Scores on Doors

كيف تحصل على تصني ٍ
ف أعلى
هل تفكر في المشاركة في برنامج Scores
 on Doorsوتريد الحصول على تصنيف
"ممتاز" ( 5نجوم) من أجل رض ذلك على
عمالئك؟
هل أنت مشارك في برنامج Scores on
 Doorsوتريد الحصول على تصنيف
أعلى؟
على جميع المحالت التجارية أن تكون
قادرة على احراز أعلى التصنيفات.
إليك كيف يمكنك تحقيق ذلك.
نصائح عامة
للحصول على أفضل تصنيف ممكن ،يجب أن:
› ›تتأكد من أن متجرك يتم ّتع بسجّ ل إشعار حديث
› ›سواء أفي المجلس البلدي أو على
الموقع االلكتروني لالشعارات
www.foodnotify.nsw.gov.au
› › تأكد من أن متجرك به مشرف سالمة أطعمة
( )FSSوأنه حاصل على شهادة  FSSسارية
المفعول بخصوص وحدات التدريب المطلوبة
› ›تراجع آخر تقريرعن التفتيش الخاص بمتجرك
بخصوص النظافة وسالمة األطعمة لكي تتأكد
من أنك اتخذت جميع االجراءات الالزمة للوفاء
بالمتطلبات القانونية .وإذا لم تعثر على آخر تقرير

خاص بمتجرك  ،اتصل بمجلسك المحلي وسوف
يعطونك نسخة عنه.
› ›تستمر في اجراء فحوصات روتينية منتظمة للتأكد
من الحفاظ على معايير النظافة وأن العاملين
ملتزمين بالقواعد
› ›إن اجراءات السالمة ذات أهمية شأنها شأن
حالة المتجر البنيوية .ويجب على الموظفين أن
يكونوا قادرين على االجابة عن أية أسئلة عن
سالمة ألطعمة متعلقة باألطعمة التي يعملون
على مناولتها
› › ترتب فورا للقيام بأية اصالحات وتقوم بصاينة
دورية للمبنى والمعدات.

احرص على اجراء فحص ذاتي
قم باجراء فحص ذاتي وذلك بتنزيل نسخة عن
استمارة التفتيش .

 .2عدم وجود مغاسل لليدين في المتناول ،مخصصة
لغسل اليدين ومزودة بحنفية ماء دافئ نظيف
وصابون ومحارم ورقية لالستخدام مرّ ة واحدة
وحسب.
 .3عدم معالجة مشكالت مكافحة الحشرات
مثل الصراصير والفئران :دليل على وجود
االحشرات؛ عدم تغطية صناديق النفايات؛ وعدم
حماية األماكن من الحشرات باستخدام عازل
حشرات...إلخ
 .4عدم االحتفاظ باألطعمة المعرضة للتلف في
درجات الحرارة المالئمة (حرارة كافية أو برودة
كافية) أثناء العرض والتخزين؛ وعدم وجود
جهاز لقياس درجات الحرارة (كيف يمكن معرفة
أن األطعمة محفوظة في درجة حرارة آمنة؟)
 .5عدم تغطية األطعمة أثناء التخزين لحمايتها من
التلوث.

المشكالت الخمس األكثر شيوعا ً
تأكد من معالجتك لها جميعا ً
أكثر خمس مشكالت شائعة حددها موظفو التفتيش
لدى المجلس والتي تخفق متاجر بيع األطعمة في
الوفاء بها:
 .1عدم تنظيف متجر بيع األطعمة والمعدات :تحت
المعدات واألجهزة وخلفها وداخلها ؛ أماكن تجمع
الشحوم؛ األرضيات؛ أماكن التخزين

لمزي ٍد من المعلومات عن برنامج Scores on Doors
يرجى االتصال بمجلسك المحلي أو بهيئة األغذية بنيوساوث ويلز على 1300 552 406 :أو contact@foodauthority.nsw.gov.au

www.foodauthority.nsw.gov.au/scoresondoors
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