• النوافذ :يجب عمل النوافذ بطريقة
متنع تراكم الأتربة والغبار وتز ّود ب�سلك
�ش ��بكي منا�س ��ب؛ ملنع دخول احل�شرات
خا�صة الطائرة.
• الإ�ض��اءة :تك ��ون الإ�ض ��اءة جي ��دة
يف جميع مراف ��ق املن�ش� ��أة ،ويراعى �أال
تك ��ون من الن ��وع اجلاذب للح�ش ��رات،
كما يراعى �أن تكون امل�ص ��ابيح حممية
بغطاء مقاوم للك�سر.
• امل��ورد املائ��ي :يجب �أن تك ��ون املياه
امل�ستخدمة من م�صدر معروف وم�أمون
�ص ��حي ًا ثبتت �ص�ل�احيته لال�س ��تهالك
للآدم ��ي بن ��ا ًء عل ��ى حتالي ��ل خمربية،
ويتم الت�أكد من �ص�ل�احية املياه ب�صفة
دورية.

المخلفات والتخلص الصحي منها:

يج ��ب �أن يتم التعام ��ل مع املخلفات وحاوياتها ،وك ��ذا مواقع تخزينها،
بطريق ��ة ال ت� ��ؤدي �إىل تل ��وث الأغذي ��ة �أو مي ��اه ال�ش ��رب .كما يج ��ب اتخاذ
االحتياطات ملنع و�صول الآفات .
إقصاء الحيوانات األليفة والضالة:

يجب �إق�صاء القطط والطيور واحليوانات الأخرى عن املن�ش�أة.
وحديث ًا بد�أ ينت�ش ��ر تطبي ��ق ما يعرف بنظام ”حتليل م�ص ��ادر اخلطر
ونق ��اط التحك ��م احلرجة ها�س ��ب“ وه ��ذا النظ ��ام هو يف جممل ��ة طريقة
للتفتي�ش ال�ص ��حي على املن�ش� ��آت الغذائية ،ل�ض ��مان تطبيق اال�ش�ت�راطات
ال�صحية بها ،ومن ثم �ضمان جودة و�سالمة الغذاء.
وق ��د ُحدث هذا النظام و�ص ��درت املوا�ص ��فة القيا�س ��ية الدولية الأيزو
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الصيانة:

يجب �ص ��يانة الأبنية والآالت واملعدات وكل الو�س ��ائل امل�س ��تخدمة يف
املن�ش� ��أة مب ��ا يف ذلك امل�ص ��ارف .كما يجب احلفاظ عل ��ى الغرف خالية
من بخار املاء.

المنشآت الغذائية
ودورها فى سالمة الغذاء

التنظيف والتطهير:

يجب و�ض ��ع برنامج ثاب ��ت خا�ص بالتنظيف والتطهري لكل املن�ش� ��أة؛
ل�ضمان تنظيف املواقع واملعدات ملنع تلوث الأغذية يف املراحل الت�صنيعية
املختلفة.

 1435هـ  2014 /م
رقم الإيداع 1434 / 3195 :

المنشأة الغذائية

• امل �ن��اط��ق امل �ل��وث��ة ب �ي �ئ �ي � ًا والأن �� �ش �ط��ة
ال�صناعية التي ت�شكل خطر ًا كبري ًا يف
تلويث الغذاء.
• املناطق املعر�ضة لل�سيول �إال �إذا اتخذت
التدابري الكافية.

• املنطق��ة الثاني��ة :وه ��ي �أق ��ل م ��ن املنطق ��ة الأوىل بالن�س ��بة
لال�شرتاطات ،حيث يتم فيها تداول وتخزين املواد الأ ًّولية واملنتجات،
ويراعى فيها درجة احلرارة والرطوبة والتهوية والنظافة

• املناط ��ق الت ��ي ال ميكن �إزال ��ة النفايات
ال�صلبة �أو ال�سائلة منها بفاعلية.

• املنطق��ة الثالث��ة :حيث يت ��م فيها عملي ��ة حتميل وتفري ��غ املواد
الأ َّولية واملنتجات ،وهى �أقل من املنطقة الثانية يف اخلطورة ،ويراعى
فيها النظافة وعدم وجود �أي خملفات على الأر�ضيات ،وعدم تعر�ض
اخلامات واملنتجات للعوامل اجلوية مثل �أ�ش ��عة ال�ش ��م�س املبا�شرة �أو
الأمطار �أو الأتربة.

• املناطق املعر�ضة لتواجد الآفات بكرثة.
أي مبنى أو مكان يتم به إنتاج وتشغيل وتصنيع
وتعبئة وتخزين الغذاء ،كما يشمل المنطقة
المحيطة به ،ويخضع تحت إدارة واحدة.

و ُيعد تطبيق لوائح اال�ش�ت�راطات ال�ص ��حية ال�س ��بيل الوحيد لتحقيق
اله ��دف النهائ ��ي من وجود املن�ش� ��أة ،ال ��ذي يتمثل يف �إنت ��اج �أغذية �آمنة
ذات ج ��ودة عالية ب�ص ��فة م�س ��تمرة ،حيث �إنه عند �إهم ��ال تطبيق لوائح
اال�شرتاطات ال�صحية تكون النتائج على النحو التايل:
1 .1انخفا�ض جودة املنتج النهائي.
2 .2قد ي�ؤدي ذلك �إىل حدوث ت�سمم غذائي.
3 .3تق�صري فرتة �صالحية هذا املنتج.
4 .4قد ت�صبح املن�ش�أة م�صدر ًا للروائح الكريهة.
5 .5ت�صبح م�أوى للآفات كاحل�شرات والقوار�ض.
6 .6تقل ثقة امل�ستهلك بهذه املن�ش�أة .
7 .7ت�صبح املن�ش�أة مكان ًا غري مريح للعمل.
8 .8تع ُّر�ض املن�شـ�أة للغلق عند تكرار املخالفات بها ،خ�صو�ص ًا عند
حدوث حالة ت�سمم غذائي.
الموقــع:

قد توجد خماطر ت�ؤثر �سلبي ًا على املن�ش�أة الغذائية مما ينعك�س على
�سالمة الغذاء ،ويجب �أن تتواجد املن�ش�آت بعيد ًا عن:

• احل ��ر� ��ص ع �ل��ى ال �ن �ظ��اف��ة امل���س�ت�م��رة
للأر�ضيات نتيجة احلركة.

تصميم المنشأة:

�س�ل�امة الغ ��ذاء تب ��د�أ م ��ن اختي ��ار موقع ملن�ش� ��أة م ��رور ًا بالت�ص ��ميم
والإن�شاءات وانتها ًء باتباع املمار�سات ال�صحية والت�صنيعية اجليدة و�إتخاذ
الإجراءات ملنع التلوث اخللطي ،منها مراعاة تق�س ��يم املن�ش� ��أة داخلي ًا �إىل
مناطق �صحية ح�سب الأهمية بحيث تكون كما يلي:
• املنطق��ة الأوىل( :منطقة عالية اخلط��ورة) تتميز ب�أنها �أعلى
املناط ��ق اتباع ًا لل�ش ��روط ال�ص ��حية حيث يت ��م تعبئة املنت ��ج واختباره؛
ولذالك يجب مراعاة ما يلي:
• يحظر دخول غري العاملني.
• يحظر تداول �أي مادة ملوثة.
• ي�ش�ت�رط �أن يكون هناك مالب� ��س و�أحذية
نظيفة ومعقمة للعاملني بها.
• �أن تكون درجة احلرارة والرطوبة والتهوية
طبق ًا لال�شرتاطات ال�ص ��حية املقررة لكل
منتج.

اإلنشاءات والتركيبات الداخلية:

الإن�ش ��اءات يج ��ب �أن تكون وفق املوا�ص ��فات املكررة بجانب �س ��هولة
تنظيفه ��ا وحتقق ال�ش ��روط التالية حلماية و�س�ل�امة و�ص�ل�احية الغذاء
لال�ستهالك:
• �أ�س ��طح اجلدران والفوا�ص ��ل والأر�ضيات
ت�صنع من مواد بال �أثر �سام.
• يجب �أن تكون �أ�سطح اجلدران والفوا�صل
والأر�ضيات مل�ساء غري زلقة.
• الأب��واب :يراع ��ى �أن تك ��ون ب�س ��يطة
الت�ص ��ميم (ملن ��ع تراك ��م الأترب ��ة) وذات
�أ�س ��طح مل�س ��اء ،وتغل ��ق ذاتي� � ًا ب�إح ��كام،
ويف�ض ��ل و�ض ��ع �س ��تائر هوائية على �أبواب
الأق�س ��ام؛ للحف ��اظ عل ��ى كف ��اءة التكييف
وملنع التلوث بني الأق�سام.

