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 توصيات لك عزيزي المواطن

من النصائح  ةالغذاء بتقديم مجموع ةفحص الشكاوى الغذائية بالهيئة القومية لسالم ةتسعد لجن

ي تعد دليلك للحصول عىل غذاء آمن واإل
 رشادات الت 

 

  

 

 

 

 

 

 c 

 غذائيةالات منتجلقبل شراء ا

 نظافة ويشمل ذلكللحصول علي منتج آمن، مهم للغاية  هترتيبو  الغذائيةمكان عرض المنتجات  نظافةأن بيجب العلم -

ن المنتجات الغذائية مع مراعاه درجة الحرارة للمنتج المعروض باختالف تقطيع اللواح أو  فواألرف ئطالحوا نوع والفصل بي 

اطات النظافة و ، و المنتج ام البائع باشتر ن  عل دراية باإلجراءات السليمة للتعامل مع المنتج.  أن يكونكذلك التر

لساعات طويلة تركها  وعدم (الرسيعة )الوجباتمثل  الساخنةاألغذية  خاصة لجاهزة لألكلتناول األغذية امراعاة رسعة  -

ي درجه الحرارة الخطرة )من 
ن
 . درجه مئوية( 63درجه مئوية الي  5ف

ورة - أجزاء ال يوجد بها  ةن تكون سليمأكياس علي أ معلبات أو كانت سواء  أوعية أو عبوات المنتجات الغذائية فحص  ضن

 مقطوعة أو مثقوبة أو منتفخة أو منبعجة. 

اء أتجنب  - ي ي منتج رسر
 
 . )تغت  القوام أو الرائحة أو الطعم( يبدو عليه عالمات فساد غذائ

ورة-  مجهولة المصدر. غذية وكذلك األ  والشوارع باألسواق الموجودة المكشوفة األغذيةتجنب  ضن

 

ات غذائيةمنتجلا شراء ثناءأ   

وات مع ا النيئةسماك والدواجن اللحوم واأل  بوضعحيث ال ينصح  الغذائيةيجب فصل المواد - مع اكه و والفلخضن

. لالستخدام ال  ةصالح أن تكون ي رائحة كري  هة أو أمن  ا خلوه التأكد من  دمي

اء المنتجات  - ورة التأكد عند رسر مع مراعاه واالنتهاء  االنتاجتاري    خ  تشملمدون عليها بيانات  ةبطاق تحمل ها نأضن

ي  خلوها من وكذلكالمدونة ظروف التخزين 
ي مشاكل صحيه خاصه ألتجنب حدوث تسبب حساسية  قد المواد التر

ن بالحساسية الغذائية( )لألفراد  ي حساسيه غذائيةأيعانون من لهؤالء الذين   .المصابي 

اء - ي مكان جاف وباردأن الشمس ومدون عليها  ةشعأل  ةمعرض أغذيةي أعدم رسر
ن
 .تحفظ ف

ل ةمراعاة السع - ن ي تحفظ التخزينية بالمتن
التوزي    ع  ريزر لتجنب تكدسها مما يعيقأو الف بالثالجة وخاصة للمنتجات التر

ي الفساد الرسي    ع وقد ي الحرارة اتالسليم لدرج
ن
 الغذائية.  للمنتجاتتسبب ف

 ة وصول الوجبة مغلف التأكد منمن  البد  لألكل الجاهزة األغذيةعند استالم  -
 
 ومعزولة عن أي ملوثات خارجية تماما

 . الصحيحة ةحرار الدرجه مع احتفاظها ب

ي  -
جاع المنتجات المجمدة بعد ويجب أن تعلم عزيزي المستهلك أنه ال ينبغن ائها استر ائها ولو بعد وقت قليل من رسر  رسر

 و ذلك لرسعة فسادها. 

ات غذائيةمنتجلل الشراء ةعمليإتمام بعد   

ورة مراعاة - ، للمواد الغذائية المجمدة مع تجنب تعرضها ألشعة الشمس ةوخاصظروف النقل السعة التخزينية و ضن

ن المنتجات اثناء النقل لمنع تلوث ال ومراعاه ، وخاصه فصل المواد الكيماويه كالصابون ها وفساداألغذية فصل بي 

 . والمنظفات عن المواد الغذائية

ي درج أكت   الجاهزة الوجباتعند ترك  ان ب العلمجي -
ن
ن ف ي لو لم تظهر يؤدي الي فساد الغرفة حرارة ةمن ساعتي 

ها حتر

 . ةعليها عالمات الفساد واضح

ورة - ل نظيفة و بها تهوية مناسبة.  )الغذاء( طعاملأماكن حفظ وتداول وطهي ا الحفاظضن ن  بالمتن

ورة- ي ظروف تخزين كما هو مدون علي العبوه غذائيةتخزين كل ماده التأكد من  ضن
ن
 .ف

ورة-   األغذيةاستخدام التأكد من  ضن
ا
ائها اول ي تم رسر

  للقاعدةوفقا  التر
ا
  "ما يخزن اول

ا
 ". يخرج اول

ورة التأكيد علي   -
 من المطهرات والمنظفات كالصابون والكلور بعيد الكيماويةتخزين المواد ضن

 
 الغذائيةعن المواد  ا

 األطفال. بعيدا عن متناول  مخصص لذلك بدوالب 

ي المواد الغذائية الموجودة. عل المكان أ ر بحيث ال تؤث ةمنآو المخلفات بطريقة التخلص من المواد الفاسدة أ -
ر
 و باف

من خطر  المواطنالغذاء هو حماية  ةة لسالمالهدف الجوهري للهيئة القومي

اطات األساسية  والثقافةرفع الوعي و  ،منال الغذاء غت  تناول  ي باالشتر
التر

ائهيجب أخذها باالعتبار أثناء عمليات تداول الغذاء منذ   تناوله حتر و  رسر

 ةبطريقه سليم

 

ي أو ماده غذائية عند و 
 
اء اي منتج غذائ  من  د الب او تناول الغذاء )مكررة( رسر

 الغذاء سالمة ةنأمل تقدم بالدنا بمنظوم
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