غسل اليدين فغ
ميذغأل األغشية
غسل اليدين الصحيح أمر مهم

 سهل الوصول إليها t

يمثّل غسل اليدين بطريقة صحيحة خطوة مهمةّ

مزودة بالصابون والمناشف التي تُستخدم

ّ

يمكن تطبيق عقوبات على عدم غسل من

بوسعك اتخاذها لتقليل مخاطر اإلصابة

لمرة واحدة (أو مجفف الهواء) وحاوية

باألمراض المتنقلة عن طريق الغذاء في

للمناشف المستخدمة t

منشآت األغذيةt .
يُزيل غسل اليدين التا ّم األوساخ وفضالت
األغذية والشحوم والبكتيريا الضارة
والفيروسات من يديك بصورة طبيعيةt .

صصة بوضوح لغرض غسل اليدين
 مخ ّ
والذراعين والوجه فحسبt .
يتعين على منشآت األغذية توفير مرافق لغسل

يتعاملون مع األغذية أليديهم بطريقة صحيحةt .

كيفية غسل اليدين بطريقة سليمة
استخدام مرافق غسل اليدين المتوفرة في
منشآت األغذية ،باتباع الخطوات التاليةt :
 r1اغسل يديك تما ًما بالصابون والماء
الجاري الدافئt .

اليدين مزودة بصنابير ال تعمل باليدين ،مثل

 r2قم بترغية الصابون حول يديك بتدليكهما

يُعد غسل اليدين شر ً
طا قانونيًا لمن يتعاملون مع

المجازر ومحالت الجزارة وما إلى ذلك .تحقق

األغذيةt .

من ذلك مع المجلس المحلي أو هيئة مراقبة

معًا .تأكد من ترغية ظهر يديك وبين

األغذية بوالية نيو ساوث ويلزt .

أصابعك وتحت أظافركt .

مرافق غسل اليدين
تتطلب مدونة المعايير الغذائية أن تحتوي
منشآت األغذية على مرافق غسل يدين ممتثلة
للمعايير في المناطق التي يعمل فيها من

متى يتعين غسل اليدين
يجب على من يتعامل مع األغذية غسل يديهt :
قبلt :

يتعاملون مع األغذية إذا كان من المحتمل أن
لتلوث األغذيةt .
تش ّكل أيديهم
ً
مصدرا ّ
باإلضافة إلى ذلك ،إذا كانت هناك مراحيض

 التعامل مع األغذية ،وخاصةً األغذية

اليدين مجاورة لهذه المراحيضt .
ويجب أن تحتوي منشآت األغذية على مرافق
غسل يدين ممتثلة للمعاييرt .
يجب أن تكون مرافق غسل يدينt :
 محتويةً على تجهيزات دائمة t
 متصلة بمصدر إمدادات بمياه دافئة صالحة
مزودة ً به t
للشرب أو ّ
 ذات حجم يسمح بعملية غسل سهلة وفعّالة
لليدين t

r4

اشطف يديك جيدًا بالماء الجاري الدافئ
النظيفt .

 r5جفّف يديك بمنشفة نظيفة (يُفضل منشفة
ورقية) أو مج ّفف الهواء قبل إعداد

 إعداد األغذية وطهيها t

في منشآت األغذية؛ فيجب توفير مرافق لغسل

r3

قم بحكّ يديك لمدة  20ثانيةً على األقلt .

الجاهزة للتناول t

األغذية أو تناولهاt .

استخدام فرش األظافر والمواد الهالمية
المضادة للبكتريا

 تقديم األغذيةt .

يمكن استخدام فرش األظافر النظيفة وغير

بعدt :

التالفة أثناء غسل اليدين للمساعدة في إزالة

 استخدام المرحاض t
 التعامل مع اللحوم النيئة أو الدواجن النيئة
أو البيض النيئ t
 التدخين أو العطس أو السعال أو التم ّخط

العجين وغيره من بقايا الطعام التي تصعب
إزالتهاt .
يمكن استخدام المواد الهالمية المضادة للبكتريا
المناسبة لالستخدام في جميع مراحل إعداد

أو تناول الطعام أو تناول الشرب أو لمس

الطعام باإلضافة إلى غسل اليدين .المواد
الهالمية المضادة للبكتريا ليست بدي ً
ال لغسل

الجسمt .

اليدين في حد ذاتهاt .

الشعر أو فروة الرأس أو أي فتحة في
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قضايا غسيل اليدين
tمنtالمخولين
tالموظفينtأحدtقررtإذا
ّ
tساوثtنيوtبواليةtاألغذيةtمراقبةtهيئة
tيتعينtأنّهtالمحليtالمجلسtأوtويلز
tأوtاليدينtغسلtقضاياtإحدىtتصحيح
tفيtالشروعtفيمكنtاليدين؛tغسلtمرافق
. االمتثالtإجراءاتtمنtمجموعةtاتخاذ
tالتيtالظروفtعنtالمعلوماتtمنttلمزيد
tاتخاذtفيtالشروعtفيهاtيجوزtال
tسياسةtراجعt،االمتثالtإجراءات
tمراقبةtهيئةtفيtالمتّبعةtاالمتثال
tوسياسةtويلزtساوثtنيوtبواليةtاألغذية
tاألغذيةtمراقبةtهيئةtفيtالمتّبعةtاإلنفاذ
tالموقعtعلىtويلزtساوثtنيوtبوالية
اإللكتروني
www.foodauthority.nsw.gov.au

لمزيد من المعلومات
tبالمجلسtالبيئيةtالصحةtلمسؤولtيمكن
tأيtعنtباإلجابةtيساعدكtأنtالمحلي
tنتائجtبشأنtذهنكtفيtتدورtقدtأسئلة
tيمكنهtحيثtrاالمتثالtإجراءtأوtالفحص
tالقيامtينبغيtماtتوضيحtفيtالمساعدة
.المناسبtالزمنيtوإطارهt،به
 تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني
لهيئة مراقبة األغذية
www.foodauthority.nsw.gov.au

 تفضل باالتصال بخط المساعدة
1300 552 406 على الرقم

About the NSW Food Authority: The NSW Food Authority is the government organisation that helps ensure NSW food is safe
and correctly labelled. It works with consumers, industry and other government organisations to minimise food poisoning by
providing information about and regulating the safe production, storage, transport, promotion and preparation of foodtr
Note: This information is a general summary and cannot cover all situations. Food businesses are required to comply with all of
the provisions of the Food Standards Code and the Food Act 2003 (NSW).
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