 

 .توخي الحظر من عدم التلوث المتبادل بين األطعمة النيئة والمطبوخة 

 د آمن:مورّ ال او المصنعالخطوات المطلوب تحقيقها للتأكد من أن إنتاج  .98

واألدوات المستخدمة واألجهزة  للمنشأة اتخاذهاجب ايجب تنفيذ جميع أسس التنظيف والتطهير الو 
اآلن ال  حتىبشكل دقيق حيث إنه و  بالتزام ،العاملينمن قبل  تهالمسموكل ما هو يستخدم ويتم 

يوجد أي إثباتات علمية عن إمكانية تلوث الغذاء بفيروس كورونا، ولذلك كل المخاوف تتمحور 
 في تالمس المواد المالمسة للغذاء مما يتطلب إتباع أسس النظافة والتطهير الشخصي دائمًا.

 التوصيات حيال سلسلة التوريد  .91

https://www.proz.com/kudoz/english-to-arabic/bus-financial/509598-deliveries.html
https://www.proz.com/kudoz/english-to-arabic/bus-financial/509598-deliveries.html
https://www.proz.com/kudoz/english-to-arabic/bus-financial/509598-deliveries.html
https://www.proz.com/kudoz/english-to-arabic/bus-financial/509598-deliveries.html
https://www.proz.com/kudoz/english-to-arabic/bus-financial/509598-deliveries.html
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، المهم أن تتذكر شركات األغذية التزاماتها القانونية بوضع الطعام اآلمن فقط في السوق  من
لنظم إدارة سالمة مراجعة كاملة إجراء يتطلب أي تغيير في المنتج أو التغليف أو المعالجة و 

 GHP)مثل الممارسات الصحية الجيدة وتحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة  الغذاء
 يتيحه ذلك من:، بما (HACCPو
  المقترحة.تقييم مخاطر أي قضايا تتعلق بسالمة الغذاء قد تنتج عن التغييرات 
 وضع ضوابط إلدارة أي مخاطر يتم تحديدها. 
 توثيق التغييرات. 

 :تتضمن األمثلة على المشكالت التي يجب وضعها في االعتبار ما يلي

 نتيجة لعدم توافرها المكونات إدخال مسببات الحساسية عند تغيير المكونات و/ أو موردي. 
 فترة صالحية آمنة إذا تغيرت العبوة و/ أو تم صياغة المنتج بشكل مختلف. 
 إدخال المخاطر الميكروبيولوجية والفيزيائية والكيميائية الجديدة بمكونات جديدة. 
 قد تكون هناك مشكالت أخرى بناًء على نوع العمل / المنتج المعني. 

 المكونات الغذائية التي يتم استيرادها من بلد / منطقة متأثرةالمنتجات أو سالمة  .22

حتى إذا كانت األسطح أو العبوات ملوثة،  من خالل الطعام أو المكونات 91-كوفيد ال ينتقل 

 .وبالتالي ال يوجد خطر التلوث فقط،فإن الفيروس سيبقى على هذه األسطح لفترة قصيرة 
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 حالة مصابة لدي في المنشأة؟ اكتشافاإلنتاج/ المنتجات فور  استرجاعهل يتوجب  .29

نقل الفيروس عن طريق الغذاء أو  احتماليةاإلنتاج ألنه لم يثبت بعد  استرجاعال يتوجب عليك 

التباعد بمسافات  االلتزامتلوث الغذاء به ولكن يجب بوجه عام توخي الحظر قدر اإلمكان في 

بعد يقل عن مترين لمدة  علىفأي شخص تم التعامل بينه وبين شخص مصاب )العاملين بين 

للتأكد من عدم إصابته(  اإلجراءات التخاذالعمل المشرف علي دقيقة يجب إبالغ  91تزيد عن 

تباع أسس التنظيف والتطهير بشكل دقيق ودوري   .وا 

 ؟العاملين حدى أحالة إصابة لد اكتشافل يتوجب علِي إغالق المنشأة فور ه .22

ذا كنت/العمال أو/العاملينإذا كانت قوة عمل المنشأة ال تحتمل العمل بعدد قليل من   ال وا 

تباع نصائح وزارة الصحة  ضد الفيروساإلجراءات  التخاذتستطيع توفير الشروط الالزمة  وا 

لحين تنظيف وتطهير  صحتك وصحة اآلخرين علىوالسكان فيتوجب عليك غلقها فورًا حفاظًا 

 .المنشأة بالكامل

في  اإلجراءات التي يتم اتخاذها في حال إصابة أحد العاملين في تداول الغذاءما هي  .20
 ؟91-بكوفيد المنشأة الغذائية

تتضمن البرامج األساسية التي تمثل أساس برامج إدارة سالمة الغذاء في المنشآت الغذائية مبادئ 
. وستتضمن هذه المبادئ التوجيهية غذاءال تداول الموظفين في أماكنتوجيهية إلدارة مرض 
العودة إلى العمل عندما يتعافى و  االستبعاد وسياسات الحاالت المرضيةتعليمات لإلبالغ عن 

الموظفون من المرض. يجب تدريب الموظفين على استخدام هذه المبادئ التوجيهية واالمتثال لها 
إلى زمالئهم العاملين. وتطبيق  91-ب فرصة لمنع انتقال كوفيدواإلبالغ عن المرض في أقر 

المنشأة لممارسات إدارة الموظفين )مثل اإلبالغ عن المرض واستبعاد العمال المرضى( ستجعل 
 91 -من غير المحتمل أن يتواجد أحد متداولي الغذاء بمكان العمل عند ظهور أعراض كوفيد
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عمل إلدارة مثل هذا الحدث. ويجب توعية العاملين عليه. ومع ذلك، فمن الضروري وضع خطة 
من خالل الهاتف دون القدوم إلى  91-ليقوموا باإلبالغ عن إصابتهم بأعراض مرض كوفيد

 المنشأة. 

، فيجب 91-في حالة إصابة أحد العاملين في الغذاء في مكان العمل بأعراض نموذجية لكوفيد
ذا كان ذلك ممكًنا، فيفضل عزله في غرفة إبعاده إلى منطقة بعيدة عن األشخاص اآلخري ن. وا 

ذا كان من الممكن فتح  مكتب أو أي منطقة يمكن عزلها خلف باب مغلق، مثل مكتب إداري وا 
لغرفة فقم بذلك للتهوية، ويجب وضع الترتيبات الالزمة إلبعاد الموظفين الذين يشعرون ة بانافذ

 بالتعب أو المرض عن مكان العمل.

الذي يبدو مريضًا اتباع تعليمات وزارة الصحة نحو اإلبالغ عن الحاالت /  يجب على الموظف
. وفي أثناء انتظارهم النصيحة الطبية أو القيام 91-الحاالت المشتبه في إصابتها بمرض كوفيد

بإرسالهم إلى المنزل، يجب عليهم تجنب أي اتصال مع الموظفين اآلخرين. كما يجب أن يتجنبوا 
ح واألشياء ونصحهم بتغطية فمهم وأنفهم بمنديل يمكن التخلص منه عندما لمس الناس واألسط

يسعلون أو يعطسون ويضعون المنديل في كيس ثم يتخلصون منهم في سلة قمامة ذات غطاء. 
إذا لم يكن لديهم أي مناديل متاحة، فيجب عليهم السعال والعطس في مرفق الكوع. إذا احتاجوا 

تظار المساعدة الطبية، يجب عليهم استخدام حمام منفصل، إذا كان للذهاب إلى الحمام أثناء ان
 متاًحا.

يجب تنظيف جميع األسطح التي المسها الموظف المصاب، بما في ذلك جميع األسطح 
واألشياء التي يمكن رؤيتها ملوثة بسوائل الجسم / إفرازات الجهاز التنفسي، وجميع المناطق التي 

ا مثل المراحيض ومقابض األبواب والهواتف. وبشكل عام، يجب توجد احتمالية عالية لتلوثه
استخدام المطهرات / المطهرات التي تستخدم الكحول ألغراض التنظيف. حيث ثبت أن 

تقلل بشكل كبير من عدوى الفيروسات  ٪ 01-21المطهرات التي تحتوي على الكحول بتركيزات 
 شائعة التي تحتوي على مكونات نشطة . كما أن المطهرات ال91-المغلفة مثل فيروس كوفيد
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تعتمد على مركبات األمونيوم الرباعية والكلور لها خصائص مميتة للفيروسات. يجب على جميع 
ثانية بالماء والصابون بعد أي اتصال مع شخص يبدو  91الموظفين غسل أيديهم جيًدا لمدة 

 مريضًا أو تظهر عليه أعراض تتفق مع عدوى فيروسات كورونا.

، فسيكون من الضروري إخطار جميع من كانوا على 91-تم تأكيد أن الموظف لديه كوفيد إذا
اتصال وثيق "المخالطين" مع الموظف المصاب حتى يتمكنوا أيًضا من اتخاذ تدابير لتقليل 
مخاطر االنتشار اإلضافية. وعلى سبيل المثال يمكن تعريف المخالطين في المنشآت الغذائية 

ف كان على بعد متر واحد من الحالة المؤكدة؛ أو حدث بينه وبين الحالة على إنهم أي موظ
المؤكدة تالمس مثل المصافحة باأليدي؛ أو أي شخص قام بتنظيف إفرازات الحالة دون أن 

والمالبس الواقية(؛ الموظفون في  والزي،يستخدم معدات الوقاية الشخصية الكافية )مثل القفازات، 
وعة العمل التي تعمل بها الحالة المؤكدة؛ وأي موظف يعيش في منزل نفس فريق العمل أو مجم
 ظهرت به حالة مؤكدة. 

يوًما من تاريخ  91توصي منظمة الصحة العالمية بفرض الحجر الصحي على المخالطين لمدة 
آخر للتعرض للحالة المؤكدة. وعلى األقل، يجب أن ُيطلب من الموظفين الذين كانوا على 

يوًما من آخر مرة كان على  91الموظف المصاب البقاء في المنزل لمدة  اتصال وثيق مع
اتصال بالحالة المؤكدة وممارسة التباعد الجسدي. وفي حالة ظهور أي اعراض للمرض عليهم 

، 91-يوًما أو كانت نتيجة اختبارهم إيجابية لكوفيد 91في أي وقت خالل فترة العزلة التي تبلغ 
يتم التعامل معها على هذا األساس. أما الموظفين الذين لم يكن لديهم فسيصبحون حالة مؤكدة، و 

المؤكدة فيمكن لهم االستمرار في العمل كالمعتاد مع اتخاذ  اتصال وثيق بالحالة األصلية
 . االحتياطات المعتادة

ويساعد تنظيم الموظفين في فرق صغيرة أو مجموعات عمل على تقليل االضطراب في القوى 
. وال ينصح 91-حد الموظفين عن إصابته بأعراض مرض كوفيد أالعاملة في حالة إبالغ 

 .بإغالق مكان العمل
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إلى العمل.  91-يجب وضع سياسة لعودة للموظفين الذين أصيبوا بالعدوى وتعافوا من كوفيد
وصي منظمة الصحة العالمية بإمكانية السماح للحالة المؤكدة بمغادرة العزل بمجرد اختفاء وت

 91مرتين متتاليتين بينهم  PCRأعراض اإلصابة بالمرض وبعد أن تكون نتائج إجراء فحص 
ذا كان االختبار غير ممكن، توصي منظمة الصحة العالمية بإخراج  ساعة على األقل سلبية. وا 

 يوًما من زوال األعراض 91كد من العزلة بعد المريض المؤ 

للحد من  أماكن بيع المواد الغذائية بالتجزئةما هي اإلجراءات التي يمكن اتخاذها في  .21
 ؟91-فرص انتشار مرض كوفيد

، يواجه قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة أكبر التحديات في الحفاظ 91-خالل جائحة كوفيد
والحفاظ على التباعد الجسدي  العدوى،وحماية الموظفين من خطر  على أعلى معايير النظافة،

وضمان توفير إمدادات كافية من  مفتوًحا،والبقاء  العمالء،عند التعامل مع أعداد كبيرة من 
 األطعمة متوفرة بصورة يومية.

سات من غير المحتمل أن يلوث عمال األغذية في متاجر التجزئة المواد الغذائية إذا اتبعوا ممار 
النظافة الشخصية القياسية والجيدة التي تقلل من خطر انتقال معظم األمراض المنقولة بالغذاء. 
تدابير مثل غسل اليدين المتكرر، واستخدام معقم اليدين، واستخدام المالبس الواقية، والنظافة 
ى التنفسية الجيدة، ستقلل من خطر انتشار المرض. يجب على أصحاب العمل أن يشددوا عل

 وتنظيف وتطهيرأهمية غسل اليدين بشكل متكرر والحفاظ على ممارسات النظافة الجيدة 
 91-األسطح التي يتم لمسها بانتظام. يجب أن يكون عمال األغذية على دراية بأعراض كوفيد

بالغ المسئول في المنشأة وطلب المشورة الطبية إذا كانوا يعتقدون أن لديهم أعراض المرض.  وا 

الحفاظ على التباعد الجسدي في أماكن بيع المواد الغذائية بالتجزئة أمًرا بالغ األهمية للحد يعد 
 من خطر انتقال المرض. تشمل اإلجراءات العملية التي يمكن تنفيذها في متاجر التجزئة ما يلي:

 .تنظيم أعداد العمالء الذين يدخلون متجر التجزئة لتجنب االزدحام 
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 لديهم شعور كان الدخول لمطالبة العمالء بعدم دخول المتجر إذا  وضع الفتات عند نقاط

 ؛91-بالمرض أو أعراض كوفيد
  وضع نظام لتقديم النصح للمنتظرين للدخول إلى المتجر وللموجودين داخل بما يحافظ على

 التباعد المجتمعي.
 اط توفير مطهرات اليد، ورشاشات المعقمات، ومناشف ورقية يمكن التخلص منها في نق

 دخول المتجر؛
  استخدام عالمات األرضية داخل متجر البيع بالتجزئة لتسهيل االمتثال لمسافة التباعد، ال

 سيما في المناطق األكثر ازدحاًما، مثل نقاط المحاسبة "الكاشير" ونقاط خدمة العمالء؛
 يهم إعالنات منتظمة لتذكير العمالء باتباع نصائح المسافات البعيدة وتنظيف أيد إصدار

 بانتظام؛
 إدخال حواجز زجاجية عند نقاط المحاسبة "الكاشير" كمستوى إضافي من الحماية للموظفين؛ 
 تالمسيه تشجيع استخدام المدفوعات الال. 
  تقديم النصح للمستهلكين الذين يفضلوا إحضار أكياس التسوق الخاصة بهم إلى أماكن بيع

محالت السوبر ماركت( بالقيام بتنظيف أكياس المواد الغذائية بالتجزئة )المتاجر والمنافذ و 
 .التسوق الخاصة بهم قبل كل استخدام

 من خالل تحديد نقاط األعلى مالمسة في أماكن البيع بالتجزئة 91-تقليل مخاطر نقل كوفيد
وضمان تنظيفها وتطهيرها بانتظام. ومن األمثلة على نقاط اللمس العالية عربات التسوق 

وموازين الوزن الستخدام العمالء. تشمل اإلجراءات الواجب اتخاذها ما ومقابض األبواب 
 يلي:

توفير مناديل )أو أشكال أخرى من التطهير( للعمالء لتنظيف مقابض عربات  -
التسوق والسالل. أو تعيين موظفين لتطهير مقابض عربات التسوق بعد كل 

 استخدام؛
 وحوامل البهارات؛الغسيل والتعقيم المتكرر مثل المغارف والمالقط  -
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 إبقاء األبواب مفتوحة حيثما أمكن لتقليل التالمس. -

 خاصة بوحدات عرض الغذاء المفتوحة في أماكن البيع بالتجزئةالضافية اإل جراءاتاإل .21
 :91-كوفيد مرض انتشار فرص من للحد

على الرغم من اعتقاد بعض المستهلكين بوجود خطر اإلصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد 
نتيجة عرض األغذية في وحدات العرض المفتوحة، إال أنَّه ال يوجد حتى اآلن دليل علمي 
ُيثبت/ُيشير إلى ارتباط الغذاء بعملية انتقال فيروس كورونا المستجد. ومن المهم الحفاظ على 
تطبيق الممارسات الصحية الجيدة حول وحدات العرض المفتوحة، مثل طاوالت تقديم السلطات 

توجيه المستهلكين دائًما نحو  ويتعين والمخبوزات. رض الخضراوات والفاكهة الطازجةووحدات ع
غسل الفاكهة والخضروات بمياه صالحة للشرب قبل تناولها. ويتعين على كل من العمالء 
والعاملين مراعاة تطبيق الممارسات الصحية الشخصية الجيدة على نحو دقيق في جميع األوقات 

 ألغذية المكشوفة.حول أماكن تداول ا

في وحدات العرض المفتوحة على نحو صحي ولتجنب انتقال فيروس كورونا  من أجل التحكمو 
 المستجد عن طريق مالمسة األسطح، يتعين على تجار بيع األغذية بالتجزئة القيام بما يلي:

 مستمر؛ نحو على األسطح واألواني المالمسة لألغذية وتعقيمها الحفاظ على غسل جميع 
 ث العاملين في مجال األغذية على غسل أيديهم على نحو متكرر )باستمرار(، وفي حالة ح

 استخدام القفازات، يتعين تغييرها قبل إعداد الغذاء وبعد إعداده؛
 الغذاء، واألواني التي  إعداد حث العاملين المسؤولين عن تقديم األغذية على تنظيف أسطح

 متكرر؛ نحو على البهارات وتعقيمهايتم فيها تقديم الغذاء، وأوعية 
 الغذاء؛ توفير/وضع مطهر اليدين للمستهلكين في طريقهم للدخول والخروج من أماكن تداول 
  مراعاة عدم عرض المخبوزات غير المغلفة الموجودة على أسطح طاوالت الخدمة الذاتية أو

لعرض المفتوحة مكشوفة. ويتعين وضع المخبوزات الموضوعة في وحدات ا صورة بيعها في
القائمة على الخدمة الذاتية الموجودة في متاجر البيع بالتجزئة في عبوات بالستيكية/سيلوفان 

 في محالت البيع بالتجزئة، يتعين المخبوزات غير المعبأة أو ورقية. وفي حالة عرض 
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 في أكياس باستخدام المالقط عند تقديمها وضعهاوضعها في وحدات عرض زجاجية و 

 للعمالء.
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 لفصل الثالثا

 التنظيف والتطهيرإجراءات 

 
 ؟تطهير بيئة العملكيف يمكن 

على األقل )ثالث مرات  البد من تطهير جميع المباني مع تنظيفها بشكل متكرر طوال اليوم

 .على مدار اليوم(

 واألشياء؟كيف تطهـر االسطح 

البد من تطهير أسطح األبـــواب والنوافذ والــطــاوالت والحنفيات واألحواض والمصاعد واألرضيات 

 ثالث دقائقمن  مليجرام/لتر من الكلور( لمدة أكثر 111تركيز باستخدام مطهر )يحتوي على 

 .يومياً 
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 ؟الكهربائيةالمعدات  كيف تطهـر

راص استخدم كرات القطن أو األقباإلضافة إلى اإلجراءات المعتادة لتنظيف المعدات، يمكن 

( أو المناديل المبللة وتحتوي على كحول إيثيلي في تنظيف %21المعقمة )بكحول إيثيلي تركيز 

 الحرارة. الرباعي في تنظيف األسطح عاليةاألمونيوم وتطهير األسطح. واستخدم ملح 

 النقل؟وسائل كيف تطهـر 

م اواستخد )عند الوصول وقبل المغادرة( البد من تنظيف وتطهير المركبات من الداخل يومياً 

المطهرات الوقائية لألسطح الشائع لمسها من الناس، مثل: مقابض األبــواب، وعجلة القيادة، 

رشادات تطهير والنوافذ، والمقاعد، والدرابزين، وحلقة سحب حزام األمان. ويمكن االستناد إلى إ

فإنه ال بد من  ،91-ولو اكتشفت أية حالة إصابة بفيروس كوفيد ،الواردة الحقاً  األسطح واألشياء

 وتطهير المكان في الحال. مركبةإيقاف ال

 الكهربائي؟كيف تطهـر المصعد 

  ضع الفتة مكتوب عليها )جار التنظيف( خارج المصعد من أجل منع اآلخرين من

 استخدامه.

 المصعد بمطهر الكلور من األسفل إلى األعلى، واحرص على ارتداء النظارات  رش حوائط

 التطهير )وفي حالة عدم توافرها، استبدلها بنظارات السباحة(. الوقائية أثناء عملية

 قم بتغطية أزرار المصعد بغالف بالستيكي ورشه، بمطهر الكلور. 

 ستيكي امسحها بالمناديل المبللة لو لم تستطع تغطية أزرار المصعد الكهربائي بغالف بال

 الرباعي.األمونيوم روكسيد الهيدروجين أو ملح يمن الكحول اإليثيلي أو ب %21بتركيز 
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  وامسح األجزاء المتبقية من الحوائط واألزراررش المصعد كله بمطهر الكلور بعد تطهير ،

 .على األقل ثالث دقائقالمطهر من على األرض بعد مرور 

 ؟الحمامكيف تطهـر 

ال بد من تهوية الحمام جيدًا وتطهير الحوض، والحنفية، والمرحاض العادي ومرحاض 

مليجرام/ لتر بالرش أو المسح.  111على يحتوي  الكلور الذيالقرفصاء باستخدام مطهر 

مليجرام/ لتر  111على يحتوي  الكلور الذي، وانثر مطهر ثالث دقائقنظفها بالماء جيدًا بعد 

 .ثالث دقائق على األقلات ثم اغسلها بالماء بعد على األرضي

 

 
 كيف تطّهر غرفة الطعام؟

أما أوانــي  ،قم بإزالة بقايا الطعام من الصحون، واستخدم المطهر المناسب بعد تنظيفها

الطعام، فيمكن تطهيرها باستخدام الماء المغلي أو البخار المتحرك. ويمكن أيضًا تعقيم أواني 

مليجرام/لتر  911الطعام عن طريق نقعها في كمية مناسبة من مطهرات الكلور تتراوح من 

. ، ثم اشطفها جيدًا واتركها للتجفيفثالث دقائق على األقلمليجرام/لتر لمدة  111إلى

 واستخدم الوسائل الكيمائية لتطهير أواني الطعام الحساسة لدرجات الحرارة المرتفعة.
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 المنشأة؟كيفية تتم حماية عمال النظافة داخل 

المشاركين في التنظيف ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند التنظيف  العاملينعلى  يجب-

قناع  -والقفازات  -)مثل الزي الرسمي الذي يتم إزالته وغسله باستمرار في الماء الدافئ 

 ماسك الوجه( والتي تكفي للحماية عند تنظيف األماكن العامة. -واقي للعين 

 
 

 م فيها إزالة معدات الوقاية الشخصية.يجب إجراء نظافة اليدين في كل مرة يت -

 يجب وضع النفايات الناتجة أثناء التنظيف في القمامة غير المصنفة. -

تها والتي يتم استخدامها في عملية ا( يوضح المواد الكيميائية وتركيز 9(، )9الجدول )

 واالماكن المختلفة داخل المنشأة. لألسطحالتنظيف 
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 (9جدول )

 المنظف واألماكناألسطح والمواد 

 االسطح

  وامنظف متعادل 

 أو ٪1711هيبوكلوريت الصوديوم بتركيز 

  21إيثانول بتركيز%. 

 .%179هيبوكلوريت الصوديوم بتركيز  الحمامات

 العاملين مالبس
 ( ومنظفات الغسيل العادية أو 11دورة الماء الساخن )درجة مئوية 

 غسيل أخرى درجة حرارة أقل + مبيض أو منتجات الماء و  دورة 

 المعدات
  استخدام لمرة واحدة أو 

  179غير قابل للتصرف مع هيبوكلوريت الصوديوم٪. 

معدات الحماية الشخصية 

 لموظفي التنظيف

 ماسك وجه. 

  موحدةمريلة بالستيكية. 

 قفازات. 

 .في كيس منفصل في القمامة غير المفرزة  إدارة المخلفات

 (9جدول )

 مدة التالمس بالدقائق التركيزات عامل مضاد للميكروبات

 91 %21 ايثانول

 1 % 179 – 1711 (%1هيبوكلوريت الصوديوم )

 91 اليود( %9) %91 بوفيدون ايودين

 1 % 11 وبانولر ايزوب

 9 % 1792 كلوريت الصوديوم
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 الفصل الرابع

 التهوية

 
 المنشأة؟كيف يتم تهوية 

 افتح النوافذ واألبواب قدر ،ال بد من تهوية المكان للحفاظ على حركة الهواء في الغرفة

 المستطاع لتهوية المكتب إذا كانت درجة حرارة المكتب مناسبة.

  دقيقة وينصح  91مرات على األقل، وأال تقل مدة التهوية عن  2ينصح بتهوية المكتب

 ظ على درجة حرارة المكتب.بالتهوية المستمرة إذا كان من الممكن الحفا

  تبدأ تهوية المبنى على األقل ساعة قبل موعد العمل، وتستمر حتى ساعتين بعد انتهاء

 العمل.

  ،يجب تهوية المراحيض وغرفة الصرف الصحي والجراج والمناور بشكل دقيق وصارم

 واستخدام جميع أنظمة التهوية الميكانيكية.
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 ركزي؟المهل يمكن استخدام مكيف الهواء 

  ،إذا اكتشفت أية حاالت اشتباه أو إصابة مؤكدة، ال بدمن إيقاف تشغيل تكييف الهواء

، وينطبق ذلك أيضا على المعدات بعد التنظيف والتطهيرويمكن تشغيله مرة أخرى 

 الكهربائية األخرى، وال بد من تطهيرها تطهير كامال.

 خاصية الهواء الكلي؛ فال بد من  لو كان مكيف الهواء المركزي ونظام التهوية تستخدم

 غلق صمام الهواء، وتشغيله على وضع الهواء النقي.

 الهواء النقي مع مروحة لفائف أو  لو كان مكيف الهواء ونظام التهوية يستخدم خاصية

وحدات متعددة، فإن التشغيل العادي ألنظمة الهواء النقي ال بد أن تكون مضمونة 

من أن الهواء يدخل من الخارج، ويمنع تمام استخدام  ومؤمنة جيدًا، كما يجب التأكد

 هواء الممرات وغرفة الماكينات واألسقف. 

  مثل الفالتر( قم بتنظيف وتطهير أو تغيير قطع معدات التكييف وأنظمة التهوية(

 أسبوعيًا.

  ؛ فإنه وحة اللفائف أو الوحدات المتعددةلو كان مكيف الهواء ونظام التهوية من نظام مر

 فتح األبواب والنوافذ لدعم حركة الهواء.يجب 

 ر مكيف الهواء ونظام التهوية في المنشأة؟يف وتطهيتنظ يةكيف

  البد أن يكون مكيف الهواء ونظام التهوية نظيف ومعقمًا طبقًا لمعايير تنظيف وتطهير

مكيفات الهواء وأنظمة التهوية في األماكن العامة. ويمكن استخدام المطهرات التي تحتوي 

مليجرام/لتر( أو المطهرات التي تحتوي على  111مليجرام/لتر:911على الكلور والبرومين )

مليجرام/لتر( بالرش أو النقع أو المسح لمدة 911مليجرام/ لتر:911لور )الكثاني أكسيد 
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دقيقة في المرة. وعند تطهير األجزاء المعدنية؛ فإن األولوية في  1إلى  2تتراوح من

 الرباعي.األمونيوم االستخدام لمطهر ملح 

 ء عند اكتشاف حاالت اشتباه أو إصابات مؤكدة؛ ال بد من تنظيف وتعقيم مكيف الهوا

 المركزي، ويمكن تشغيلها مرة أخرى بعد التقييم الصحي.
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 المراجع

- https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic 

- https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus/coronavirus 

- https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-

response/counterterrorism-and-emerging-threats/coronavirus-

disease-2019-covid-19 

- https://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/whatsne

w_fstr_Beat_COVID-19.html 

- https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace 

- https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-

food-source-or-transmission-route 

- https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-

2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-

ara.pdf?sequence=18&isAllowed=y 

- Covid-19, Epidemic prevention and control manual. Prepared by 

Jiangsu provincial center for disease control and prevention, China. 
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