جمهورية مصر العربية
الهيئة القومية لسالمة الغذاء

توصيات لك عزيزي المواطن
تسعد لجنة فحص الشكاوى الغذائية بالهيئة القومية لسالمة الغذاء بتقديم مجموعة من النصائح
الت تعد دليلك للحصول عىل غذاء آمن
واإلرشادات ي

قبل شراء المنتجات الغذائية

عل منتج آمن ،ويشمل ذلك نظافة
يجب العلم بأن نظافة مكان عرض المنتجات الغذائية وترتيبه مهم للغاية للحصول يالحوائط واألرفف وألواح التقطيع والفصل ن
بي المنتجات الغذائية مع مراعاه درجة الحرارة للمنتج المعروض باختالف نوع
ر
المنتج ،وكذلك ر ن
باشتاطات النظافة وأن يكون عل دراية باإلجراءات السليمة للتعامل مع المنتج.
التام البائع
 مراعاة رسعة تناول األغذية الجاهزة لألكل خاصة األغذية الساخنة مثل (الوجبات الرسيعة) وعدم تركها لساعات طويلةن
ال  63درجه مئوية).
يف درجه الحرارة الخطرة (من  5درجه مئوية ي
ن
عل أن تكون سليمة ال يوجد بها أجزاء
 ضورة فحص أوعية أو عبوات المنتجات الغذائية سواء كانت معلبات أو أ كياس يمقطوعة أو مثقوبة أو منتفخة أو منبعجة.
غذائ يبدو عليه عالمات فساد (تغت القوام أو الرائحة أو الطعم).
 تجنب ررساء أي منتجي
 -نضورة تجنب األغذية المكشوفة الموجودة باألسواق والشوارع وكذلك األغذية مجهولة المصدر.

أثناء شراء المنتجات غذائية
يجب فصل المواد الغذائية حيث ال ينصح بوضع اللحوم واألسماك والدواجن النيئة مع ا نلخضوات والفواكه مع
دم.
التأكد من خلوها من أي رائحة كري هة أو أن تكون صالحة لالستخدام ال ي
 نضورة التأكد عند ررساء المنتجات أنها تحمل بطاقة مدون عليها بيانات تشمل تاري خ االنتاج واالنتهاء مع مراعاهر
الت قد تسبب حساسية لتجنب حدوث أي مشاكل صحيه خاصه
ظروف التخزين المدونة وكذلك خلوها من المواد ي
ن
لهؤالء الذين يعانون من أي حساسيه غذائية (لألفراد المصابي بالحساسية الغذائية).
ن
عدم ررساء أي أغذية معرضة ألشعة الشمس ومدون عليها أن تحفظ يف مكان جاف وبارد.نن
ر
الت تحفظ بالثالجة أو الفريزر لتجنب تكدسها مما يعيق التوزي ع
بالمتل
 مراعاة السعة التخزينيةوخاصة للمنتجات ي
ن
السليم لدرجات الحرارة وقد يتسبب يف الفساد الرسي ع للمنتجات الغذائية.
 عند استالم األغذية الجاهزة لألكل البد من التأكد من وصول الوجبة مغلفة تماما ومعزولة عن أي ملوثات خارجيةمع احتفاظها بدرجه الحرارة الصحيحة.
ر
ن
ر
ر
ينبغ استجاع المنتجات المجمدة بعد رسائها ولو بعد وقت قليل من رسائها
 ويجب أن تعلم عزيزي المستهلك أنه الي
و ذلك لرسعة فسادها.

c

بعد إتمام عملية الشراء للمنتجات غذائية
 نضورة مراعاة السعة التخزينية وظروف النقل وخاصة للمواد الغذائية المجمدة مع تجنب تعرضها ألشعة الشمس،ومراعاه الفصل ن
بي المنتجات اثناء النقل لمنع تلوث األغذية وفسادها ،وخاصه فصل المواد الكيماويه كالصابون
والمنظفات عن المواد الغذائية.
ن ن
ر
حت لو لم تظهر
 يجب العلم ان عند ترك الوجبات الجاهزة أكت من ساعتي يف درجة حرارة الغرفة يؤدي يال فسادها ي
عليها عالمات الفساد واضحة.
نن
بالمتل نظيفة و بها تهوية مناسبة.
وطه الطعام (الغذاء)
 نضورة الحفاظ أماكن حفظ وتداولي
ن
عل العبوه.
 نضورة التأكد من تخزين كل ماده غذائية يف ظروفتخزين كما هو مدون ي
ا
ا
ا
ن
ر
الت تم ررسائها اول وفقا للقاعدة "ما يخزن اول يخرج اول".
ضورة التأكد من استخدام األغذية ين
عل تخزين المواد الكيماوية من المطهرات والمنظفات كالصابون والكلور بعيدا عن المواد الغذائية
 ضورة التأكيد يبدوالب مخصص لذلك بعيدا عن متناول األطفال.
ر
باف المواد الغذائية الموجودة.
 -التخلص من المواد الفاسدة أو المخلفات بطريقة آمنة بحيث ال تؤثر عل المكان أو ي
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البريد اإللكتروني:
consumer.complain@nfsa.gov.eg
موقع الهيئة على شبكة االنترنت
www.nfsa.gov.eg
موقع مجلس الوزراء للشكاوى
www.shakwa.eg

الهدف الجوهري للهيئة القومية لسالمة الغذاء هو حماية المواطن من خطر
ر
ر
الت
تناول الغذاء غت المن ،ورفع
الوع والثقافة باالشتاطات األساسية ي
ي
ر
ر
يجب أخذها باالعتبار أثناء عمليات تداول الغذاء منذ رسائه وحت تناوله
بطريقه سليمة

غذائ أو ماده غذائية (مكررة) او تناول الغذاء البد من
وعند ررساء اي منتج
ي

