أيها العمالء  ...هل تريدون المزيد؟
انضموا إلى Scores on Doors

تهدف كل مؤسسة إلى ارضاء عمالئها.
وعندما تقوم بعرض شهادة نقاط سالمة ونظافة األطعمة في مكان العمل ،فسوف ترى
المزيد من العمالء يأتون إليك.

احرص على ترويج سجل النظافة وسالمة
األطعمة الخاص بك
يهدف برنامج  Scores on Doorsبوالية
نيوساوث ويلز الخاص بتصنيفات نظافة وصحة
األطعمة إلى طمأنة العمالء بشأن معايير نظافة
وسالمة األطعمة.
يتم في برنامج  Scores on Doorsتصنيف
شركات بيع األطعمة من حيث التزامها بمتطلبات
نظافة وسالمة األطعمة ،ويستهدف المطاعم
والمقاهي و متاجر بيع األطعمة السريعة والمخابز
والحانات واألندية*.
ويقوم البرنامج بعرض نتائج التفتيش اإللزامي
الحالي لعمالئك ويخلق المزيد من التناسق في
وتيرة التفتيش لديك ،ألن المجلس يستخدم قائمة
تحقق معيارية للتفتيش .

طريقة عمل برنامج Scores on Doors
يتيح لك برنامج  Scores on Doorsالفرصة
لتحسين الترويج لمؤسستك وال يتطلب المزيد من
عمليات التفتيش أو تكاليف إضافية.
وفي نهاية عملية التفتيش على سالمة األطعمة
الروتينية التي يجريها مجلسك المحلي ،يحصل كل
متجر تجاري في مناطق الحكومة المحلية المشترك
على تصنيف ،وإذا كانت نقاط التصنيف كافية ،يتم
منح المتجر شهادة تعرض نقاط تصنيفه .والغرض
من هذه الشهادة هو عرضها في مكان ظاهر يرونه
الناس مثل نافذة في واجهة المتجر ،ويمكن أن تكون
هذه الشهادة عالمة فارقة تميزك عن منافسيك.

حساب درجاتك/نقاطك
سوف يستخدم موظف المجلس قائمة التحقق الخاصة
بالتقرير المعياري لتقييم متاجر بيع األطعمة (أو
 )FPARبغية إجراء التفتيش  .وقد ت ّم تصميم
 FPARالستخدامه كقائمة للتحقق من مدى االلتزام
بالقواعد والقوانين ،ويشتمل على نظام نقاط تصنيف
يتم بموجبه تحديد درجات خاصة بنظافة وسالمة
األطعمة (مستويات التصنيف  3و  4و .)5
سوف يقوم موظف المجلس بتقييم ما يلي كجز ٍء
من الفحص:
› ›األصناف العامة :أنك قمت بتعيين مشرف
سالمة أطعمة مدرّ ب ( )FSSويحمل شهادة
 ،FSSوأن عمال مناولة األطعمة يتمتعون
بالمهارات والمعرفة التي تمكنهم من مناولة
األطعمة بطريقة سليمة.
› ›مراقبة مناولة األطعمة :التخزين والعرض
والنقل والمعالجة وخطر التلوث المتقاطع
› ›التنظيف والتعقيم ،وغسل األيدي ومدى قرب
المعدات من بعضها البعض
› ›التحكم في درجات حرارة األطعمة
› ›مكافحة االحشرات
› ›تصميم وبناء المتجر :مسائل مثل اإلمداد المائي
والتخلص من النفايات وتوفر أماكن كافية وآمنة
للقمامة واإلضاءة ،و
› ›ملصقات نصنيف األطعمة :يجب أن تكون
صحيحة وكافية.
بعد أن يكمل موظف المجلس قائمة التحقق الخاصة
بالتنفتيش  ،يتم حساب الدرجات ومنح نقاط
التصنيف .وسوف يصدر لك الموظف شهادة خاصة
ببرنامج  Scores on Doorsلعرضها.
تظل الشهادة ملك المجلس الذي أصدرها و هيئة
األغذية بنيوساوث ويلز.

احرص على عرض شهادة
تصنيف Scores on
 Doorsالخاصة بك لطمأنة
العمالء أنه قد ت ّم اجراء تفتيش
النظافة وسالمة األطعمة.

نقاط التصنيف المعيارية
تبث جميع معدالت التصنيف المؤهلة للحصول على شهادة الطمأنينة لدى عمالئك بأن مكان عملك اجتاز عملية
التفتيش الرسمية للنظافة وسالمة األطعمة ا.
إذا ت ّم منحك شهادة من أي مستوى ،فهذا يعني عدم إيجاد أيّ مخالفات خطيرة أثناء التفتيش  .وينتج عن وجود
المخالفات الخطيرة المتعلقة بمعايير األطعمة "عدم الحصول على تصنيف" وعدم الحصول على شهادة للعرض.
النقاط

التصنيف

3–0
ممتاز
8–4
جيد جداً
15–9
جيد

التعريف
حصل مكان العمل على أعلى تصنيف ،وهذا يعني أنه أحرز أعلى
مستوى متوقع من االلتزام بمعايير النظافة وسالمة األطعمة.
توجد في مكان العمل معايير جيدة جداً خاصة بالنظافة وسالمة
األطعمة .وثمة حاجة لمعالجة بعض الجوانب البسيطة للحصول
على تصنيف أعلى.
توجد في مكان العمل معايير عامة جيدة خاصة بالنظافة وسالمة
األطعمة .وثمة عدد من الجوانب غير الخطيرة يتعين االنتباه لها
للحصول على تصنيف أعلى.

الحصول على أي شهادة تصنيف
يعني عدم وجود مخالفات خطيرة
للمعايير أثناء الفحص السابق.

اخبر عمالئك عن التزامك بالنظافة الج ّيدة

انضم إلى Scores on Doors

بإمكانك إخبار عمالئك عن جودة النظافة لديك
عن طريق عرض شهادتك على نافذة المتجر .وهذا
يعني أن عمالئك يمكنهم بسهولة التأكد من أن مكان
عملك أحرز نقاط التصنيف المطلوبة عندما يأتون
إلى متجرك .ويمكنك أيضا عرض نقاط تصنيفك
على موقعك االلكتروني وعلى مواد التسويق
الخاصة بك.

المشاركة مفتوحة لجميع المجالس المحلية في
نيوساوث ويلز وشركات األغذية* في مناطق
المجالس المشاركة.
إذا كان مجلسك مشتركا ً  ،يمكنك أنت أيضا
المشاركة .استفسر عن ذلك عند موعد التفتيش
التالي.

لمزي ٍد من المعلومات وللتحقق من أن مجلسك مشترك  ،قم بزيارة الموقع االلكتروني

www.foodauthority.nsw.gov.au/scoresondoors

*برنامج  Scores on Doorsمخصص لشركات تصنيع وبيع األطعمة الجاهزة في نيوساوث ويلز التي من المحتمل احتوائها على مخاطر (ما يعني أنها تتطلب تحكم في درجات الحرارة) ،ويجب استهالكها على الفور .البرنامج ال يستهدف متاجر
األسواق المركزية أو أو متاجر األطعمة المستحضرة أو متاجر بيع الخضروات الطازجة أو متاجر بيع األطعمة غير العرضة للتلف السريع أو متاجر بيع األطعمة المغلفة/المعبأة كمحطات الوقود ومتاجر المواد الغذائية أو األسواق المؤقتة أو المركبات
ّ
الجزارين.
المتجولة لبيع األطعمة أو المتاجر التي تحمل رخصة صادرة عن هيئة األغذية بنيوساوث ويلز ويتم التدقيق عليها على حدة من مثل متاجر بيع اللحوم أو
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