إدارة الصحة العامة

نصائح التنظيف للمطاعم وعربات الطعام وعمليات
خدمات الطعام األخرى للمساعدة في منع انتشار
فيروس كورونا COVID-19
تلقت هيئة الصحة بوالية أوريغون أسئلتكم حول تقديم نصائح التنظيف بشأن فيروس كورونا  .COVID-19أنتم تؤدون خدمة مهمة عند
اتباع قواعد صحة األغذية وممارسات السالمة .ما تفعلوه يساعد بالفعل في الحدّ من انتشار فيروس كورونا  .COVID-19يمكنكم
استخدام ورقة النصائح هذه كتذكير مفيد.

قسم السلطات وخدمة الذاتية
•يجب التأكد من أن توافر األدوات

» »آلة تسجيل النقود
» »الهواتف

المناسبة لألطعمة الجاهزة ذات الخدمة
الذاتية والتي تحمي الطعام من التلوث.

» »آالت البيع الذاتي والثلج
» »األكشاك

•يجب التأكد من أن العاملين المدربين على
سالمة األغذية يراقبون مناطق الخدمة
الذاتية ،مثل البوفيهات وقسم السلطات .على سبيل
المثال ،يجب على العمّال إزالة الطعام أو األدوات التي
استخدامها المستهلكين.

•المراحيض

» »مقابض األبواب
» »الصنابير ومقابض المرحاض
» »لوحات الضغط على آالت توزيع الصابون السائل

•حماية الطعام المعروض من التلوث باستخدام:

» »مقابض آالت توزيع المناشف

» »التغليف

» »أماكن تغيير حفاضات األطفال

» »واقيات الطعام أو رذاذ العطس

» »أماكن لمس حاويات القمامة

» »الوسائل األخرى الفعّالة

» »مقابض جميع أبواب المعدات ولوحات الضغط للتشغيل

» »أطباق العرض

•المطابخ والخدمات الخلفية

» »مقابض آالت التوزيع (المشروبات ،إلخ)

تنظيف نقاط اللمس وتطهيرها
•ردهات وغرف تناول الطعام

» »مجارف الثلج
» »مقابض األبواب ولوحات الدفع

» »الطاوالت ،وادوات الخدمة ،والمقاعد الطويلة
لألطفال ،والمقاعد

» »مقابض حجرات التبريد والثالجات
أو المجمّدات األخرى

» »قوائم الطعام

» »الستائر البالستيكية في حجرات التبريد

» »منصات القهوة والمشروبات

» »أحواض غسل اليدين ومقابض الصنابير

» »أماكن لمس حاويات القمامة

» »لوحات الضغط على آالت توزيع الصابون السائل

» »مقابض األبواب ،ولوحات دفع
األبواب ،والدرابزين

» »مقابض آالت توزيع المناشف

» »لوحات المفاتيح

» »األحواض المكوّ نة من ثالث مقصورات
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 COVID-19معلومات التنظيف للمطاعم وعربات الطعام وخدمات الطعام األخرى للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا
» »أدوات التنظيف

» »الهواتف والسماعات

» »الدِالء

» »أجهزة الكمبيوتر

» »لوحات المفاتيح

» »النوافذ

كيفية الحفاظ على صحتكم وصحة اآلخرين
•توصي الجمعية الوطنية للمطاعم بشدة بمنع الموظفين الذين

يعانون من الحمى أو السعال أو التهاب الحلق أو ضيق التنفس
من العمل.

•يمنع قانون والية أوريغون الموظفين من العمل عندما يعانون من
اإلسهال أو القيء أو التهاب الحلق مع الحمى.
•التأكيد على العمال على البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض.
ً
وخاصة:
•مراجعة النظافة الشخصية،
» »غسل اليدين

•تثقيف العمال وإبالغهم بوسائل مكافحة
العدوى.
•مراجعة طريقة تنظيف األسطح الصلبة
وتطهيرها.
•تثقيف العمال حول كيفية إعادة تعبئة كوب
أو حاوية المستهلك دون أن يلمسوا القنينة أو
الوعاء أو مقبض الكوب أو الوعاء.
•الح ّد من مالمسة الطعام الجاهز لألكل
باأليدي المكشوفة.

» »تغطية األنف والفم عند السعال أو العطس بمنديل
ورقي ،ثم التخلص منه .وإذا لم يتوفر منديل ورقي،
فمن الممكن السعال في الكوع .وأيضًا غسل اليدين
بعد العطس.

الموارد
•برنامج مبيدات اآلفات بإدارة الزراعة في والية أوريغون  -المطهرات الفعّالة في تعقيم األسطح المالمسة لألطعمة
•منشور  ServSafeالصادر عن الجمعية الوطنية للمطاعم :فيروس كورونا ،ما الذي يمكنك القيام به؟ (اإلنجليزية واإلسبانية)
•جمعية المطاعم والفنادق بوالية أريغون ( - )ORLAصفحة ويب موارد ومعلومات حول فيروس كورونا
•مركز كيمياء مبيدات اآلفات ،فيروس كورونا المستجد (—)COVID-19منتجات مكافحة العدوى
•إدارة الصحة بوالية واشنطن  -نصائح لمنشآت األغذية لمنع انتشار فيروس كورونا COVID-19
ابقوا على اطالع
مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ()CDC
هيئة الصحة بوالية أوريغون ()OHA
211

إدارة الصحة العامة

لمعرفة المزيد من المعلومات ،تفضلوا بزيارة
 healthoregon.org/coronavirusأو اتصلوا
على الرقم .211

يمكنك الحصول على هذا المستند بلغات أخرى أو بحروف كبيرة أو
بطريقة برايل أو بالتنسيق الذي تفضله .االتصال بهيئة الصحة البيئية
العامة على الرقم  971-673-0440أو التواصل عبر البريد اإللكتروني
 .brett.w.sherry@dhsoha.state.or.usنقبل جميع مكالمات الترحيل
أو يمكنك االتصال بالرقم .711
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