السالمة وحفظ األغذية:
 9 9يجب حفظ الأغذية يف درجات احلرارة املنا�س ��بة وفق ًا لطريقة
الإعداد.
 9 9تخزين الأغذية املربدة يف الثالجة واملجمدة يف املجمد.
 9 9حف ��ظ الأغذية املطبوخة �أواجلاهزة للتق ��دمي يف الرف العلوي
يف الثالجة ،يف حني تو�ضع املواد النيئة كاللحوم والأغذية املت ّبلة
واجلاه ��زة للطبخ يف �أوعية حمكمة الإغالق يف الرف ال�س ��فلي؛
ملنع حدوث تلوث تباديل.
 9 9تغطية الأغذية عند و�ضعها داخل الثالجة.

السالمة وشراء األغذية:
� 9 9شراء الأغذية من م�صادر موثوق بها.
 9 9قراءة كاف ��ة البيانات الواردة على بطاق ��ة العبوة الغذائية قبل
ال�شراء.
 9 9عدم �ش ��راء الأغذي ��ة منتهية ال�ص�ل�احية واملعلب ��ة املنبعجة �أو
املنتفخ ��ة �أو التي ت�ش�ي�ر �إىل وجود �ص ��د�أ ،واملحفوظة يف عبوات
تالفة �أو مثقوبة �أو التي تُبينّ �أي بوادر ت�سريب.
 9 9عدم �ش ��راء الأغذية امل�ب�ردة �أو املجمدة املعرو�ض ��ة يف درجات
حرارة الغرفة.

 9 9عدم ملء الثالجة �أو املُ َج ِّمد بكميات �إ�ض ��افية؛ لل�س ��ماح للهواء
البارد بالدوران.

 9 9الت�أك ��د م ��ن �أن �أغطية عب ��وات احلليب �أو امل�ش ��روبات الأخرى
حمكمة القفل.

� 9 9إذابة الأغذية املجمدة وذلك بو�ضعها يف �أدنى رف يف الثالجة،
كم ��ا ميكن ا�س ��تخدام ف ��رن امليكرووي ��ف باحتياط ��ات وظروف
حمددة.

 9 9ف�ص ��ل الأغذي ��ة �س ��ريعة التل ��ف ع ��ن الأغذي ��ة اجلاف ��ة �أثن ��اء
الت�سوق.

 9 9تربي ��د �أو جتمي ��د الأغذي ��ة �س ��ريعة التلف والأغذي ��ة املطبوخة
خالل �ساعتني �أو �أقل.

� 9 9ش ��راء الأغذي ��ة امل�ب�ردة �أو املجم ��دة يف املرحل ��ة النهائي ��ة من
الت�سوق.
 9 9ت�أكد من تغليف اللحوم والدجاج الطازج جيد ًا قبل و�ض ��عها يف
عربة الت�س ��وق املخ�ص�ص ��ة؛ لتجنب ت�سرب ال�س ��وائل منها على
الأغذية الأخرى.
س�ل�امة األغذي���ة مس���ئولية كل ف���رد
وعامل في اإلنتاج والتجهيز والتسويق
والتداول والطهي وانتها ًء بمن
يتناولون هذه األطعمة.
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سالمة الغذاء

أنواع التسمم الغذائي:

• ت�سم��م �أو ع��دوى ميكروبي��ة :بكتريي ��ا،
فريو�سات ،طفيليات ،فطريات      	.
• ت�سم��م كيميائي :املبيدات ،املعادن الثقيلة،
العقاقري البيطرية ،بع�ض م�ضافات الأغذية  	.

ضمان بأن تكون األغذية المقدمة للمستهلك ال
تسبب له أضرارًا صحية عن طريق اتباع اإلجراءات
الوقائية الالزمة لذلك.

العوام��ل الت��ي ت�سه��م يف الإ�صاب��ة بالأمرا���ض ع��ن طري��ق تناول
الأغذية:

• عدم االلتزام بدرجات احلرارة الالزمة �أثناء التخزين
• تدين م�ستوى النظافة ال�شخ�صية
• ا�ستعمال �أدوات ملوثة
• الطبخ غري املكتمل
• تناول طعام من �أماكن غري �آمنة �صحياً

األطعمة الخطرة:

هي الأطعمة عالية الرطوبة والربوتني وقليلة احلمو�ضة مثل :احلليب
واللحوم والدجاج والأ�سماك ومنتجاتها وبروتينات ال�صويا والثوم.

أكثر الناس عرضة لإلصابة بالتسمم الغذائى:

• االطف ��ال الر�ض ��ع ،وامل ��ر�أة احلامل ،وكبار ال�س ��ن ،والأ�ش ��خا�ص 
امل�صابون ب�أمرا�ض مزمنة.

• �إ�س ��تخدام ترمومرت للت�أكد من درجة ن�ضج
الطعام.
• حفظ الأغذية ال�س ��اخنة �س ��اخنة والأغذية
الباردة باردة.
• عدم ت ��رك الأغذية عند درج ��ات احلرارة
املثلى لنمو البكترييا ( °65-5م).
• االبتعاد عن العادات ال�سيئة �أثناء التح�ضري 
كالعط�س وال�سعال والتدخني.
• االبتع ��اد عن الأغذية امل�ش ��تبه به ��ا �أو التي
حدث له ��ا تغري يف الطعم والقوام والرائحة
�أواللون.
التلوث المتبادل أو الخلطي

أعراض التسمم الغذائى:

• الق ��يء ،الغثي ��ان ،ارتفاع
درجة احلرارة ،الإ�سهال،
املغ� ��ص احل ��اد ،التع ��رق،
ال�ص ��داع ،والت�شنجات يف
بع�ض الأحيان.

• هو انتقال املواد ال�ض ��ارة �صحي ًا عن طريق
الأيدي التي الم�س ��ت �أغذية نيئة �أو الأ�سطح
والف ��وط غري النظيفة وغري املعقمة ومن ثم
الم�ست طعام ًا معد ًا للأكل.
• مالم�س ��ة طعام غري مطبوخ مع طعام معد
للأكل (مثل ا�س ��تعمال �سكني لتقطيع اللحم
وعمل ال�سلطة).

كيف نمنع التسمم الغذائي؟

التسمم الغذائي:

احلالة املر�ض ��ية التي ي�ص ��اب بها الإن�س ��ان بعد تناوله مادة غذائية
�سبق و�أن تلوثت ب�أحد م�سببات املر�ض.

• تنظيف الأ�سطح والأدوات مبادة منظفة خمففة
باملاء قبل التح�ضري.
• غ�سل اليدين جيد ًا باملاء الدافئ وال�صابون.
• غ�سل علب الأغذية قبل فتحها.
• غ�س ��ل اخل�ض ��ار والفواك ��ه الطازج ��ة بامل ��اء
اجلاري الدافئ.

المبادئ األساسية لسالمة الغذاء:

• نظافة الأيدي والأ�سطح والطعام
• ف�صل املواد ملنع التلوث
• طبخ وحت�ضري الطعام ب�شكل كامل
• احلفظ بالتربيد

