الجمھوريــة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
وزارة التجارة
مديريــة التجـــارة
لوالية مستغانم

للتسمم الغذائي
الممارسات السليمة في قاعات التحضير في المطاعم

مظھر المطعم من حيث النظافة و األمن









يجب أن يضمن المحل وقاية كافية من كل أشكال التلوث.
الح رص عل ى نظافت ه داخلي ا )األرض يات و الط اوالت و
الحمامات( و خلوه من الحشرات و القوارض.
عدم وجود الحيوانات داخل المحل.
تزويد المحل بحقيبة صيدالنية و مطفأة حريق.
ضمان تھوية كاملة و إنارة جيدة.
نظاف ة دورات المي اه الملحق ة ب المطعم و ع دم انبع اث روائ ح
منھا.
الفصل بين دورة المياه و قاعة التحضير و تقديم الخدمات.
يجب مراعاة شروط النظافة لخزانات المياه المستعملة لتحضير
و التنظيف.

حفظ و مراقبة المواد









التجھيزات و المعدات

سلوكيات العمال









الحرص المستمر على النظافة الجسمية
تقليم األظافر و قص الشعر
ارتداء مآزر نظيفة
تغطية الرأس منعا لسقوط الشعر
عدم مالمسة المواد الغذائية عند اإلصابة بالجروح,
خدوش ,سعال وزكام
غسل اليدين قبل العمل وعند إتساخھا و بعد لمس أي مادة
أو سطح ملوث
يمنع التدخين و إستعمال التبغ في أماكن التحضير
غسل اليدين بالماء و الصابون السائل بعد الخروج من
دورة المياه

حفظ المواد الحساسة في الثالجة
مراقبة تاريخ اإلنتاج و تاريخ نھاية الصالحية
للمواد المستعملة للتحضير
إستعمال لحوم تحمل الطابع البيطري.
عدم إعادة تجميد المواد التي تمت إزالة
تجميدھا
عزل النفايات عن مساحات التحضير
التقليص بين وقت التحضير و تقديم الوجبات
المطھية
عزل بين المواد المطھية و النيئة
إستعمال القفازات عند الضرورة




التنظيف الدائم للتجھيزات بعد إستعمالھا.
استعمال الماء الساخن عند التنظيف إلزالة
الدھون.



إستعمـال ماء جـافيل للتنظـيف و التطھـيـر
المساحـات و التجھيزات

للمزيد من المعلومات  :تقربوا من مديرية التجارة  -الكائنة بالحي اإلداري لوالية مستغام -

الجمھوريــة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
وزارة التجارة
مديريــة التجـــارة
لوالية مستغانم

للتسمم الغذائي
عالمات المطعم النظيف

حسن اختيار محل للحلويات مرتبط
بمظھر المحل  ,سلوك العمال و نوعية الخدمات

مظھر المحل من حيث النظافة و األمن







يج ب أن يض من المح ل وقاي ة كافي ة م ن ك ل أش كال
التلوث.
الحرص على نظافته داخليا )األرضيـات و الط اوالت و
الحمامات( و خلوه من الحشرات و القوارض.
عدم وجود الحيوانات داخل المحل.
تزويد المحل بحقيبة صيدالنية و مطفأة حريق.
ضمان تھوية كاملة و إنارة جيدة.
نظاف ة دورات المي اه الملحق ة بالمح ل و ع دم انبع اث
روائح منھا.

مظھر العمال

 إستعمال مآزر نظيفة مع تغطية الشعر.
 نظافة الجسم و اليدين )قص األظافر و عدم
وجود جروح أو تقيحات(.
 الخض ع للفح ص الطب ي ال دوري)ك ل 06
أشھر(.

.

نوعية الخدمات





أن تكون األغذية التي تم تجھيزھا معروضة خلف حاجز
شفاف بحيث يراھا المستھلك و ال يستطيع لمسھا.
فصل بين المواد المطھية والطازجة
تقديم الوجبات في أواني نظيفة وغير مشقوقة
ضع األغذية التي تتناول باردة في ثالجات مع احترام
شروط حفظ كل مادة

سلوكيات العمال






التنظيف اليومي للمحل خارج أوقات العمل و يمنع
الكنس الجاف.
الح رص و الح ذر عن د مالمس ة الحلوي ات م ن أج ل
الحد من خطر التلوثات.
ال يالمس القابض الحلويات.
يمنع وجود أشخاص غرباء في منطقة االتقديم

للمزيد من المعلومات  :تقربوا من مديرية التجارة  -الكائنة بالحي اإلداري لوالية مستغام -

