
  

   

      

          

 

     

    

   

    

  

 

           
  

         

          

                 

             

                 

                

           

             

     

      

             
  

         

          

                 

             

                 

                 

           

             

    

      

 د ةرامإ  ئيةاغذ ال اتسس مؤ لل قتلمؤ ا دي شااإلر الدليل
 5 رصدا إلا

 د ةيدلب – ءغذالا المةسةرداإ عبر 2020 ويما 27 خيبتا شرلنا تم

 .أخر رعاشإ وحتى 2020 يلبأ هرش من اراعتبا قتةؤالم بالمتطلبات عمللا سريي

 المةس ةرداإ نم زمةاللا تمتطلبالا ثيقةولا هذه من )2(و )1( قمر مسالق حضوي :قسامأ خمسة من اديشرالا ليلدلا اذه نويتك

 .2020 يلبأ 23 خيبتا رداصلا عميملتا ع ًءانب د ةيدلبب ةمالسلاو ةحصلا ةرادإو ءغذا لا

 ع ًءانب اهدادعإ متو 19 وفيدك حةئجاـب صةالخا ةرداإلل زمةاللا تاصيوتلا قدمفي ثيقةولا هذه من )5(و)4(و )3( قمر سمالق اام

 .الميةعلا لصحةا ظمةمن كلذكو ةدمتحلا بيةعلا اترإلماا لةود  عجتمالم يةوقاو ةحصلا ةرازوو دب ةحصلا ةئيه تابلطتم

 .كينمستهللاو ظفينوالم المةسنضمال ساترالمما ضلأف تصياوبت اماللتزا ئيةغذالا اتسسؤالم عجمي ع يجب

 https://foodwatch.dm.gov.ae تشوودوف صةمن بطار ع عالطالا جىير .رخآل تقو نم تابلطتملا  تارييغت كانه نوكتس

 .ثةدحملا علوماتملا ع لوصلح ل

س ارإد  د ةيدلب- اءغذلا المة ة
www.dm.gov.ae 

FOODSAFETY@DM.GOV.AE 

@dmunicipality 

www.dm.gov.ae
https://foodwatch.dm.gov.ae
www.dm.gov.ae
https://foodwatch.dm.gov.ae
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 تياحتولماسهرف
 5 قيطبتال الجم

6   د ةيدلب تابلطتم

 نفيظوالم بين COVID-19 ل بةدكؤلما إلصابةا التاح مع ملعاالت

 : لمعلا إ ةدوعلا ةسايس

2-

14 

15 1.3 

16  تاسرلمما ا ضلأف

 1.4 16 فظو لما حةصةرادإ

 ين ظفولما بين ضرالم لقانتا من دحلل عملال نمكا طابوضذفي تن 1.1.4 __________________________________________ 17

18  2.1.4 :ةماقإلا نكامأ نيفظوملا نيب ضرملا لاقتنا نم دحلل طباوضلا ذيفنت

19 :ظفينولمل صيةخشال فةظانال صياتوت  2.4  

19 

20 

 :دحاوال دامخستإلا اتذدليا اتزفا لق مسليلا دامختسالا

 :لمعلا ةئيب ةيدسجلا ةفاسملا

3.4 

4.4 

21  5.4 :ةيئاذغلا تاسسؤملل ةيئاذغلا تاجتنملاو ةيئاذغلا تانوكملا ميلستو لقن نيكراشملا صاخشألا تاسرامم

23 -5 ةرر مك لة سئأ

 م؟عاطال ولاتن من COVID-19قاط الت نيمك وأ COVID-19معا طال ينقل هل 5.1 ______________________________________ 23

23 

23 

 ؟يحصلا رجحلاإ بهذي نأ هيلع بجي نمو رطخ يذلا نم

 ؟"طة مخال ال ييه ما

@dmunicipality 

1-1 

-3 

-4 

5.2 

5.3 
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__________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 ما صخش مع الطخت اع ما صخشنكا ذاإ علأفنأ جبيذاما 5.4

 24 ا؟ ضيم ليس نهلك ، ، COVID-19ب ضيم

24  ؟عهم الطختاله ليس ولكن COVID-19ديهل صخشل درف ضرعت ول ذاما

25  5.6 _ ؟ اضرعأ نماعي الو يحصلا رجحلا  صخشل درف ضرعت ول اذام

 يه ام ،اجيإ ناكو صخشلا صحف مت اذإ 5.7

25  ؟ ئيةاذغال سةسؤلم ا ةرادإ هاع تتب نأ جبي التي التوكوتورالب

 قالغإ بجي لهف ، اابيجيإ ةئياذغ ةسسؤم  لماعلا رابختا ناك اذإ

26  ؟شأةنالم

  الط خت اكانهناكاذإهبماقيلابجييذلاام

26  ؟اًموي 14حتى هراختبا ميت مل كن ول حيصال رجحال

 5.10 فيظنالت اتاءرجإدكي تأوفظومال حةص من قلتحقل Foodwatch Connectقبيطت دامختساكيمكن فكي

27  ر؟هيطوالت

 ذاءغال مةالس يباتدت

 رشمبا ال بيد الت

29 6-

29 

 دعب عن متعلي ال-ربدالم دليل 6.2 ____________________________________________________________________ 29

31 

 :جانيةم بيةيدت داوم

 م عاميت

30 

@dmunicipality 

5.5 

5.8 

5.9 

6.1 

6.2 

-1 
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 قطبيالت المج 1-
 :ليةالتا يةتجاال ماتدخوال طةشألنل جعر كم ليلدال اذهر يعتب

-

-

-

-

 ها طتشأن فلتخوبم ئيةاذغال ات سسؤالم كافة

 رهيطتوال فظيتن ال محاليل ديروم

 ذية غاأل قل ن ئل ساو من رهاغيو يةالنا جاتاردوال يةذغألا قلن كبات رم لكذ شمليو يةذغألا صيلوتو قلن دماتخ

 اتخدمورهيطتوالفظينالت دماتخيقدم وم ديرووم دققينالموينيشاتسالاو يبدالتزكارم مثل يةئاذغال عاتا للصن تدماخالو قدمم

 .نة صياال دماتخ ميدومق عمالةال ديوتو فظيوالت كات رشو تيافاالن ةرادإ دماتخو اآلفات ةرادإ

@dmunicipality 



        

 

  
 

  

   

     

  

   

                              

               

       

 

     

                          

                          

                         

                        

       

   

                 

  

                

  

      

          

                           

               

            

                       

    

                 

       

      

       

   

                              

                

        

 

     

                         

                           

                        

                        

       

   

                   

  

                

 

      

          

                           

                 

           

                         

    

                 

       

      

       

 د ةيدلب تبالتطم-2

 لوادجلا  ةدراولاو ة لتاليا ة افي إلضا ات لبطت الم قبطت.وقاتاأل كل  ءاذغلا ةمالس ماظن تابلطتم ءافيتسا ئية اذغال ت ساسؤلم ا ع جمي ن تضم نأ جبي

 .ركثأ فصيليةت وماتمعل دميقف ثيقةوال ذههنم امس خوال بعاروال الثالث مسلقا أما.دليلال اذه انيسةرفت الل خ اهدنأ

 ةذائيغلا اتؤسسلما كافة لقب نماتباعها واجبلا يسيةئلرا اتسارلمماصخلم 2.1

 1مقر لوجد

ائيةغذال اتسسمؤال فةكال يماتعلت  ت ساممارال
 ة خاصي دم خستا ميت ،)biocides( دةتم علم ا ر هي طوالت ف ظيتنال داوم دامخ ستا ب ر هيطت وال فظين الت ة اميزإل-
 ة امعال قاطالمن رهيطت و ف ظيتن . صةمنل ا رعب كية ذ دو عق اء شإنو دينعتملم ا دينرولم ا الختيار Foodwatch صة من رعب دينر والم ةرادإ

biocides) .  مل ن إو ،) دةعتمالم رهي طالت و ف ظيتنال داوم م ادخستا ب يةود ةروص ب رهي طت وال ف ظينالت ة اميزإل- 
 . يجتمن منصة  هدمتعي و هلج سي و هتانايب رفوي نأ درو ملا  ع بجي ، ةدمت عملا ةم ئاقلا نمض رهطملا نكي

 ة مسالالم حطساأل رهي طت و فظيتن
 ي يدأل ل

 فصن لك()biocides(.دةعتمالم رهي طت وال فظينالت داوم م ادخستا ب يةو د ةرو صب رهيطوالت فظيتن ال ة اميزإل-
 )األقل ع عةسا

 يقةط فةر ع لم هنا طغاض( Foodwatch Connect قطبيت امدخستبا فظيالتنو رهي طت ال مليات ع سجيلت ميت-

 . سجيلالت

 ذات حطساأل رهيطت و ف ظيتن

 ار ار ك ت ر ث كألا سالمالت /ام خدست اال

 ي ر لجا ا اء بالم دةوزم نوتك نأو دين الي ل سغ قفارلم لينم عا المت لو صو ة ولهس من دك التأ ميت نأ جبي-
 . نيلماعتملا دج اوت قط انم  يديألا رهطم ريفوت بجي امك تاقوألا لك  نوباصلاو
 ني ملعاالمت دجاوت قط انم عي مج  يديألل تامقعم نيمأت-
 ديياأل ب لمسلا ديفالت كيةتيتوما ا ةرو ص ب و أ دملقبا هاشغيلت ميت بالتي ية ود لي ا ابو ألب ا ضبقام دالتبسا جبي-

 ن ليامعالمتب صةاخال قافرالم

 فوضيال و اروزال ع م يب لق ا لصاتالا ديفات( لوقتا لاوط ر مت2 سافةم ع فاظحال-
 . ناكمإلا ردقب تاعومجم  تاعا متجالا ليلقت-

 ظفينو الم بين عياجتماال عداتب ال

 ن لي امع ت الم لينوؤ مسال/ /

@dmunicipality 



 
 

 

  

 
  

   

   

     
   

    
   

                             

                        

            

                           

 

                    

  

                          

 

      

 

 

                     

                

        

 

                         

                        

               

               

        

                   

 

                   

       

             

        

 

                             

                        

                     

                           

 

                    

  

                         

 

      

 

 

                     

                

          

 

                         

                       

               

                

          

                   

 

                  

       

              

          

 

 . ىحمال و أ طس ع وال ل عاسال مثل ازنوإلنفلل هةشابم ض ارعأ روه ظ د عن ل و خ دل با ينهلكستم لل حسمال ا دم ع جبي
 ءفاكت الا ة يالتجا زك ار الم خلاد ساتسؤلم ل يمكن . لوخدال قبل ةرارحل ا جةرد س قيال فيةا لكا ردابيالت ذتخا ا جبي
 .زكرملا إ ل و خ د ل ا د نع ه ذ ا خت إ م ت يذ ل ا ةرارحل ا ةجرد سايقب
 تا سسؤ مل ا  روهمج لا خل ادم دعن لكين ه ست لم ل ديا شرا قصمل ضعو ئيةا ذغال ات سسؤ الم جميع ع جبي
 . ئيةاذغال
 × م س 60 عافترالا(د ةيدلب لبق نم ةددحمل ا دا عبألاب تهلكينسم بال خاصال ديا شرالا قص ملال عةا طب جبي
 ) مس 40 ضرعال
 تقاصل مال ية ؤر وبةع صل ةرالكبي رجوالمتا كية اله ستال ا ت اعمجملا  ةي وطالم ةيدشار الا ئل ساو ال دامخت سا جبي
 ةرغيصال
 .طابرال ذاه من قص ملال يلبتن مق

 روجمهاللابستقااتمليعت
 كبذلصةاخالاتقالملصو

 .ويدفيال د شاه ديملا ةفرعمل ،تاقوأل ا عي مج  ةي صخشل ا ةف اظنل ا نم اع ىوتسم ع ظافحلا بجي-
 .يبلقا لصات ال او حةلمصاف ا ديفات مع ملفاو فن واأل نينعي ال لمس نب جت جبي-
 )4( مقر مسق ال ع عالالطا جىري وماتالمعل نم د يلم

 ةخصيشالافةظلناوداتاعال

 لمث ية ضر م ضارعأ روه ظ لاح  ةصاخ يح صلا فرشم لل ة يضرم ةلاح يأ نع غ الإلبا ين ظفوالم ع جبي-
 ً، ارو ف ةطبيال دةعا سالم لبطي نأ جبي كما م سج لا  مالآو سفنت لا  قضي ال عسل ا ،ىمحال

 .ىضرلمل طةل مخا لةحا كهنا تكان اذإ ةرادإلا غالبا ً اضي أ ني فظوملا ع بجي-
 .لعاسوال ىحمل ا مثل از نو ألنفلل هةشابم أعراض هورظ د عن عمل ال دم ع جبي-
 )4( مقر مسق ال ع عالالطا جىري وماتالمعل نم د يلم

 ( مقر مسق لا  ةجردمل ا تابلطتمل ا عابتإ بجيف ، COVID-19 3) ةب اصإب فظوملا ةباصإ ديك أت ةلاح 

 ةحيالصالةحالعنغالباإل

ً جبي-  دعب دي ي األ سلغ جبي كما ،اهثولت لمتحملا حطسألا ةسمالم دنع ةصاخ ةيود ةروصب يديألا لسغ
 .م لفا وأ فألنا وأ ينلعينا سةم الم
 ةثاني 20 عن قلت ال دةلم متت دق ديي األ يل سغ ليةمع نأ نضما-
 )4( مقر مسق ال ع عالالطا جىري وماتالمعل نم د يلم

 ييداأللسغ

@dmunicipality 



  
 

 
   

  
   

    

 

   
   

         

                     

              

        

    

              

                

                  

          

                     

                  

                  

                    

                           

  

                       

           

        

     

                   

                  
   

                        

                

                       

  

                         

                        

   

    

          

                     

              

          

    

             

                  

                   

          

                     

                  

                   

                    

                          

  

                       

             

          

      

                   

                  
   

                          

                

                       

 

                        

                         

   

    

 . عملال عةيطبل ئمةالوم ظيفة ن قية او البسم ءادترا جبي-
 ةحي حص ةروصب اهنم صلختل او لمعلا تاقوأ عي مج  حي حص ل كشب وجهال عقنا دام خت سا جبي-
 . بسانم لكشب اهلادبتسا و لمعلا تاقوأ ع يمج  اتزا قفال امدخت سا جبي-
 )4( مقر مسق ال ع عالالطا جىري وماتالمعل نم د يلم

 ةاقي و ال سبالالم

 .صيلو ت مليةع كل دع ب عامطال نقل ائبحقو داتحو رهيطتو فظيتن ن ضما-
4 ال حتياطاتال ا ب صيلو ت ال امل ع زميلت نأ جبي-  ) .( مقر مسقلا  ةجردملا فيةلكاا حيةص
 .هاب عملي تيال كة ر شل ا مساو مهسا لحمت يفيةعت اقةطب مع عملال زي صيلوالت عامل ديتري نأ جبي-
 . تاقوألا لك  دمتعم رهطم ليصوتلا عامل حملي نأ جبي-
 م سلقا  ةروكذملا ةيصخشلا ةفاظنلا تا بلطتم عبتي نأو يعامت جالا دعابتل اب ليصوت لا امل ع زميلت نأ جبي-
4)( م قر  م اعطلا نو ملت سي نيذلا دارفأل ا نع ً اديعب رمت 2 افةسم ع ظحافي نأو 

 لدفعا ةزهجأ دام خستا وا دو النق المستا و عامطل ا صيلوت دعن ،دحاوال دامخستالا ذات زاتفالقا داءترا جبي- .

 اذإ-.صيلو الت ليةعم دع وب قبل نوصابالو اءبالم ديياأل سلغ ت نأو صيلوت كل د ع ب اتزفالقا لادستبا جبي-
 ل ك صيلو ت يةملع ين ب دعتمم دي ي أ معقم م ادخستا جبي ،دةحاو لةحر  دةدعمت ل صيو ت ت ملياع كهنا نكا
 ب طل

 ط غ اض .Foodwatch صة من ر عب دينروالم ةرادإ ة خاصي دامخت سا ب عامطال ات ركبم ديوزم فةا إض من دك التأ-
 .ذيةغأل ا صيلوتو قلن ات ركب م ةراد إ عن ديلم ا فةرعلم هنا
 )4( مقر مسق ال ع عالالطا جىري وماتالمعل نم د يلم

 م اعطال لصيوت ظفيو وم اتمركب

 ، ضر لم ا عن غالإلبا ،لينم عا لل صية خشال ة فظالنا من قلتحقل Foodwatch connect قيطبت دامخت سا جبي-
 .د ةيدلب  ةلجسملا ريغ ةيذغأل ا لقن تابكرم نع غالبإلاو ريهطت لاو فيظنت لا تايل مع نم ققحتلا

 Foodwatch ق بي طت

 جةرد لم ا ات لبطت الم بيةتل نضما ،ذاءغ ال مة ال س  ع ظا فحلا تايلوؤسم إ ةفاضإلاب يحصال فرشم ال  ع جبي

 :رص حال ال لاثملا ليبس ع كلذ  ا مب تا قوألا عيمج  ليلدلا اذه 
 ةائملق ا  ةلاحلا ليجستو لمعلا ةي ادب  لاعسل او ىمحل ا لثم ضرملا ض ار عأ نم ني لماعلا عيمج ولخ- ,

 ةليوميا
 مع لعا س او ) ركث أ و أ ية ومئ جةرد 37.3( ةضفخنم ىمح وأ فيفخ لاعس ن م اعي صخ ش يأ نم لبطلا-

 ع ع ال الطا ىجري علوماتالم من د يلم .رولفا ع بيةطل ا اية عر ال لبط مع .لزنمل ا  اء لبق ا فسلتن ا قضي
 )4( م قر مسلقا

 يحالص فرمشال اتي ولؤمس
( PIC ) 

@dmunicipality 



 
 

 

  

 
  

 
  

 

 

 

 

           

                  

             

           

         

                       

   

     

 
    

 

  

 

  

      

      

   

     

        

   

   

        

   

    

   

  

   

   

  

          

                  

            

          

         

                       

   

     

 
   

 

   

 

   

      

     

   

      

       

   

    

        

   

   

   

  

    

   

  

 . قط انمل ا عيمج ريهطت لاو فيظنتلل ةيفاك قفارم ريفوت-
 .فظين الت اتو دأ و اتر هطالمو )عةقنواأل زاتفالقا( صيةخشل ا يةوقا ال اتدعم نم فيةكا اتداد إم دو جو-
 . نيفظوملل ئراوطل ا تالاح لاص تالا ماقرأ عيمج رتوفي من دك التأ-
 Foodwatch Connect. قي طبت دامخستبا ر هيطوالت فظين الت ملياتع قثيو ت-

1 

 ةئتجزلبا ائيةذغلاداوملاعبي ساتمؤس كافة لقب نماتباعها واجبلا يسيةئلرا اتسارلمماصخلم 2.2

 مقر لودجلا  هركذ مت ما إ ةفاضا اهعابتا بجي يتلا ئةزجالتب لبيعل ئية اغذال ات سس ؤ المب صةاخال اتسراممال هاندأ درسي :2مقرلوجدال

 رخآ راعشا حتى

 اتعجمالم امس ألقا رج امت

 هالكيةستاال
ن ظفيوالم فصامق  قداالفن

 معاطالم
 اتيت يافك ال

 يهامقال

 ق طبين ال
 دعب طو رشال وجببم به محسي
 من خاص يحصت ع لوصحال

 ذاءغال مةالس ةرادإ

 دعب طورشال وجب بم به محسي
 من خاص يحصت ع لو ص حال

 ذاءغال مةالس ةرادإ

 وجب بم به محسي

  ة دراو ل ا طو ر شلا
 دعب (3) مقر لودجال
 يحصت ع لوصحال

 ةرادإ من خاص
 ذاءغال مةالس

 ل وان ت طقةمن
  ماع طلا

 ؤسسة الم

@dmunicipality 



 

  

 
 

  

   
 

 
 

  
 

  
  

    

   

    
  

  

 

  
   

       

  

       

       

       

         

        

         

       

      

  

      

 

    

    
    

     

     

        

    

     

     

      

   

   

   

  

  

       

   

     

   

    

                  

             

                        

   

    

                  

              

              

                                 

                  

   

    

  

       

      

      

         

         

         

       

       

  

      

 

    

    
    

     

     

        

    

      

     

        

   

   

   

  

  

       

   

     

   

    

                   

             

                       

   

    

                 

               

                

                               

              

   

    

 قطبين ال

 ع طفق امع طال ميد تق رصقتي
 مكحتلا عم ةأشن م لا نيلماعلا

 د ارفألا ددع ضي فختل لوخدلا
 كما ارو زال ول خ دب محسي الأ جبي

 رعب عامطال م ي د تق ميت نأ جبي
 ك ذل كنأم لماك مةد خل ا ظفيو م

 سةم الالم اتو داأل ل اد ستبا

 عام طال فةرغ م مثل ديي ألل

 يةود هروصب

 رعاشإ حتى اطشلن ا ذاه قتعلي
 رخآ

 اط شلنا ذاه قتعلي

 ر خآ ارعشإ حتى
 وح المفت وفيه لبا

 مةد خال نكر قالغإ جبي

 .ر خآ عارشا حتى تيةاذ ال
 تيةاذال مةد خال نك ر قال غإ جبي

 ر خآ ارعشا حتى

 اتدعم أن من دك التأ جبي

 امعه عاملالت ميت عامطال ميدتق
 طق ف قد الفن يف ظوم بلق من

 كنر قالغإ جبي

 ىحت تيةاذال مةدخال
 ر خآ عارشا

 خدمةال كنر

 اتية الذ

ق طبين ال ق طبني ال  ق طبني ال
 قتغل نأ جبي
 ىحت ارظنت الا قط منا

 ر خآ عارشإ
 ر اظنت اال قاطمن

 1 مقر لود جال ةروكذمل ا مةزالال ات حتياطالا ذتخا ا مع نازلم لل صيلو الت مةد خ ميدتق يمكن-
 .. مةزالال حتياطاتالا ذا ختا مع ةرا سيل ا من اتلبطل ا مةدخب محسي-
 ي عا االجتم دعا تب وال مةالسل با صة لخاا ياطاتحتالا ب امز اإللت ميت نأع معطلم ا من عامطل ا المستا لينعاملمتليمكن-

 لصيو الت خدمة
 م اع طال المستاو

دحاولا بلطل ا ةبجو 50 عن ام عطل ا صيلوت لباتط ديت الأ جبي  م اع ط ال اتلبط

 ك ل ذ كنأم لماك مةدخال يظفوم عبر رئ صا عال عاتزو م غيلشت جبي-
 د حاوال امدخت سال ا اتذ كواباأل ب ء لما ا زعاتو م دي وزت جبي-
 ع م قلاأل ع عةسا صفن كل هر م ةربكث هاامدخستاو هاسلم م يت التي صةخا ءاملاو ر يص ع لا عيو ت او أ ر يه طتو ف يظنت بجي-
 . ةو رذ لا تارتف ريهطت لاو ف يظن تلا ةيار كت ةداي

 ر عصيال اتعزوم
 ء ا الم و

@dmunicipality 



   

    
 

 

 
   

              

           

                  

  

   

                   

   

  

     

       

 

           

   

   

   

  

   

                             

   

                       

      

    

    

   

     

        

                

  

   

                

   

  

     

       

 

          

   

    

   

  

   

                     

 

            

    

    

    

   

 ةكرتشمل ا نكامألاعمجتل ا عنمي-
 ةكرتشمل ا نكامألادمتعم يدي أ رهطم ريفوت بجي-
 يةود ةروصب د بالي هاسم ل كن يم يلت ا طحساأل كافةو التوطالاو دعقاالم رهيطت جبي-

 كنا ألما

 ة كر مشتال

 )4(مقر مسقلاجردم وه امك ةيئاقولا ريبادتلاو ةيامحلا ريبادت لوح يمسر ريغو يمسر لكشب نيفظومل ا عم لصاوتلا

 مع لص اوالت

 ظفينو الم

 ن لي امع المت و

 ةسسؤملا  ماعطلا لوانت ةقطنم حيصت تابلطتم 2.3

 )3( مقرلوجدال

 يطنو ال مقيعالت جنامرب اتعسا سبح ددحمال نمزبال دقيالت بيج :لزمنا

 ح فت اتوقأ
 ل وان ت طقةمن
  ماع طلا

 ؤسسة الم

 ى والقص عةالس

 يعجمل ين مت فة سامب التوطال ا ضعو ع ظفاحال معماعطل ا لوانت قطانمتالواطلا ددع وأ ةعس لوح ةصا خ دويق دجوت ال

 ينملعاالمت

 نم اًمامت ةرواجملا تالواطلالينامعالمت ايةحمع اًرداق زجالحا نويك نأ جبي .التوطال ا بين زجاوح /اصلوف ضعودعن
 ةرشمباال هواءال كةرحو مسالالتحيث

 ى و القص عةالس
 ل وان ت طقةمنل

 م اع طال

@dmunicipality 



  

 

    

 
 

   
  

  
  

   

     

  
  

  

                       

                                  

    

                          

                           

                       

          

    

  

                    

                      

                     

      

   

   

   

                       

              

                                 

   

              

                               

       

        

                    

   

      

  

  

                         

                                  

   

                         

                           

                       

           

    

  

                    

                       

                     

      

   

   

   

                        

               

                                

   

              

                               

           

        

                      

   

      

  

 : عياجتماال عداتبال
 دحاو لزن م من رسأل ا كذل من ىثن ستي و لينام ع المت ينب )ينمت( عياالجتما دعتبا ال فةا سم ع ظةف محا ال بجي

 م اد خت سإلا ت اذ عامطال ل وتنا اتو دأ ع م هامن صل خت ال كن يم ية بالستيك اتوعب / ق ا أطب / او أ  طق ف عامطال ميدتق ضل يف
 . د حاو ال
ً اوألا ميقعتو لسغل اتدعم رتوف يالت ةيئ اذ غ لا تا سسؤ مل ا   ةرمل مدخت ست يتلا ةدئاملا تاودأ مادختسا نإف ، ايكيناكيم

نأ بجي .اً  الئمةم رهطالم وكمية ، لكذل الالزم قتولا ا ةفاضإ نوحص ال سلغ ليةعم اءأثن ةرارحال جةرد نو تك يماز ل إ سيل ة د ح او

 ثقةومال دلةاأل رتوفي مع نوحص ال سلغل مةدخت سالم ئيةميا لكي ا دةالما عون و مةدخستالم دةعم ال عون سبح دةد حلما لباتطمتلل

 ضرممال ملعاال دو جو من دحلل ية ملعال عالية ف ع

 دواتأ و ا وأ

 ة ئداالم

 . ةيئاذغلا تاسسؤمل ا  روهمجلا لخ ادم دعن كينتهلسم لل ديا شرا قصمل ضعو ئيةاذغال اتسسؤ الم جميع ع جبي
 ) مس 40 ضرعال × مس 60 عافترالا(د ةيدلب لبق نم ةددحم لا دا عبألاب تهلكينسم بال اصخل ا ديا شرالا قص ملل ا عةا طب بجي
 ةرغيصال صقات ل م ال ية ؤر وبةعصل ةرالكبي رجوالمتا كيةالهستال ا تاعمجملا  ية وطالم يةدا شرالا ئلساوال دامخستا جبي
 .طابرال ذاه من قص ملال يلبتن مق

 اتم لي عت

 ل استقب ا
 ر و جمهال

 ءاذغلا ةمالس ةرادإ نم حيصت ع لوصحلا ةسسؤ ملا  ماعطل ا لوانت ةمدخ مدقت يتلا ةيئ اذغلا تا سسؤ الم جميع ع جبي
 . مجانا يحصاالت من عوالن اذ ه را د إص مسيت . لباتطت الم يعجم ءفاستيا نلضما

 موي ةيكذلا حياصتلا ةذفان ربع ةسسؤملا  ماعطلا لوانت ةمدخ ميدقت ءدب نم ا ً 14 ن و ض غ  حي ص تل ا  ع ل و ص حل ا بجي
 . تشوودو ف صةمن

ً شوت و دوف صةنم ع يحصاالت ذةاف ن فتح مسيت  2020. ليأب 27 من ارا بتعا
 ب ج ي ث حي قدا الفن خلاد م عطام ال ك ذل ل شمي و .معطام ة عو جم كم س ولي دةح ع ذ منف لكل حيصاالت ع لوصحال جبي
 . صلمنف كل شب معطم لكل يحصللت م ي د تق ال

 :يحصت  ع لوصحل ا لب طل ميدتقال خطوات
 )مي دتقال كيفية فةر ع لم هنا رانق( يسا ساأل يحص ال فرشم ال سابح دام خستبا ل و خدال سجيلت :1 ةو طخال

 طقة من حيتص

  ما عط لا ل وانت
 ؤسسة الم

@dmunicipality 



 , ةصنملا  ةسسؤملا ةهجاو ع لوخدلا :2 ةوطخال
 ةكيذالحيصاالت را ختيا :3 ةوطخال
 عام طال ولا تن قةطنم حيصت ارختي ا :4 ةوطخال

:ليةالتا البيانات ميدتق :5 ةوطخال
عبملا رتملاب ماعطلا لوانت ةحاسم امجإ • 
دعقالمل صليةالا عةسال • 
دعا للمق ةلدع ُملا عةسال • 
 ام عطال ولتنا نطقةم ةروص • 

 ميدتقال راخي ع رأنق :6 ةوطخال
 حالة اذغلا شيتفتلا طباض لبق نم هؤاغلإ وأ مدقملا حيصتلا ضفر متي مل ما شاطنال اذهب رارستمالا سةسؤلمل يمكن

 تالبطت الم اءيفستا دمع
 FoodPermits@dm.gov.ae:إ لسرأ يحا تصال لباتطتم لوح وماتوالمعل معد لل
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 فينظموال بين COVID-19 ل بةدكمؤال ةباصاإل تاالح مع لالتعام-3

 :لمعلا COVID-19 ب ظفينوالم دأحةبإصا دتكتأ إذا

•

 •

 • 

 .ضيملا ةرادإ نأشب اهنع ةرداصلا تاميلعتلا عبتاو دب ةحصلا ةئيهب لصتا

 .800900 لساخنا طخ ال رعب ءاذغ ال مةالس ةرادبإ جابةستالا قيبف صلتا ،دب حةص ال هيئة مع اصلوالت دعب

 ن يمك ابوبأب يةوهالت دةجي ولةزعم بية مكت حة سام عن ثحبا .الئهلزمضرالملاتقانعمنلينخاآل ينظفوالم عنولعمال عنضيالمفظوالمدعأب

.نكمم تقو برقأ  لمعلا ةقطنم جراخ فظوملا لقنل باتتير بت مق .مكنأ نإ ها غالقإ

 س النا مس لاونبجيت نأ جبي .ينخاآل فين ظوالم مع طالختا أي نبجت مه علي جبي ،لزمن ال إ مهتداعإ متي وأ ةيبطلا ةحيصنلا نورظتني امنيب • 

 نوصخلتي ثم كيس  ليدنملا نوعضيو نوسطعي وأ نولعسي امدنع هنم صلختلا نكمي ليدنمب مهفنأو مهمف ةيطغتب نوحصنيو ءايشألاو حطسألاو

 مامحلا إ باهذلل اوجاتحا اذإ .مهعوكنطاب طس ع وال لعا سال مهعلي جبفي ،احةمت يلدمنا أي مهيدل يكن ملاذإ .اءطغ اتذ همالتم لةس هنم

.اًحاتم ناك اذإ ، صل منف حمام دامختسا مهعلي بجي ،بيةط ال دةعاسلم ا ارظانت ثناءأ

 كات رشب صلتا .رهيطتوال فظيالتن التوكوتورب بعتاوهابلصاتاع فظوالم نكا يوالت ئيةاذغالرغي قمناطلكا عينم عام طإلوصولاقلغأ • 

 جميع فيظتن جبي .COVID-19 نم ةدكؤم تالاح اهيف تدجو يتلا ابملا ريهطتل د ةيدلب لبق نم ا ًصيصخ اهدامتعا مت يتلا ريهطتلاو فيظالتن

 وجميع ،يسف لتن ا زاهجلا تازارفإ / مسجلا لئاوسب حضاو لكشب ةثولملا ءايشألاو حطسألا عيمج كلذ  امب ،صابم ال فظوالم هاسمال يالت طحساأل

 زكيرالت دعن حية طسال اترهطمالمادخستا جب ي .فتاوهوال ابوألباضبقا وم ضيحار كالم ركبي شكلب وثتللل ضةرعمنوتك نأ تملحييتال قطا منال

 ع ليس صخش عم طالختا أي دعب نوصاب لاو ء بالما ثانية 20 ةدمل اًديج مهيديأ لسغ نيفظوملا عيمج ع بجي .فيظنتلا ضارغأل هب ىصوملا

 .ية جالتا ساتورفي ىودع مع قتفت أعراض مع امري ما

 نم ريخألا مويلا نم( ا ًموي 14 ةدمل نملا يحصلا رجحلا  ءاقبلاب مهرمأو لمعلا  ضيملا صخشلا عم تالط خا ع نكا رخآ فظوم أي ديدحت •

 ليلقتل ريبادت ذاختا نم ا ًضيأ اونكمتي ىحت اب صلم ا فظوبالم طةخل مهل من يع جم رطاخإ ريورضال من نوسيك .)ضيالم صخشال مع تالط خالا

 )سمل يأ( هجول ًاهجو وأ رشابم اصلوت ع ناك فظوم يأ ةيئاذغلا داوملا ةعانص  طةخلال شمل ت نأ ممكن لا لمث ا سبيل عو .راشالنتا رمخاط

 ، اتزفالقا مثل( فيةا لكا صية خشلا ايةقوال تادعم نود مسجلا ئلاوس ف ظيتن ب قام صخش أي ؛ دة كؤ الم ة الحال نم دحاو رمت دعب ع فظوم أي ؛

@dmunicipality 



  

 

   

  

 

 

    

                        

     

                            

                      

               

          

                

                     

                        

    

           

    

                    

            

                        

     

                           

                      

               

            

                

                     

                        

    

           

    

                    

            

 نكسلا سفن  شيعي فظوم يأو ، ةدكؤم ةلاح اهيف ترهظ يتلا لمعلا ةعومجم وأ لمعلا قيف سفن  نوفظوملا ؛ )ةيقاولا سبالملاو ، يزلاو

.دة كؤم حالة فيه هرتظ ذيال

 دعاسسي ،دعتاكالم ل عمال روضحو دةعتاالم ات حتياط الا ذاختا ةصلاوم ة صلياأل دة كؤ الم ة لحال با تالطخا مهيدل يكن مل نيذال ينظفوالم ع بجي • 

 ضارعأب هتباصإب فظوم غالبإ ةلاح  ةلماعلا ىوقلا  لصحت يتلا تابارطضالا ليلقت ع لمع تاعومجم وأ ةريغص قرف  نيفظوملا ميظنت

.COVID-19 

 العمل، بحاص هرفوي يذلا نكسلا رقم  هتماقإ ءانثأ COVID-19 لـابي يجا إ ظفوالم كان إذا

•

 •

 •

 • 

 .هاتيما تعل واتبع ، بيةطلا ةروشالم لبواط ،دب حةص ال هيئة ب صلتا

 .800900 لساخنا طخال رعب ءاذغ ال مةالس ةرادبإ جابةستالا قيبف صلتا ،دب حةصال هيئة مع اصلوالت دعب

 .يحصلا رجحلا إ لاقتنالا هنم بلطأو باصملا فظوملاب ًاطلتخم هرعتباا كنيم ذيوال مةا إلقا نمكا كر شاي رخآ صخش أي قلبن مق

 ريخألا مويلا نم( ا ًموي 14 ةدمل نملا يحصلا رجحلا  ءاقبلاب مههيجوتو لمعلا  ضيملا صخشلا عم تالطخا ع نكا رخآ فظوم أي ديدحت

 .)ضيالم صخشلا مع صالتالا من

 .ىفشتسملا إ ضيملا لقن درجمب ةشيعملا ناكم  ريهطتلاو فيظنتلا لوكوتورب ءدب •

 : لمعلا إ ةدوعلا ةسايس 1.3

 نكمي هنأ احلا تقولا دب ةحصلا ةئيه يصوت .COVID-19 نم اوفاعتو ىودعلاب اوبيصأ نيذلا نيفظوملل لمعلا إ ةدوع ةسايس عضو بجي

 . يام أ 7 قرفابنلبيتاسننتيجتا مهيدول مهاضرعأيتفختنأدرجبم زلةعال نم دةكؤم حالة عن جار إلفا

@dmunicipality 



        

   

   

 

 

  

                 

           

                

                   

     

                     

                      

               

                           

 

  

             

          

            

                         

               

  

                 

             

                

                   

        

                     

                      

                

                         

 

  

             

            

            

                         

               

 تساممارال لضأف 4-
 تاسسؤملا هذه  نيلماعلا ةيامحل اهب ةطبترملا تامدخلاو ةيئاذغلا تاسسؤملا ليغشتل تاسرامملا لضفأ ءاذغلا ةمالس ةرادإ تجردأ

 .بك صةاخال سيةاقيال غيل شتال اتاءرجإديدحلت دفيم جعرمةاب بمث ساتر مماال ذهه ونستك .ين هلكستالمو

 .لبات طت الم ذههب امزااللت تساسؤ الم ع جبيو يةامزإل باتلطتميه )3( مسلقا اذه  مدختست "جبي"وأ "غيبين" راتعبا ال .أ

 تدكأت وأ مهتباصإ  هبتشي نيذلا نيفظوملا ةرادإب قلعتت تامولعم يأ ع لوصحلل )DHA(دب ةحصلا ةئيهب لاصتالا تاسسؤملا ع بجي .ب

 .ولين زعمال ني ظفوالم ةرادإلو ، مه إصابت من

 اهذاختا بجي يتلا ةمالسلاو ةحصلا ريبادتب قلعتت تامولعم يأ ع لوصحلل د ةيدلبب ةمالسلاو ةحصلا ةرادإب لاصتالا تاسسؤ الم ع جبي .ج

 فظيلتن ا التوكوتوربب علقة لمت افو مخاالرصحالاللالمثا سبيل ع لكذ شملي .ئيةاذغ ال ساتسؤالم و لعمااأل كلذ  امب ، ةماعلا قفارملا ةيامحل

 .لمعلا إ نيفظوملا كرحتو ، ةدمتعملا تارهطملاب ةمئاقو ، هنكس  وأ فظوملا عمل خل اد ريهطوالت

 ةمنازمت ياتصوت ميدتق لالخ من ستكسؤمب نيةعلما طةسللل يرها دقت جعروي ، ليدعتلا وأ تارييغتلل مسقلا اذه  ةجردملا تاسرامملا عضخت دق .د

 .فورظلا مع

 ظفالمو ةحصةارإد 1.4

 :ي كما .ينظفوالم حةصنلضما اءاترجإ لةصال اتذ ساتسؤالمو ئيةاذغال اتسسؤ الم خل اددجاوتت نأ جبي

•

 • 

 لمعبال ىضر الم ينظفوالم إصابة مدع نضما ل ئية وقا اءاترجإ ذاتخا

 .فظوم يأ ةباصإ ةلاح  لاقتنا دوجو مدع نامضل يةحما ر دابيت ذاتخا

 .ماعطلا نكامأ  نيفظوملا / فظوملا ضرم ةرادإ ءاذغلا نوناق  ددحم وه امك ءاذغلا ةمالس ةرادإ ماظن اهيلع موقي يت ال ية سألساا مجارلب ا منضتت

 بيدت بجي .ضرملا نم نوفظوملا اعتي امدنع لمعلا إ ةدوعلا تاسايسو نيفظوملا ضرم نع غالبإلل تاميلعت
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 هئالمز إ فظوالم من COVID-19 لاقتنا عنمل ةصرف برقأ  ضرملا نع غالبإلاو اهل لاث المتاو هيةجيوالت دئا مب ال ذه ه دام ختساع ن فيظوالم

 امري ما عفظولما بحصينأ حتملالم رغي من عل جت )ضىرالم لعماال دعابستاوضر الم عن غالإلبا مثل( فين ظوم ال ةرادإ ساترمما .ظفينوالم

 التصاتالالزعو اضرعاأل من نوعاني ذين لا ظفينو الم ةرادإل عمل طةخ ضعويرورضال من ،لكذ معو . COVID-19 ضارعأ عم لمعلا ناكم 

 راضعأ دوجوب مل علل هابهذ دم عب ية اردع فظوم كل نوكي نأ بجي . فتاهلا ربع ضرملا نع نوفظوملا غلبي نأ اًدج لمتحملا نمو . ةرشابملا

COVID-19 فياتها ضرلما ذاه عن غالإلبا إنماو . 

 نفيظولما بين ضلمرالاتقان نمدحلللعملانمكا ط وابضذفيتن 1.1.4

 .ضرملاب نيفظوملا ةباصإ صرف ليلقتل لمعلا ناكم  ةيلاتلا تاءارجإلا ذيفنت بجي

 :عملال بصاح لياتسؤوم

 مادخستبا صحلفا قاطنقثيوت من دكتأ .)عمل ال دءب قبل اضرعاأل مقييتوةرارحلا جةرد اسقي ،للمثا ا سبيلع( ةيدرولا ةيادب  نيفظوملا صحف .أ

 .Foodwatch Connect قطبيت

 دقرهيطلتاوفظين الت نأ من دكتأ .التالمس ة عالي طحسأللرر المتك فظيتنالرتباعالا عينبذخاأل مع ، داتعالمو ملعالتحاسامفظيتنورهيطت .ب

Foodwatch قبيطت دامخستبا مت Connect. 

 وأ عة قناأل دام خستادقييت ها في ميت عمل قط منا كاهن كانت اذإ .هاامدخستاةفيكيع مهيبدتو ظفينولمل فيةكا ئية وقا اية حم اتدعمرتوفي .ج

 .ايةحملل لةيدبر دابيبت ظفينو الم ديوزت جبفي ،مةالسلبا قتتعل فومخا وأ عملال يعةطب ببسب اتزفا لقا

 .لمعلا  يع االجتما دعالتبا نا لضم ردابيت كا هن نأ من دك تأ .نمكا إلاردق ائنبوال ءالعموال ظفينولما بين رشامبال عامل الت من دحال .د

 ضارمأو يركسلاو مدلا طغض عافترا لثم ةنماك ةيحص تالاح يأ نم نوناعي نيذلا نيفظوملاو اًماع 50 عن مرهعماأديت ذينال ينظفوالم ددح .ه

 تقاصمللاضرعو .ضرعالت من مل حتم رطخ ألي مهضرعت دمع نلضما خاص كل شب رذحلا يخوت جبي . عةمنابال ةطتبرالم اضراألمويسف التن زاهجال

 نأ جبييتال ات حتياط الاو دةجيلا يةصخشلا فةظانال ساترمماو،يسف التن زهاجال اضر ألم هةشابم اضرعأروهظدعن دةجيال ساترلمما لجورتيالت
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 نترإلنتارعبتااءللقاو عاتاجتماال مثلهمثل نترإلنتارعب هاتجيوالتميدتق مثل رىخاأل اصلوالت اتوقنرعب دمتقماطبو . الء عم وال نو ظفومال ذهاخيت

 . كلذ إ امو بيولا

 . لمعلا ناكم  ةمالسلل ) World Health Organization( ميةعالال حةصال مةظنم صياتوت اتبع

 : فظالمو تسؤوليا م

 رهظت دق . فس التن قضيولعاسلاو مىحال ثلم COVID-19 اضرعأمقييتوةرارحال جةرد اسقيبمق،لالمثا سبيلع( ة ظمتمنال تيةاذال بةاقر الم .أ

 ). MERS-CoV تاسوريفل ةناضحلا ةرتفعًءانب( ضرعتلا نم اًموي 2-14 دعب األعراض ذه ه

 .رو لفاع طبيةال ةروشمال لبطو ملعلل ذهابال دمع COVID-19ـب طةتبرالم األعراض مع كعو بت نورعشي ذينال نفيظوم الع جبي .ب

 . اتزفالقا رغيي تو ريود كلشب دينالي سلغ ركذتو ،وقاتاأل عيمج ً ازافقو اًعانق اءدترا .ج

 .تاقوألا عيمج  نيخاآل خاصشاأل من رمت 1.5 ألقلاع ءقاالبو عيتما جالادعا التب قيطبت .د

 ةثداحلاب لمعلا بحاص غالبإ لقنتلا ءانثأ وأ نكسلا وأ لزنملا  وأ لمعلا  ضيم صخش مع تالطخاع او كان ذينال ظفينولم اع جبي .ه

 يحصال رجحال نلضما

 : ةماقإلا نكامأ  نيفظوملا نيب ضرملا لاقتنا نم دحلل طباوضلا ذيفنت 2.1.4

 : عمل ال حابأصع جبي

 يحص ال فرشلم ل رو لفاع اضرعأ أي عن غالبإلا فظوم أي من لبطل وا سكنلا رمق مهلوخد دعبو لبق ضارعألا نع اًثحب اًقبسم نيفظوملا صحف .أ

 .تالمس ال عالية طحسألل كررلمت افظيالتن رعتبا الا عينبذخاأل مع ،قفارالموةشعيالم كنأما رهيطتوفظينت .ب

 .ررمتك شكلب دين الي نو سل غيو ،يعا االجتم دعالتبا نوسريما و ، عةقناأل نودتريو ، كةرحلا من نودحي ينظفوالم نأ من دك تأ ال .ج

 . لمعلا إ لقنتلا ءانثأ ةيامحلا تاميلعت نوعبتي نيفظوملا نأ نم دكأت ال .د
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 ةثداحلاب لمعلا بحاص غالبإ لقنتلا ءانثأ وأ نكسلا وأ لزنملا  وأ لمعلا  ضيم صخش عم طالتخاع اوناك نيذلا نيفظوملاع بجي .ه

 يحصال رجحال نلضما

 : نظفيلمولةخصيشالةنظافلا ياتصتو 2.4

:الية الت شخصيةلا فةظان ال ات سربمما امز االلتع ظفينو الم يبدت جبي

 غيتف دعبو ،كلاأل قبل ،حماملا إ باهذلا دعب ةصاخ ،األقلع ثانية 20 دةمل دين ليا سلغلالخنم دينالي ة ظافن عالية وف ءةفاكع دكي التأ • 

 . طسعال وألعا سال وأفألن ا

  60 عيوحتي دين للي رهطممادخستابجي، ولةهسب احين مت نوصابوال اءلمانكيملاذإ . نوباصلاو ءاملاب اًمئاد ديياأل سلغ • ل األقع لوحك ٪

 . فةوشك الم وأ غلفةمالرغي عمةألطا مع ملعالبجنتو

 . م لفاوفألناو نينعيال سةمالم نبجت

 . كلأللةزاهجال مةعألطلةزاهجالدالي مع رشامبال مسالالت نبجلت زاتفالقا دمختسا

 . عام شكلب ءاذغلا مةالس نلضما ثانية 20 ةدمل نوباصلاو ءاملاب اًمئاد دين الي سلغ جبي ،وله تنا وأ عامطلا رضي حت قبل

 .لكذدعب دين الي سلغوتالمهملاةلس  هيمرمث يلدمنب عطس ال وألعاسالب ياملقا

 . طسعوال لعاسال مثل يستنف ال زها جلا اضر أم أعراض ليهعرهظتصخش أي مع تالطخالا نبجت

•

 •

 •

 •

 • 

 : داحالو مخدااإلست تذا دالي اتزفالق مسليال مخدااالست 3.4

 لعخ ديؤينأ يمكن .ةيذغألاوادتم دييأهاب وثيلنأ يمكن هاسنف يقةطبال دحاوال دامخستالا اتذ اتزفالقا COVID-19سور في وثيل نأ يمكن

 كما رركتم كل شب نيد للي ني ملعاال لسغ مدعإ يدؤي دقو نامألاب فئاز روعشإ تازافقلا ذهه داءترا ديؤي نأ يمكن و ، دين الي ثولتإ تازافقلا
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 غبال رأم دينالي لسغنفإ اذل،دينالي طحسعمكار بالت يالبكتيل محسينأ كن يم اتزفالقا داءترانأ ذيةغاألوولادمت كردينأ جبي .وبطل موه

 :تازافقلا مادختسال ةسرامملا تايصوتي اميف .اًقحال ماعطلا ثولت بنجتل تازافقلا ةلازإ دنع ةيمهألا

 .ها تالزإدعنو اتزفا لقا اترغييت بين دينالي سلغ جبيو كررمت كلشبةيذغألا وادتم قبل من هاامدختسادعن زاتفالقارغيي ت جبي

 يات و الحا يغتفودبالي ابوألب اقلغ / فتح لمث ،عامطلبا علقةلمت ارغي طةشألناب ياملقادعب زاتفا لقارغييت جبي

 .اتزفالقاءادترادعن مهعينأومهفم مسل نبجت عامطلالعماع جبي

 ركب أ وى دعال ب لإلصابة  اقو زجاح وه نيديلا لسغ . نيديلا لسغل ليدبك  اذغلا لمعلا ةئيب  دحاوال دامختسالا اتذ تازا قفال دامختسا جبي ال

•

 •

 •

 • 

 نولسغي ةيذغألا لامع نأ نامضو ةبسانملا ةيحصلا قفارملا ريفوت نامض إ ةيذغألا تاكرش جاتحت . اهنم صلختلا نكمي يتلا تازافقلا ءادترا نم

 بجي ال نكلو  اضإ ءارجإك نيديلا مقعم مادختسا نكمي .نيديلا لسغل ةيفاك ةئفادلا ةياجلا هايملاو يداعلا نوباصلا . رركتم لكشبو الكاملب مهيديأ

 .دينليا سلغ محل يحل نأ

 : لمعلا ةئيب  ةيدسجلا ةفاسملا 4.4

 . اء حاألص دار واألف لمصابين ا داراألف بين تالطخالا تقليل لالخ من لكذ ققيحت م يت . COVID-19 راشتنا ءاطبإ  ةدعاسملل اًدج ةمهم ةيدسجلا ةفاسملا

 .لمعلا  ني خآلا نيفظوملا نيب لقألاع رتم 1.5 فةسامع ةظفحاالمو .نا إلمكاردق ديسجال دعتبا ال عاتبا ئية اذغال تساسؤ لما جميعع جبي

 ع ةلثمأ . نيفظوملا ةيامحل اهذاختا بجي يتلا ريبادتلا  ريكفتلا إ لمعلا باحصأ ج يحتا ،لكذب قيامال من صعب ت ذاءغال ج إنتا ئة بي كانت نأ

 : يه ةيذغألا زيهجت ةئيب  ةديعبلا ةفاسملا هيجوتب مازتلالل ةيلمعلا ريبادتلا

 ؛ضعالب مهضعب يةذغاأل لعما جهاويال حيثبةجعال لماطوطخ بيجان دحأع جييدت كلشب عملت عمل كنأما

 نويك س .ظفينولملةيفظن ايةوق سةألبو،دةحاوةرلم دمختستيالت اتزفالقاو،رعشلا طيةغأو،وجه ال عةقنأ مثل شخصيةلا ايةلوقا اتدعمر توفي

•

 • 

.يهطلاو لكألل ةزهاجلا ةمعطألا جتنت يتلا ةيذغألا نكامأ  ةروطخلا ةيلاع قطانملا  اينيتور ارمأ ةيصخشلا ةياقولا تادعم مادختسا ًً 

 عمل ال كنأما دةعمبا •
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 يع تما جإلا دعتبا ال اتاءرجإ عاتبا من دك للتأ عملال ةحسامو قتو أي  ماعطلا ريضحت ةقطنم نيفظوملا ددع ديدحت

 ن إلمكاا درق خلاد للت ميةقرال تاوداأل دمختسا .ات عوجمم ال نبي لخادالت ليلقت ليهستل لمع قرف وأ تاعومجم نيفظوملا ميظنت

•

 • 

 : ةيئاذغلا تاسسؤملل ةيئاذغلا تاجتنملاو ةيئاذغلا تانوكملا ميلستو لقن  نيكراشملا صاخشألا تاسرامم 5.4

 لخدي لن .مه عمالأ قاظن جرخا COVID-19 سورفي اءإبقع ذية غاأل كاترش ذهاتنف يالت فةظانلل فيةإضا اتءارجإ ألي يساساألزكيرالت ينصب

 نو لمسي نيذلا نوقئاسلا نوكي نأ بجي .ىنبملاإ ةثولم رصانع وأ تاجتنم بلج متي وأ باصم صخش لخدي امدنع الإ لمعلا نكامأ إ سوريفلا

وأ اثولم اًحطس نوقئاسلا سمل اذإ سوريفلا طاقتلا نكمي . سةمالبالم COVID-19 لقاانت هاعلي ويطنييالت لةمحتمالرمخاطبال معلع ذية غاأل ً 

 باوألباضقاب وم دةاقي ال عجالت مثل ةررلمتك ا المس الت طحسأ جحراألع سورفيبال ثةومللاحطساأل منضتت . وثة مل يديأب ًاباصم ا ًصخش اوحفاص

إ ابنج ، نيديلا ةفاظن دعت ، ببسلا اذهلو .خلإ ، ةلومحملا ةزهجألاو  تالمس ال حطس م قي عت ر يعتب اذاه ول سية أسا ية همأ اتذ ، دي سج ال دعا التب عم بنج ً

 ةجردملا كلت نع رظنلا فرصب ةيلاتلا ةيفاضإلا تابلطتملا ةيبلت ليصوتلاو لقنلا  نيكراشملا صاخشألاع بجي .دابتلا ثولتلا نبجتل جارح اًرمأ

 .4.4و 4.3و 4.2و 4.1 مسقلا 

 .لباتطلا صيلوت اءأثن مهتكبارمكرت دمع صيلوالتمعا من مره غيو ئقينسالاع جبي

 يفظوم إ ميلستلا قئاثو ري مت لبق نيديلا مقعم مادختسا نيقئاسلاع بجي . ةيقرو فشانمو رهطمو وحك يندي م عق بم ئقين ساال ديوزت جبي

•

 • 

.ئيةاذغال سةسؤالم

 اه صيلوتو لبياتطال المست ادعن ديةسجال تا سافمال ع اتبا اتزفالقاو وجه ال عة قن أ مثل شخصية ال ايةلوقا اتدعم ئقينساال دىلنويك نأ جبي • 

.نظيفة اقيةو البسم داءتراو ،ية صخشلا فةظالن ا من عالية ةجرد ع فاظحوال ، الءعملل

 نع ولةصومف ، وث التل من حميةم مةعألطاو،ررمتك شكلب هيرها طتو قلالن اتيوحا جميع فة ظانع فاظحالب يةاردع نو ئق ساال نويك نأ جبي • 

 .وثل الت ببستدقيتال خرى األ ئع ضاالب

@dmunicipality 



 

 

 

                            

                       

                        

   

                      

                      

                       

    

 قبل ، مامحلاإ باهذلا دعب ةصاخ ، لقألاع ةيناث 20ةدمل ءاملاو نوباصلاب نايحألا نم ريثك نيديلا لسغ يل صوالتو ذية غاألم عاع جبي • 

 نكي مل اذإ .الباب سرجو، ابوألباضقابم مثل ،س تالمال يةعال طحس األ مس لدعبوأ، طسعال وألعا سال وأ،مهأنف يغفتدعبوأ، عام طال لو تنا

 تناك اذإ نوباصلاو ءاملاب اًمئاد كيدي لسغو .قل األع لوحك ٪  60 ع ويتحي دينللي معق م دامختسا فيجل ،ولةهسب ينمتوف اءالمونو صاب ال

.  ضحاو كلشب خةسمت ديياأل
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 ةمكرر ةلأسئ-5

 طعام؟ال ناولت من COVID-19 طقا الت مكني أو COVID-19مطعاال نقليهل 5.1

 نميسئير شكلبسورفيال قلنتي ).2، 1 عجرالم( عامطال فتغلي وأ عام طال لوتنا قيط عن قلينت COVID-19 نأع ليلد يأ اًيلاح دجوي ال

 جت تن يالت يس تنف ال زها جلاذاذر اترطقلالخ منو، ) رمت 1.5 اوح( ضعالب مهضعب مع تالط خا ع مه ذينال اص خشألا شملي اذ وه .رخآل صخش

 نم نوكي دق . نيتئرلا  قش ستنت وأ بينيق ال شخاصاأل فو أن وأ اه وفأ  تارطقلا هذه طبهت نأ نكمي . سطعي وأ باصملا صخشلا لعسي امدنع

 ال ولكن ،ه عيني بما وأ أنفه وأ مهف لمسيمثسورفيالع ويحتي شيء وأ طح س لمس قيط عن COVID-19 ع صخشلا صل حي نأ ممكنال

 يالت A د الكب هابوالت سوروفيرولن ا مثل اء ذغبال ولةلمنق ا يمضه ال زاهجال ساتورفي فالخب . سورفيال رشاتالن يةسئيرال يقةطال يه ذههنأد تقعي

ً .  يس لتنف ازها جلا اضرأم ببسيسورفي وه، COVID-19 ببسي ذيال، CoV-2- سراسلا نإف ، ةثولملا ةمعطألا لالخ نم صاخشألا بيصت ام ابلاغ

 ةب إلصاا رطخ ليلقتل ةديجلا ءاذغلا ةمالس تاسراممب اًمئاد ىصوي ، ةثولملا ةمعطألا لالخ نم سوريفلا لقتني نأ لمتحملا ريغ نم هنأ نم مغرلاع

 اضراألم منعل-ديالتبو،يهطوال ، صللفاو،فظيتن ال- ةيذغألا ةمالسل ةعبألا ةيسيئرلا تاوطخلا عابتا اًمئاد مهملا نم . ءاذغلاب ةلوقنملا ضارمألاب

 .ذاء غ بال ولة المنق

 ؟يحصلا رجحلا إ بهذي نأ هيلع بجي نمو رطخ  الذي من 5.2

 اًموي 14ـال لالخ COVID-19ـل ها ب بهشتموأ دة كؤم حالة ديه لصخش مع الطخت ا ديهلنكا اذإ COVID-19ـب بة لإلصاعأ رطخل ضرعم همادحأ

 اوضرعت ةرم رخآ نم اًموي 14 ةدمل اًيبتخم دكؤملا COVID-19 من نوعاني ذين ال ىضر لمل يحصال رجح بال عالميةلا حةص ال مةظنم يصوت .ية ماضال

 .ضيلمل ها في

 ؟" ة خالطالم ييه ما 5.3

 روهظ بلق مينوي لالخي امم يأ  ً اباصم طلاخ ذيالو )ضيالم رغي( صخشلا بأنه طةمخالال ةحال فيعت ميت ،يحص ال رجحال ذفيتن ضرغل

:19- د كوفيب دةكؤالم إلصابةا التحاع رهاوهظدعب-اًموي  14ا اضرعاأل

 ةيصخشال ايةلوقاوأ ايةحملا اتدعم دامخستانودة يق دق 15 عن ديت دةولم رمت 1 نوضغ  COVID-19 ب صاب مصخش مع وجهل هاجولصاتالا • 

 . بةسامنال

@dmunicipality 



       

     

  

 

  

 

  

   

      

   

                      

             

                        

    

                

                  

        

                 

                  

           

                  

                    

           

   

           

                          

                    

                      

                  

                        

    

                

                 

         

                   

                  

          

                  

                    

            

   

           

                        

                   

. هتباصإ ديكأت مت يذلا صخشلا اهمدختسي يتلا هايملا تارود سفن نومدختسي نيذلا و ةفرغلا سفن  نيكراشملاع لامعلا نكس  كلذ رصتقي

 بة سا منال خصيةشلا يةوقا ال وأ يةحمالا داتعم امدختسا نود COVID-19ـ ب صابينلما ضىر لملةرشامبال رعايةال ر توفي • 

 ا غلقة ملا ةئيبلا سفن  اءالبق •  دجاوتلا وأ لزنملا وأ يساردلا لصفلا وأ لمعلا ناكم ةكراشم كلذ  امب( COVID-19 ضيم اهيف دجاوتي

 قتوال نمةرفت ألي )جمعالت نفس

 . كلذ إ امو ، اوألا ةكراشمو لاعسلا ، لاثملا ليبسع( COVID-19 بضيمالصخشلا اتزاربإف رشامب لصا تاع نكوينأ

 ؛ لقنلا لئاسو نم عون يأ  COVID-19 بـ ضيم من ) رمت 2 سافةم نوضغ  أي( من بةمقع رسفال

  دب ةحصلا ةئيه تراشأ امك ، ىرخأ فقاومو

•

 • 

• 

 ةطل مخاال التاحلل نةعيال معج يختا ذمن رجحال ةر فت سابحت ا متي ،ضارعأ روهظ نود ةدكؤملا تالاحلا  .

 نكلو لمعلا  رارمتسالا دارفألا ءالؤهل نكمي .ىودعلاب ةباصإلا رطخل ضرعم وهف ، COVID-19ـبضي مصخشب تالطخاع ما صخشن يك ملاذإ

 .اوضرم اذإ نيخآلا نع داعتبالاو لاصتالا ذنم اًموي 14 دةلم مهحتص بةقارممهعلي

 يضا؟مسلي هنلك ،، COVID-19 ب ضيم ام صشخ عم اختالط ع ام صخش ناك اذإ لعفأ نأ بجي اذام 5.4

 ذيال ريخألا مويلا دعب اًموي 14 لالخ فسلتن اقضيولعاسلاوىحم ال من حتهص بةقارم ليهعبجيف،ضيمصخش مع الط خت ا عدر لفانكا اذإ

 ةجنتي رتهظول حتى لكذقطبنيويحصالرجحلا  صخشلانوكينأ غينبي، قتوالاذهلالخ .COVID-19 بضيالم مع تالطخاع درلفانكا

 .COVID-19 صحف  ةيبلس

 ؟ همع اختالط هل سيل ولكن COVID-19 هيدلصلشخ دفر ضتعر لو ماذا 5.5

 اص خشاأل ءالؤه وجيه ت مسيت ، ةيحصلا تاطلسلا نم هيجوت ع ءانب .ةيفاضإ تاءارجإ يأ ذاختاإ تالطخا هةج نوربتعُي ال نيذلا كئلوأ جاتحي الًةداع

 .اًموي 14 ةدمل يحصلا رجحلا  ءاقبلاإ تالط خا تاهج نوربتعي نيذلا ، ةيحصلا ةياعرلا لاجم  نيلماعلا ءانثتساب ، طقف

@dmunicipality 



 

  

 

    

    

  

 

 
 

            

                           

                   

               

    

                       

                     

         

    

   

 

   

  

    

        

     

  

 

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

   

    

   

    

  

            

                           

                   

               

    

                        

                     

         

    

   

 

   

  

    

       

   

  

 

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

  

   

    

      

    

  

 ؟ضارعأ نم اعي الو يحصلا رجحلا  صخشل درف ضتعر لو ماذا 5.6

 وأ دة كؤم حالة ديهللوزعلماصخشال نكا اذإ .ةيفاضإ ريبادت ذاختا إ ةجاحب تسل تنأف ، اضرعأ يأ رهظي ال يحصلا رجحلا  در لف ا اذه نكا اذإ

 .ضيلماصخشال مع تالطخارخآ يختا من ومي 14 ةدمل نملا يحصلا رجحلا إ بهذي نأ ءرملا ع بجي ، COVID-19 من هافي بهتشم

 ية؟ئغذاال ةس المؤس ةار إد هاتبعت أن جبيي الت تالوكوتبرولايهام،اجيإنوكا صالشخ ص فح مت إذا 5.7

•

 •

 • 

 .ضيملابةيانعلاوًالوأ دبةحصلاةئيهبلاصتالاةيئاذغلاةسسؤملاةرادإ ع بجي،ةيباجيإ صخشلارابتخاةجيتنتناكاذإ

 دليل ال اذه من 3 مسقلا  حضوم وه كما راشالنتا من ديملا عنمل ةيارتحا ريبادت ذاختا ا ًضيأ ئيةاذغال سةسؤالم ةرادإ دأتب نأ جبي

 إ ةذختملا تاءارجإلا ليصافت لاسرأو 800900 ساخنلا طخلا رعب ذاءغال ة سالم ةرادإل ع التاب بة ستجاالا قيبف لاصالتا ، لكذ دعب

foodpoisoning@dm.gov.ae . ي ام ورتكلإلا ديبلا  ةدراولا ليصافتلا نمضتت نأ بجي: 

 تالط خا هايدل / يهدل هل

  صخش يأعم
 نكسال

 / ظيفتهو قتضيت هل
 تالطخالاع هافتظيو

 نيخاآل ظفينو الم مع

مسا صخ ضال تفاصيل ع الموق تفاصيل  نمكا تفاصيل ددح
ة سسؤالم ضيالم  عةطبيو عملال

 ل عمال

 مساأل

 :لاوجال مقر

 سمىالم

 ظيفيوال

 ل عمال نمكا
 ناوعنال
 اكم مقر
 تااثيإلحدا

 نك سال رمق
 ناوعنال
 اكم مقر
 ت ااثيإلحدا

 : لالمثا سبيل ع
 عملي صخ شال نكا

  م ا ع ط لماعك
  زبخملا ةق طنم
 تكرا وبرمسال

@dmunicipality 



 

 

 

  

 

 

  

 

   

    

    

   

   

   

  

  

   

 

     

 

  

 

  

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

                 

             

    

 

                 

                     

       

                  

                          

    

    

    

    

   

   

   

  

  

   

 

      

 

  

 

  

 

 

   

 

  

 

   

 

  

  

                 

             

    

 

                 

                     

       

                  

                          

    

 ن مكا تفاصيل ددح
 كهنا نكا نإو كنسال

 ت الطا خت ا

 نمكا تفاصيل ددح
 لعمال عةطبيو عملال

 صخشلا ملع هل
 مع طتلخالم

 دةلم ضيالم

 من ركث أ ( لةيوط

 )ومليبا عةسا

 اءسمأ ل التفاصي ع الموق تفاصيل

 ظفينوالم

 نطيل مخاال

 مساأل

 لاوجال مقر:

 سمىالم

 ظيفيوال

 ل عمال نمكا
 ناوعنال
 اكم مقر
 تااثيإلحدا

 نك سال رمق
 ناوعنال
 اكم مقر
 ت ااثيإلحدا

 )لقنلا ةرايس سفن  ، لاثملا ليبس ع ( لقنتلا  كلذكو لمعلا ءانثأ ًاعم اوناك نيذلا صاخشألا نمضتي

 ؟ةأشنملا قالغإ بجي لهف ، ايباجيإ ةيئاذغ ةسسؤم  لماعلا رابتخا ناك اذإ 5.8

 ًيورض سيل يمازلإلا قالغإلا

 

 ، د ةيدلبب ةمالسلاو ةحصلا ةرادإ نم تالوكوتوربلا عابتا إ ةئياذغال سةسؤم ال جاتحت .ةيئاذغلا تاسسؤملا عيمجل ا

 ةماعلا ةحصلا رطاخم ع تارارقلا هذه دمتعتس .ةنيعم ةقطنم  عمتجملا  اCOVID-19 راشتنا ةيمكو ةأشنملا عون ع اًدامتعا فلتخت دق يتلاو

 .ذاءغال مةالس اسسأع وليس- رخآل صخش من لقاالنتل

 ؟اموي 14 ىتح هرابتخا متي مل نكلو يحصلا رجحلا  طاختال ناكه كان اإذ هب مقياال جبي الذي ما 5.9

 ً دفق ، لمعلا إ ةدوعلا ع ايلاح دويق دوجو مدع نم مغرلا ع .رابتخالا ةيلمع عيست نكمملا نم ناك اذإ امم ققحتو دب ةحصلا ةئيهب لصتا

 .لبقتسملا  تارييغت كانه نوكت

@dmunicipality 



 

 

 

           

 

               

 

 

 

 

 

  

           

 

               

 

 

 

 

 

  

 نظيفتال تاءاإجر دكي تأوفظالمو ةصح نم للتحقق Foodwatch Connect يقبتط امداستخ كنمكي كيف 5.10

Foodwatch Connect 

 طهير؟والت

 قيطبت تحاف ،دكي للتأ .لمعلا ةيادب فظوملا ةحص نم ققحتلا ةيئاذغلا تاسسؤملا عيمج نمد ةيدلب بلطت

تطبیق1 الخطوة افتح :Foodwatch 
Connect وقم على المحمول جھازك

اعتماد بیانات باستخدام الدخول  بتسجیل

الصحي  PIC المشرف

باختیار2 الخطوة قم :Opening 
Check 

1 الخطوة  2الخطوة

@dmunicipality 



  
 

 

 

  

 

 

  

على 3 الخطوة واضغط خیاراتك سجل : 
بند) Submit زر من أكثر أختیار (یمكن

 3 الخطوة

@dmunicipality 



   

     

  

 

 

  

 

   

   

                          

            

                        

         

                     

     

       

        

          

     

     

               

                    

  

   

   

                            

            

                        

         

                     

 

    

       

        

        

      

     

               

                    

  

 ءذاالغ ةسالم تبايدت 6-

 باشر الم يبدالت 6.1

  وأ معاطملا  ماعطلا لوانت نكامأ  بيدتلاب محسي ال .عاتا االجتم وأ يبد الت ضرغل صة صخالم يبد لت ا ات عاق  بيدتلا متي نأ جبي .أ

 .مقييلتاوأ يبدتلل )غيرها وأ عامطال ولاتن طق منا(صصةخمرغي نطقةم أيوأ كةرشتملا تبيةالمك اتحساالم

 ية وهالت باسح نكمي .بردتم لكل بيدتلا ةفرغ  عبم رتم 8 قلاأل ع كاهن نويك نأ جبي .ين بد مت 10 عن بيندالمت ددع ديي الأ جبي .ب

 .نيبدتملا ددع امجإ ع عبملا رتملاب ةيلامجإلا بيدتلا ةحاسم ةمسقب

 عيمج  ةيصخشلا ةياقولا تادعم تابلطتم ةيبلت بجي .تاقوألا عيمج  نيصخش يأ نيب لقألا ع نيتم ةفاسم كانه نوكت نأ بجي .ج

 .وقاتاأل

 :ربدت لماوأ ربدالم نويك النأ جبي .د

•

 • 

 يسفنتلا زاهجلا ضارمأل ضارعأ يأ نم اعي

 . COIID-19 هب هبتشم وأ اجيإ صخش يأ عم "قيثو لاصتا"ع

 .دستنلم ا ذاه  ةجردملا ةلصلا تاذ "تاسرامملا لضفأ" عبتا .ه

F. منصة دامخستا Foodwatch نبيدمت ال دا عتماوةرادإل 

 دبع عن عليمالت-رب دالم دليل 6.2

 ءارجإ متي نأ ع )Zoom meeting وأ Google Meet وأ Microsoft Team( ثلمةنيورلكتإلا مجارالب دامخستارعب يبدالت ميد تق ربد لمل يمكن

 ةرادإ ينلمعني اعاالجتما ةوعدطباركةرشا م جبي، يبدالت من عوالن ذاهميدتقدعن .ات دها شلا ع لوصحلل زكرلم ا عقوم  مييقتلل تارابتخالا

 .ذية غاأل مةالس

@dmunicipality 



 

          

         

       

     

   

                

          

                

              

 

        

   

                

          

                

              

 

        

 :ةين مجا ةيبيدت مواد 6.2

 ورتكلإلا عقوملا ع تنرتنإلا ربع ةيناجمال يبيةدتال داومال من جةإلستفاا ع ئيةغذالا تسساؤالم د ةيدلب عجشت

https://foodwatch.dm.gov.ae مع روعث لل "نتنترإلا عبر بيد لتا" يبولتبا المةع وقف انقر  .يلصتفالانمدي 

 تسيااسأنع لمعتلا عملية صلةوالم ئيةغذا لا سات سؤالم دعمل نتنترإلا عبر ءغذالا المةسةرداإنمةرولمطا يبيةدلتادواالم شرن تم

 لةومنقلاضامراأل نعلم ذهااتخا يجب التيو يةذاألغ المةس اتطاحتيا مهفع ةرداإلوا يةذغاألعاممت كلذ عدسيسا .ءغذالا المةس

 .ءغذا لبا

 ةالميعلا حةصلا ظمةمن من 19-دوفيكلوح اتومعل ملانمديلم هنا نقرا

@dmunicipality 

https://foodwatch.dm.gov.ae


    

    

  

 

             

  

              

               

       

       

 

             

  

                 

                

      

       

 متعامي 1-
 اهن طغ اض مةالسلاو حةصال ةرادإ-د ةيدلب نم ةرداصلا ميماعتلا ليمحتل وأ عالطالل

 :لصاو الت امقرأ

 800900 مقرال رعب مةالسلاو حةصلا ةرادإ مع اصلوالت بل اط يرهطوالت ف ظيتن ال ول ح وماتوالمعل معدلل

 800900 مقرال رعب ءاذغال مةالس ةرادإ مع اصلوالت بلاط ذاءغال مةالس لبات طتم ول ح وماتوالمعل معدلل

 FoodPermits@dm.gov.ae:إ لسرأ يحاتصال لباتطتم لوح وماتوالمعل معدلل

971+:ع صلتا تشوودوف قيف مع اصلوللت  support@foodwatch.aeإ لسرأ أو 2230457 4

@dmunicipality 

mailto:��Bsupport@foodwatch.ae
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	ﺠﻣلﺎ ﺘﻟاﻴﺒﻄﻖ 
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	ﺒﺘﻌﻳ ﺮﻫﺬا ﻟاﺪﻞﻴﻟ ﻤﻛ ﺮﻊﺟ ﻟﻧﻸﺸﺔﻄ ﻟاوﺨﺪتﺎﻣ ﻟاﺎﺠﺘ
	ﺔﻳ ﺎﺘﻟاﺔﻴﻟ

	----
	----
	. 
	ﺔﻓﺎﻛ ﻤﻟاﺆﺳﺴ تﺎ ﻟاﻐﺬاﺔﻴﺋ ﻤﺑوﺨﺘﻠﻒ ﻧأﺸﺘﻄ ﺎﻬ ﻣﻮريد ﻞﻴﻟﺎﺤﻣ ﻟا ﻨﺘﻴﻈﻒ ﻟاوﺘﻄﻴﻬﺮ ﺧتﺎﻣﺪ ﻧﻞﻘ وﺗﻮﻞﻴﺻ اﻷﻏﺬﺔﻳ وﻳﻞﻤﺸ ذﻚﻟ ﻣﺮ تﺎﺒﻛ ﻧﻞﻘ اﻷﻏﺬﺔﻳ ﻟاوﺪراتﺎﺟ ﺎﻨﻟا
	ﺔﻳ وﻴﻏﺎﻫﺮ ﻦﻣ وﺎﺳ ﻞﺋ ﻧ ﻞﻘ ﻷاﻏ ﺔﻳﺬ ﻣﻣﺪﻘ ﻮﻟاﺨﺎﻣﺪت ﻨﺼﻠﻟ ﺎتﺎﻋ ﻟاﻐﺬاﺋﺔﻴ ﻞﺜﻣ ﻣﺮاﻛﺰﺘﻟاﺪ
	ﺐﻳ واﻻﺳﺘﺎﺸ
	ﻳﻦﻴوﻤﻟاﻦﻴﻘﻗﺪ ﻣوﻮريد ﻣو ﻣﺪﻘﻲﺧتﺎﻣﺪ ﺘﻟاﻨﻴﻈﻒﻟاوﺘﻄﻴﻬﺮوﻣﺪﺧتﺎ إدارة تﺎﻓﻵا وﺧتﺎﻣﺪ إدارة ﻨﻟاﺎﻔﺎﻳت وﺷﺮ تﺎﻛ ﺘﻟاﻮﻴﻇﻒ وﺗﻮ
	ﻳﺪ ﻟاﺔﻟﺎﻤﻌ ﻘﻣوﺪﻲﻣ ﺧتﺎﻣﺪ ﻟاﺎﻴﺼ ﺔﻧ
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	Figure


	2- 
	2- 
	ﻣﻄﺘﻠﺎﺒت ﺑﻠﺪﻳﺔ د

	 . .. 
	ﻳﺐﺠ أن ﻤﻀﺗ ﻦ ﻴﻤﺟ ﻊ ا ﻤﻟﺆﺳﺎﺴ ت ﻟاﻐﺬا ﺔﻴﺋ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء 
	ﻞﻛ ﻷاتﺎﻗو
	ﺗﻄﺒﻖ ﻤﻟا ﺘﻄﺒﻠ تﺎ اﺿﻹ ﻴﻓﺎ ﺔ اﻴﻟﺎﺘﻟ ﺔ واﻟﻮاردة 
	اﻟﺠﺪاول أﻧدهﺎ ﺧ لﻼ ﺘﻓﺮةﺳ
	ﻳنﺎ ﻫﺬا ﻟاﻞﻴﻟﺪ
	ﺎﻣأ اﻘﻟﺴﻢ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻟاوﺮاﻊﺑ ﻟاوﺨ ﺲﻣﺎ ﻣﻦﻫهﺬ ﻟاﻮﺔﻘﻴﺛ ﻓﻘﻴمﺪ ﻠﻌﻣتﺎﻣﻮ ﺗﺔﻴﻠﻴﺼﻔ أﺜﻛﺮ

	2.1 1 
	2.1 1 
	ﻣﻠﺨﺺاﻤﻤﻟرﺎﺳتﺎ اﺮﻟﺋﺔﻴﺴﻴ اﻟﺐﺟاﻮ اﻬﻋﺎﺒﺗﺎﻣﻦ ﺒﻗﻞ ﺔﻓﺎﻛ اﻤﻟﺴﺳﺆتﺎ اﻟﻐﻴﺋاﺬﺔ ﺪﺟول رﻗﻢ

	ﺗﻠﻌتﺎﻤﻴ ﻟﺎﻜﺔﻓ ﻟاﺆﻤﺴﺳتﺎ ﻟاﺬﻐﺔﻴﺋا
	ﺗﻠﻌتﺎﻤﻴ ﻟﺎﻜﺔﻓ ﻟاﺆﻤﺴﺳتﺎ ﻟاﺬﻐﺔﻴﺋا
	ﺗﻠﻌتﺎﻤﻴ ﻟﺎﻜﺔﻓ ﻟاﺆﻤﺴﺳتﺎ ﻟاﺬﻐﺔﻴﺋا
	ﻟارﺎﻤﻤﺎﺳ ت 

	-ﻟإﺰﻴﻣا ﺔ ﺘﻟا ﻨﻴﻈﻒ ﻟاو ﺘﻄﻴﻬ ﺮ ﺑ ﺎﺘﺳ ﺨماﺪ ﻣﻮاد ﻟاﻨﺘﻴﻈ ﻒ ﺘﻟاوﻄ ﻴﻬ ﺮ ا ﻤﻟﻌ ﻤﺘةﺪ )biocides(، ﺘﻳﻢ اﺘﺳﺨ مﺪ ﻴﺻﺎﺧ ﺔ إدارة ﻤﻟاﻮ رﻦﻳد ﺒﻋﺮ ﻨﻣ ﺔﺼ Foodwatch رﺎﻴﺘﺧﻻ ا ﻤﻟﻮرﻦﻳد ا ﻤﻟﻤﺘﻌﻦﻳﺪ وﻧإﺸ ءﺎ ﻘﻋ ﻮد ذ ﺔﻴﻛ ﺒﻋﺮ ا ﻟﻨﻤﺔﺼ . 
	-ﻟإﺰﻴﻣا ﺔ ﺘﻟا ﻨﻴﻈﻒ ﻟاو ﺘﻄﻴﻬ ﺮ ﺑ ﺎﺘﺳ ﺨماﺪ ﻣﻮاد ﻟاﻨﺘﻴﻈ ﻒ ﺘﻟاوﻄ ﻴﻬ ﺮ ا ﻤﻟﻌ ﻤﺘةﺪ )biocides(، ﺘﻳﻢ اﺘﺳﺨ مﺪ ﻴﺻﺎﺧ ﺔ إدارة ﻤﻟاﻮ رﻦﻳد ﺒﻋﺮ ﻨﻣ ﺔﺼ Foodwatch رﺎﻴﺘﺧﻻ ا ﻤﻟﻮرﻦﻳد ا ﻤﻟﻤﺘﻌﻦﻳﺪ وﻧإﺸ ءﺎ ﻘﻋ ﻮد ذ ﺔﻴﻛ ﺒﻋﺮ ا ﻟﻨﻤﺔﺼ . 
	ﻨﺗﻴﻈ ﻒ و ﺗﻄﻴﻬﺮ ﻨﻤﻟاﻃﺎﻖ ﻟاﻌﻣﺎ ﺔ 

	biocides). -ﻟإﺰﻴﻣا ﺔ ﺘﻟاﻨﻴﻈ ﻒ ﻟاو ﺘﻄ ﻴﻬﺮ ﺑ ﺼﻮرة دوﺔﻳ ﺑ ﺎﺘﺳﺨﺪا م ﻣﻮاد ﻟاﻨﺘﻴﻈ ﻒ و ﺘﻟاﻄ ﻴﻬﺮ ﻤﻟاﻤﺘﻌةﺪ (، وإ ن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﻄﻬﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋ ﻤﺔ اﻟﻤﻌ ﺘﻤﺪة ، ﻳﺠﺐ ﻋ  اﻟﻤ ﻮرد أن ﻳﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ و ﻳﺴ ﺠﻠﻪ و ﻳﻌﺘﻤﺪه  ﺔﺼﻨﻣ ﻨﻣﺘﺠﻲ . 
	biocides). -ﻟإﺰﻴﻣا ﺔ ﺘﻟاﻨﻴﻈ ﻒ ﻟاو ﺘﻄ ﻴﻬﺮ ﺑ ﺼﻮرة دوﺔﻳ ﺑ ﺎﺘﺳﺨﺪا م ﻣﻮاد ﻟاﻨﺘﻴﻈ ﻒ و ﺘﻟاﻄ ﻴﻬﺮ ﻤﻟاﻤﺘﻌةﺪ (، وإ ن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﻄﻬﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋ ﻤﺔ اﻟﻤﻌ ﺘﻤﺪة ، ﻳﺠﺐ ﻋ  اﻟﻤ ﻮرد أن ﻳﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ و ﻳﺴ ﺠﻠﻪ و ﻳﻌﺘﻤﺪه  ﺔﺼﻨﻣ ﻨﻣﺘﺠﻲ . 
	ﻨﺗﻴﻈﻒ و ﺗﻄ ﻴﻬﺮ ﻷاﺳﻄﺢ ﻤﻟاﻼﺴﻣ ﺔ ﻟ ﻸﺪﻳ ي 

	-ﻟإﺰﻴﻣا ﺔ ﻟا ﻨﺘﻴﻈﻒ ﺘﻟاوﻄﻴﻬﺮ ﺑﺼ ﻮرة د وﺔﻳ ﺑ ﺎﺘﺳﺨﺪا م ﻣﻮاد ﺘﻟاﻨﻴﻈﻒ ﻟاو ﺘﻄ ﻴﻬﺮ ﻤﻟاﻤﺘﻌةﺪ.)biocides()ﻛﻞ ﻧﺼﻒ ﺎﺳﺔﻋ ﻋ ﻞﻗﻷا( -ﺘﻳﻢ ﺗﻞﻴﺠﺴ ﻋ تﺎﻴﻠﻤ ﻟا ﺘﻄ ﻴﻬﺮ وﻨﺘﻟاﻴﻈﻒ ﺎﺑﺘﺳﺨﺪما ﺗﻴﺒﻄﻖ Foodwatch Connect )ﺿاﻐﻂ ﺎﻨﻫ ﻤﻟ ﻌ ﺮﺔﻓ ﻃﺔﻘﻳ ﺘﻟاﻞﻴﺠﺴ . 
	-ﻟإﺰﻴﻣا ﺔ ﻟا ﻨﺘﻴﻈﻒ ﺘﻟاوﻄﻴﻬﺮ ﺑﺼ ﻮرة د وﺔﻳ ﺑ ﺎﺘﺳﺨﺪا م ﻣﻮاد ﺘﻟاﻨﻴﻈﻒ ﻟاو ﺘﻄ ﻴﻬﺮ ﻤﻟاﻤﺘﻌةﺪ.)biocides()ﻛﻞ ﻧﺼﻒ ﺎﺳﺔﻋ ﻋ ﻞﻗﻷا( -ﺘﻳﻢ ﺗﻞﻴﺠﺴ ﻋ تﺎﻴﻠﻤ ﻟا ﺘﻄ ﻴﻬﺮ وﻨﺘﻟاﻴﻈﻒ ﺎﺑﺘﺳﺨﺪما ﺗﻴﺒﻄﻖ Foodwatch Connect )ﺿاﻐﻂ ﺎﻨﻫ ﻤﻟ ﻌ ﺮﺔﻓ ﻃﺔﻘﻳ ﺘﻟاﻞﻴﺠﺴ . 
	ﻨﺗﻴﻈ ﻒ و ﺗﻄﻴﻬﺮ ﻷاﺳﻄﺢ تاذ ﻻا ﺘﺳﺪﺨ ما/ ﺘﻟاﻣﻼﺲ اﻷﻛ ﺜ ﺮ ﺗ ﻜ ﺮا را 

	-ﻳﺐﺠ أن ﺘﻳﻢ ﺄﺘﻟا ﻛﺪ ﻦﻣ ﺳﻬﻟﻮ ﺔ وﺻ ﻮل ﺘﻤﻟا ﺎﻌ ﻣﻦﻴﻠ ﻤﻟﺮاﻓﻖ ﻏﺴ ﻞ ﻴﻟا ﻦﻳﺪ وأن ﻜﺗﻮن ﻣﺰوةد ﻤﻟﺎﺑ ءﺎ ا ﺎﺠﻟ ر ي واﻟﺼﺎﺑﻮن  ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻄﻬﺮ اﻷﻳﺪي  ﻣﻨﺎ ﻃﻖ ﺗﻮا ﺟ ﺪ اﻟﻤﺘ ﻌﺎﻣﻠﻴﻦ . -ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﻘﻤﺎت ﻟﻸﻳﺪي  ﺟﻤ ﻴﻊ ﻣﻨﺎ ﻃﻖ ﺗﻮاﺟﺪ ﺘﻤﻟاﺎﻌﻠﻣ ﻴﻦ -ﻳﺐﺠ اﺳﺒﺘلاﺪ ﻣﺎﻘﺑﺾ ا ﺑﻷ ﻮبا ا ﻴﻟ ﺪو ﺔﻳ ﻲﺘﻟﺎﺑ ﺘﻳﻢ ﺗﻠﻴﻐﺸﺎﻬ ﺎﺑﻘﻟمﺪ أ و ﺑ ﺼ ﻮرة ا ﺎﻣﻮﺗﻴﺗﺔﻴﻜ ﺘﻟﺎﻔيد اﻟﺲﻤﻠ ﺑ ﻷﺎﻳيﺪ 
	-ﻳﺐﺠ أن ﺘﻳﻢ ﺄﺘﻟا ﻛﺪ ﻦﻣ ﺳﻬﻟﻮ ﺔ وﺻ ﻮل ﺘﻤﻟا ﺎﻌ ﻣﻦﻴﻠ ﻤﻟﺮاﻓﻖ ﻏﺴ ﻞ ﻴﻟا ﻦﻳﺪ وأن ﻜﺗﻮن ﻣﺰوةد ﻤﻟﺎﺑ ءﺎ ا ﺎﺠﻟ ر ي واﻟﺼﺎﺑﻮن  ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻄﻬﺮ اﻷﻳﺪي  ﻣﻨﺎ ﻃﻖ ﺗﻮا ﺟ ﺪ اﻟﻤﺘ ﻌﺎﻣﻠﻴﻦ . -ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﻘﻤﺎت ﻟﻸﻳﺪي  ﺟﻤ ﻴﻊ ﻣﻨﺎ ﻃﻖ ﺗﻮاﺟﺪ ﺘﻤﻟاﺎﻌﻠﻣ ﻴﻦ -ﻳﺐﺠ اﺳﺒﺘلاﺪ ﻣﺎﻘﺑﺾ ا ﺑﻷ ﻮبا ا ﻴﻟ ﺪو ﺔﻳ ﻲﺘﻟﺎﺑ ﺘﻳﻢ ﺗﻠﻴﻐﺸﺎﻬ ﺎﺑﻘﻟمﺪ أ و ﺑ ﺼ ﻮرة ا ﺎﻣﻮﺗﻴﺗﺔﻴﻜ ﺘﻟﺎﻔيد اﻟﺲﻤﻠ ﺑ ﻷﺎﻳيﺪ 
	ﻤﻟاﺮﻓاﻖ ﻟاﺨﺎﺔﺻ ﺑﺘﻤﻟﺎﻌﻣﺎﻴﻠ ﻦ 

	-ﻟاﺤظﺎﻔ ﻋ ﻣﺔﻓﺎﺴ 2ﺘﻣ ﺮ ﻃﻮال اﺖﻗﻮﻟ )ﺗﺎﻔيد اﻻﺗﺎﺼل ا ﻘﻟ ﺐﻳ ﻣ ﻊ ﻟاﺰورا و ﻟاﻴﻀﻮف -ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﺎت  ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن . 
	-ﻟاﺤظﺎﻔ ﻋ ﻣﺔﻓﺎﺴ 2ﺘﻣ ﺮ ﻃﻮال اﺖﻗﻮﻟ )ﺗﺎﻔيد اﻻﺗﺎﺼل ا ﻘﻟ ﺐﻳ ﻣ ﻊ ﻟاﺰورا و ﻟاﻴﻀﻮف -ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﺎت  ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن . 
	ﻟا ﺒﺘﺎﺪﻋ ﻻاﻤﺘﺟﺎﻲﻋ ﻦﻴﺑ ﻤﻟا ﻮﻦﻴﻔﻇ / /ﻟاﺴﻤ ﺆوﻦﻴﻟ ﻤﻟا ﺘ ﻌﻣﺎ ﻴﻠ ﻦ 
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	ﻳﺐﺠ ﻋ مﺪ ا ﻟﺎﻤﺴح ﻠﻟ ﻤﺘﺴﻜﻠﻬﻦﻴ ﺎﺑ ﻟﺪ ﺧ ﻮ ل ﻨﻋ ﺪ ﻇ ﻬﻮر أﻋﺮا ض ﻣﺑﺎﺸﺔﻬ ﻟﻠﻔﻧﻺﻮﻧﺰا ﻞﺜﻣ ﻟاﺴﺎﻌ ل ﻟاو ﻌ ﺲﻄ أ و ﻟاﻤﺤﻰ . ﻳﺐﺠ ا ﺎﺨﺗذ ﺘﻟاﻴﺑاﺪﺮ اﻜﻟ ﺎﺔﻴﻓ ﻟﺎﻴﻘ س درﺔﺟ ا ﻟﺤﺮارة ﻞﺒﻗ ﻟاﺪﺧﻮل . ﻦﻜﻤﻳ ﻟ ﻤﻠﺆﺳتﺎﺴ داﻞﺧ ﻤﻟا ﺮا ﻛﺰ ﺎﺠﺘﻟاﻳ ﺔ اﻻ ﺘﻛﺎﻔء ﺑﻘﻴﺎس درﺟﺔ ا ﻟﺤﺮارة اﻟﺬي ﺗ ﻢ إ ﺗﺨ ﺎ ذ ه ﻋﻨ ﺪ ا ﻟ ﺪ ﺧ ﻮ ل إ اﻟﻤﺮﻛﺰ. ﻳﺐﺠ ﻋ ﻊﻴﻤﺟ ﻤﻟا ﺆﺳﺴ تﺎ ﻟاﻐﺬ اﺔﻴﺋ وﻊﺿ ﻠﻣﺼﻖ ارﺷ ﺎيد ﻟ ﻤﻠ ﺘﺴ ﻬ ﻦﻴﻜﻠ ﻨﻋﺪ ﻣﺪا ﻞﺧ اﻟ ﺠﻤﻬﻮر  ا ﻟﻤ ﺆﺳﺴ ﺎت ﻟاﻐﺬاﺔﻴﺋ . ﻳﺐﺠ ﺒﻃ ﺎﺔﻋ ﻟاﻠﻤ ﺼﻖ اﻻرﺷ ﺎيد ﻟاصﺎﺨ ﻟﺎﺑ ﻤﺴﻦﻴﻜﻠﻬﺘ ﺑﺎﻷﺑﻌ ﺎد ا ﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ د)اﻻرﺗﻔﺎع 60 ﺳ ﻢ × ﻟاﻌﺮض 40 ﺳﻢ ( ﻳﺐﺠ اﺳ ﺘﺨما
	ﻳﺐﺠ ﻋ مﺪ ا ﻟﺎﻤﺴح ﻠﻟ ﻤﺘﺴﻜﻠﻬﻦﻴ ﺎﺑ ﻟﺪ ﺧ ﻮ ل ﻨﻋ ﺪ ﻇ ﻬﻮر أﻋﺮا ض ﻣﺑﺎﺸﺔﻬ ﻟﻠﻔﻧﻺﻮﻧﺰا ﻞﺜﻣ ﻟاﺴﺎﻌ ل ﻟاو ﻌ ﺲﻄ أ و ﻟاﻤﺤﻰ . ﻳﺐﺠ ا ﺎﺨﺗذ ﺘﻟاﻴﺑاﺪﺮ اﻜﻟ ﺎﺔﻴﻓ ﻟﺎﻴﻘ س درﺔﺟ ا ﻟﺤﺮارة ﻞﺒﻗ ﻟاﺪﺧﻮل . ﻦﻜﻤﻳ ﻟ ﻤﻠﺆﺳتﺎﺴ داﻞﺧ ﻤﻟا ﺮا ﻛﺰ ﺎﺠﺘﻟاﻳ ﺔ اﻻ ﺘﻛﺎﻔء ﺑﻘﻴﺎس درﺟﺔ ا ﻟﺤﺮارة اﻟﺬي ﺗ ﻢ إ ﺗﺨ ﺎ ذ ه ﻋﻨ ﺪ ا ﻟ ﺪ ﺧ ﻮ ل إ اﻟﻤﺮﻛﺰ. ﻳﺐﺠ ﻋ ﻊﻴﻤﺟ ﻤﻟا ﺆﺳﺴ تﺎ ﻟاﻐﺬ اﺔﻴﺋ وﻊﺿ ﻠﻣﺼﻖ ارﺷ ﺎيد ﻟ ﻤﻠ ﺘﺴ ﻬ ﻦﻴﻜﻠ ﻨﻋﺪ ﻣﺪا ﻞﺧ اﻟ ﺠﻤﻬﻮر  ا ﻟﻤ ﺆﺳﺴ ﺎت ﻟاﻐﺬاﺔﻴﺋ . ﻳﺐﺠ ﺒﻃ ﺎﺔﻋ ﻟاﻠﻤ ﺼﻖ اﻻرﺷ ﺎيد ﻟاصﺎﺨ ﻟﺎﺑ ﻤﺴﻦﻴﻜﻠﻬﺘ ﺑﺎﻷﺑﻌ ﺎد ا ﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ د)اﻻرﺗﻔﺎع 60 ﺳ ﻢ × ﻟاﻌﺮض 40 ﺳﻢ ( ﻳﺐﺠ اﺳ ﺘﺨما
	ﻳﺐﺠ ﻋ مﺪ ا ﻟﺎﻤﺴح ﻠﻟ ﻤﺘﺴﻜﻠﻬﻦﻴ ﺎﺑ ﻟﺪ ﺧ ﻮ ل ﻨﻋ ﺪ ﻇ ﻬﻮر أﻋﺮا ض ﻣﺑﺎﺸﺔﻬ ﻟﻠﻔﻧﻺﻮﻧﺰا ﻞﺜﻣ ﻟاﺴﺎﻌ ل ﻟاو ﻌ ﺲﻄ أ و ﻟاﻤﺤﻰ . ﻳﺐﺠ ا ﺎﺨﺗذ ﺘﻟاﻴﺑاﺪﺮ اﻜﻟ ﺎﺔﻴﻓ ﻟﺎﻴﻘ س درﺔﺟ ا ﻟﺤﺮارة ﻞﺒﻗ ﻟاﺪﺧﻮل . ﻦﻜﻤﻳ ﻟ ﻤﻠﺆﺳتﺎﺴ داﻞﺧ ﻤﻟا ﺮا ﻛﺰ ﺎﺠﺘﻟاﻳ ﺔ اﻻ ﺘﻛﺎﻔء ﺑﻘﻴﺎس درﺟﺔ ا ﻟﺤﺮارة اﻟﺬي ﺗ ﻢ إ ﺗﺨ ﺎ ذ ه ﻋﻨ ﺪ ا ﻟ ﺪ ﺧ ﻮ ل إ اﻟﻤﺮﻛﺰ. ﻳﺐﺠ ﻋ ﻊﻴﻤﺟ ﻤﻟا ﺆﺳﺴ تﺎ ﻟاﻐﺬ اﺔﻴﺋ وﻊﺿ ﻠﻣﺼﻖ ارﺷ ﺎيد ﻟ ﻤﻠ ﺘﺴ ﻬ ﻦﻴﻜﻠ ﻨﻋﺪ ﻣﺪا ﻞﺧ اﻟ ﺠﻤﻬﻮر  ا ﻟﻤ ﺆﺳﺴ ﺎت ﻟاﻐﺬاﺔﻴﺋ . ﻳﺐﺠ ﺒﻃ ﺎﺔﻋ ﻟاﻠﻤ ﺼﻖ اﻻرﺷ ﺎيد ﻟاصﺎﺨ ﻟﺎﺑ ﻤﺴﻦﻴﻜﻠﻬﺘ ﺑﺎﻷﺑﻌ ﺎد ا ﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ د)اﻻرﺗﻔﺎع 60 ﺳ ﻢ × ﻟاﻌﺮض 40 ﺳﻢ ( ﻳﺐﺠ اﺳ ﺘﺨما
	ﺗﻌﻴﻠﻤتﺎاﻘﺘﺳﺒﺎلﻟاﻬﻤﺠﻮر وﺼﻠﻤﻟاﻘتﺎﻟاﺨﺎﺔﺻﻟﺬﺑﻚ 

	-ﻳﺠﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎ ﻣﻦ ا ﻟﻨﻈﺎ ﻓﺔ ا ﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ  ﺟﻤ ﻴﻊ ا ﻷوﻗﺎت، ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻳﺪ ﻫﺎﺷ ﺪ ﻟاﻴﻔﺪﻳﻮ. -ﻳﺐﺠ ﺗﺠ ﺐﻨ ﺲﻤﻟ ﻟا ﻴﻌﻦﻴﻨ ﻷاو ﻧﻒ واﻔﻟﻢ ﻊﻣ ﺗﺎﻔيد ا ﻓﺎﺼﻤﻟﺔﺤ وا ﻻ ﺗﺎﺼل اﻘﻟﺐﻳ. ﻤﻟﻳ ﺪ ﻣﻦ ﻠﻌﻤﻟاتﺎﻣﻮ ﻳﺮﻰﺟ اﻃﻻﻼع ﻋ ﻟا ﻘﺴﻢ رﻗﻢ )4( 
	-ﻳﺠﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎ ﻣﻦ ا ﻟﻨﻈﺎ ﻓﺔ ا ﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ  ﺟﻤ ﻴﻊ ا ﻷوﻗﺎت، ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻳﺪ ﻫﺎﺷ ﺪ ﻟاﻴﻔﺪﻳﻮ. -ﻳﺐﺠ ﺗﺠ ﺐﻨ ﺲﻤﻟ ﻟا ﻴﻌﻦﻴﻨ ﻷاو ﻧﻒ واﻔﻟﻢ ﻊﻣ ﺗﺎﻔيد ا ﻓﺎﺼﻤﻟﺔﺤ وا ﻻ ﺗﺎﺼل اﻘﻟﺐﻳ. ﻤﻟﻳ ﺪ ﻣﻦ ﻠﻌﻤﻟاتﺎﻣﻮ ﻳﺮﻰﺟ اﻃﻻﻼع ﻋ ﻟا ﻘﺴﻢ رﻗﻢ )4( 
	ﻟاﻌﺎتادواﻨﻟﻈﺔﻓﺎﻟاﺸﻴﺼﺨﺔ 

	-ﻳﺐﺠ ﻋ ﻤﻟاﻮﻔﻇ ﻦﻴ اﺑﻹﻼ غ ﻋﻦ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴ ﺔ ﻟﻠ ﻤﺸﺮف اﻟﺼ ﺤﻲ ﺧﺎﺻﺔ  ﺣﺎل ﻇ ﻬﻮر أﻋﺮاض ﻣ ﺮﺿ ﺔﻴ ﺜﻣﻞ ﻟاﺤﻤﻰ، ا ﻟﺴﻌ لﺎ ﻴﺿﻖ  اﻟ ﺘﻨﻔﺲ وآﻻم  اﻟ ﺠﺴ ﻢ ﺎﻤﻛ ﻳﺐﺠ أن ﻳﻄﺐﻠ ﻤﻟاﺴ ﺎﻋةﺪ ﻟاﻴﺒﻄﺔ ﻓ ﻮرا ،ً -ﻳﺠﺐ ﻋ اﻟﻤﻮﻇﻔ ﻴﻦ أ ﻳﻀﺎ ً اﺑﻼغ اﻹدارة إذا ﻧﺎﻛﺖ ﺎﻨﻫك ﺎﺣﺔﻟ ﺎﺨﻣ ﻟﺔﻄ ﻟﻤﻠﺮﺿﻰ. -ﻳﺐﺠ ﻋ مﺪ ﻟا ﻞﻤﻌ ﻨﻋ ﺪ ﻇرﻮﻬ ضاﺮﻋأ ﻣﺑﺎﺸﺔﻬ ﻟﻠﻔﻧﻸ ﻮﻧ ﺰا ﻞﺜﻣ ا ﻟﻤﺤﻰ ﻟاوﺴﺎﻌل. ﻤﻟﻳ ﺪ ﻣﻦ ﻠﻌﻤﻟاتﺎﻣﻮ ﻳﺮﻰﺟ اﻃﻻﻼع ﻋ ﻟا ﻘﺴﻢ رﻗﻢ )4(  ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄ ﻛﻴﺪ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺈﺻﺎ ﺑﺔ (3 COVID-19 ، ﻓﻴﺠﺐ إﺗﺒﺎع ا ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ا ﻟﻤﺪرﺟﺔ  اﻟ ﻘﺴﻢ رﻗﻢ ) 
	-ﻳﺐﺠ ﻋ ﻤﻟاﻮﻔﻇ ﻦﻴ اﺑﻹﻼ غ ﻋﻦ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴ ﺔ ﻟﻠ ﻤﺸﺮف اﻟﺼ ﺤﻲ ﺧﺎﺻﺔ  ﺣﺎل ﻇ ﻬﻮر أﻋﺮاض ﻣ ﺮﺿ ﺔﻴ ﺜﻣﻞ ﻟاﺤﻤﻰ، ا ﻟﺴﻌ لﺎ ﻴﺿﻖ  اﻟ ﺘﻨﻔﺲ وآﻻم  اﻟ ﺠﺴ ﻢ ﺎﻤﻛ ﻳﺐﺠ أن ﻳﻄﺐﻠ ﻤﻟاﺴ ﺎﻋةﺪ ﻟاﻴﺒﻄﺔ ﻓ ﻮرا ،ً -ﻳﺠﺐ ﻋ اﻟﻤﻮﻇﻔ ﻴﻦ أ ﻳﻀﺎ ً اﺑﻼغ اﻹدارة إذا ﻧﺎﻛﺖ ﺎﻨﻫك ﺎﺣﺔﻟ ﺎﺨﻣ ﻟﺔﻄ ﻟﻤﻠﺮﺿﻰ. -ﻳﺐﺠ ﻋ مﺪ ﻟا ﻞﻤﻌ ﻨﻋ ﺪ ﻇرﻮﻬ ضاﺮﻋأ ﻣﺑﺎﺸﺔﻬ ﻟﻠﻔﻧﻸ ﻮﻧ ﺰا ﻞﺜﻣ ا ﻟﻤﺤﻰ ﻟاوﺴﺎﻌل. ﻤﻟﻳ ﺪ ﻣﻦ ﻠﻌﻤﻟاتﺎﻣﻮ ﻳﺮﻰﺟ اﻃﻻﻼع ﻋ ﻟا ﻘﺴﻢ رﻗﻢ )4(  ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄ ﻛﻴﺪ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺈﺻﺎ ﺑﺔ (3 COVID-19 ، ﻓﻴﺠﺐ إﺗﺒﺎع ا ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ا ﻟﻤﺪرﺟﺔ  اﻟ ﻘﺴﻢ رﻗﻢ ) 
	ﻹاﺑﻼغﻦﻋﻟاﺤﺔﻟﺎﺼﻟاﻴﺤﺔ 

	-ﻳﺐﺠ ًﻏﺴﻞ اﻷﻳﺪي ﺑﺼﻮرة دوﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻼﻣﺴﺔ اﻷﺳﻄﺢ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺗﻠﻮﺛﻬﺎ، ﺎﻤﻛ ﻳﺐﺠ ﻏﻞﺴ ﻷا ﻳ يﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻼ ﻣﺔﺴ اﻨﻴﻌﻟﻦﻴ أو اﻧﻷﻒ أو اﻔﻟ ﻢ. -ﺎﻤﺿن أن ﻋﻤﺔﻴﻠ ﻏﺴ ﻞﻴ ﻷا ﻳيﺪ ﻗﺪ ﺗﺖﻤ ﻤﻟةﺪ ﻻ ﺗﻞﻘ ﻦﻋ 20 ﻴﻧﺎﺛﺔ ﻤﻟﻳ ﺪ ﻣﻦ ﻠﻌﻤﻟاتﺎﻣﻮ ﻳﺮﻰﺟ اﻃﻻﻼع ﻋ ﻟا ﻘﺴﻢ رﻗﻢ )4( 
	-ﻳﺐﺠ ًﻏﺴﻞ اﻷﻳﺪي ﺑﺼﻮرة دوﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻼﻣﺴﺔ اﻷﺳﻄﺢ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺗﻠﻮﺛﻬﺎ، ﺎﻤﻛ ﻳﺐﺠ ﻏﻞﺴ ﻷا ﻳ يﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻼ ﻣﺔﺴ اﻨﻴﻌﻟﻦﻴ أو اﻧﻷﻒ أو اﻔﻟ ﻢ. -ﺎﻤﺿن أن ﻋﻤﺔﻴﻠ ﻏﺴ ﻞﻴ ﻷا ﻳيﺪ ﻗﺪ ﺗﺖﻤ ﻤﻟةﺪ ﻻ ﺗﻞﻘ ﻦﻋ 20 ﻴﻧﺎﺛﺔ ﻤﻟﻳ ﺪ ﻣﻦ ﻠﻌﻤﻟاتﺎﻣﻮ ﻳﺮﻰﺟ اﻃﻻﻼع ﻋ ﻟا ﻘﺴﻢ رﻗﻢ )4( 
	ﻏﺴﻞﻷاﺪﻳي 
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	Figure

	-ﻳﺐﺠ ارﺗﺪاء ﻣﺲﺑﻼ وا ﺔﻴﻗ ﻧ ﺔﻔﻴﻈ ﻣوﻼﺔﻤﺋ ﻟﺒﻄﻴﺔﻌ ﻟاﻞﻤﻌ . -ﻳﺐﺠ اﺳ ﺘﺨ ماﺪ ﺎﻨﻗع ﻟاﻪﺟﻮ ﺑﺸﻜ ﻞ ﺻﺤ ﻴﺢ  ﺟﻤ ﻴﻊ أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ وا ﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺻﺤ ﻴﺤﺔ -ﻳﺐﺠ اﺳ ﺘﺨﺪما ﻟاﻔﻘ ﺎزتا  ﺟﻤﻴ ﻊ أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ و اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ . ﻤﻟﻳ ﺪ ﻣﻦ ﻠﻌﻤﻟاتﺎﻣﻮ ﻳﺮﻰﺟ اﻃﻻﻼع ﻋ ﻟا ﻘﺴﻢ رﻗﻢ )4( 
	-ﻳﺐﺠ ارﺗﺪاء ﻣﺲﺑﻼ وا ﺔﻴﻗ ﻧ ﺔﻔﻴﻈ ﻣوﻼﺔﻤﺋ ﻟﺒﻄﻴﺔﻌ ﻟاﻞﻤﻌ . -ﻳﺐﺠ اﺳ ﺘﺨ ماﺪ ﺎﻨﻗع ﻟاﻪﺟﻮ ﺑﺸﻜ ﻞ ﺻﺤ ﻴﺢ  ﺟﻤ ﻴﻊ أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ وا ﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺻﺤ ﻴﺤﺔ -ﻳﺐﺠ اﺳ ﺘﺨﺪما ﻟاﻔﻘ ﺎزتا  ﺟﻤﻴ ﻊ أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ و اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ . ﻤﻟﻳ ﺪ ﻣﻦ ﻠﻌﻤﻟاتﺎﻣﻮ ﻳﺮﻰﺟ اﻃﻻﻼع ﻋ ﻟا ﻘﺴﻢ رﻗﻢ )4( 
	-ﻳﺐﺠ ارﺗﺪاء ﻣﺲﺑﻼ وا ﺔﻴﻗ ﻧ ﺔﻔﻴﻈ ﻣوﻼﺔﻤﺋ ﻟﺒﻄﻴﺔﻌ ﻟاﻞﻤﻌ . -ﻳﺐﺠ اﺳ ﺘﺨ ماﺪ ﺎﻨﻗع ﻟاﻪﺟﻮ ﺑﺸﻜ ﻞ ﺻﺤ ﻴﺢ  ﺟﻤ ﻴﻊ أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ وا ﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺻﺤ ﻴﺤﺔ -ﻳﺐﺠ اﺳ ﺘﺨﺪما ﻟاﻔﻘ ﺎزتا  ﺟﻤﻴ ﻊ أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ و اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ . ﻤﻟﻳ ﺪ ﻣﻦ ﻠﻌﻤﻟاتﺎﻣﻮ ﻳﺮﻰﺟ اﻃﻻﻼع ﻋ ﻟا ﻘﺴﻢ رﻗﻢ )4( 
	ﻤﻟاﻼﺑﺲ ﻟا ﻮ ﻴﻗاﺔ 

	-ﺎﻤﺿ ن ﻨﺗﻴﻈﻒ وﺗﻄﻴﻬﺮ وﺣتاﺪ وﻘﺣﺐﺋﺎ ﻞﻘﻧ ﻟاﻄمﺎﻌ ﺑ ﻌﺪ ﻞﻛ ﻋﺔﻴﻠﻤ ﺗ ﻮﻞﻴﺻ. -ﻳﺐﺠ أن ﺘﻠﻳمﺰ ﻋ ﻞﻣﺎ ﻟا ﺘ ﻮﻞﻴﺻ ﺑ ﺎ ﻻتﺎﻃﺎﻴﺘﺣ ﻟا 4ﺼﺔﻴﺤ اﺎﻜﻟﺔﻴﻓ اﻟﻤﺪرﺟﺔ  اﻟﻘﺴﻢ رﻗﻢ ). ( -ﻳﺐﺠ أن ﻳﺮﺗيﺪ ﻞﻣﺎﻋ ﺘﻟاﻮﻞﻴﺻ يز ﻟاﻞﻤﻌ ﻊﻣ ﺑﻄﺔﻗﺎ ﺗﻌﺔﻴﻔﻳ ﺗﻤﺤﻞ اﺳﻪﻤ واﺳﻢ ا ﻟﺸ ﺮ ﺔﻛ ﻟاﻲﺘ ﻳﻞﻤﻌ ﺑﺎﻬ. -ﻳﺐﺠ أن ﻳﻞﻤﺤ ﻞﻣﺎﻋ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻣﻄﻬﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ  ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت . -ﻳﺐﺠ أن ﺘﻠﻳمﺰ ﻋ ﻞﻣﺎ اﻟ ﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺎ ﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟ ﺘﻤﺎﻋﻲ وأن ﻳﺘﺒﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة  اﻘﻟﺴ ﻢ رﻗ ﻢ )(4 وأن ﻳﻓﺎﺤﻆ ﻋ ﻣﺴﺔﻓﺎ 2 ﺘﻣﺮ ﺑﻌﻴﺪا ً ﻋﻦ ا ﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴ ﺘﻠﻤ ﻮن اﻟﻄﻌﺎ م . -ﻳﺐﺠ ارﺗءاﺪ اﻘﻟﺎﻔتاز تاذ اﻻﺘﺳﺨماﺪ ﻟاﻮاﺣﺪ، ﻨﻋﺪ ﺗﻮﻞﻴﺻ
	-ﺎﻤﺿ ن ﻨﺗﻴﻈﻒ وﺗﻄﻴﻬﺮ وﺣتاﺪ وﻘﺣﺐﺋﺎ ﻞﻘﻧ ﻟاﻄمﺎﻌ ﺑ ﻌﺪ ﻞﻛ ﻋﺔﻴﻠﻤ ﺗ ﻮﻞﻴﺻ. -ﻳﺐﺠ أن ﺘﻠﻳمﺰ ﻋ ﻞﻣﺎ ﻟا ﺘ ﻮﻞﻴﺻ ﺑ ﺎ ﻻتﺎﻃﺎﻴﺘﺣ ﻟا 4ﺼﺔﻴﺤ اﺎﻜﻟﺔﻴﻓ اﻟﻤﺪرﺟﺔ  اﻟﻘﺴﻢ رﻗﻢ ). ( -ﻳﺐﺠ أن ﻳﺮﺗيﺪ ﻞﻣﺎﻋ ﺘﻟاﻮﻞﻴﺻ يز ﻟاﻞﻤﻌ ﻊﻣ ﺑﻄﺔﻗﺎ ﺗﻌﺔﻴﻔﻳ ﺗﻤﺤﻞ اﺳﻪﻤ واﺳﻢ ا ﻟﺸ ﺮ ﺔﻛ ﻟاﻲﺘ ﻳﻞﻤﻌ ﺑﺎﻬ. -ﻳﺐﺠ أن ﻳﻞﻤﺤ ﻞﻣﺎﻋ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻣﻄﻬﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ  ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت . -ﻳﺐﺠ أن ﺘﻠﻳمﺰ ﻋ ﻞﻣﺎ اﻟ ﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺎ ﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟ ﺘﻤﺎﻋﻲ وأن ﻳﺘﺒﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة  اﻘﻟﺴ ﻢ رﻗ ﻢ )(4 وأن ﻳﻓﺎﺤﻆ ﻋ ﻣﺴﺔﻓﺎ 2 ﺘﻣﺮ ﺑﻌﻴﺪا ً ﻋﻦ ا ﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴ ﺘﻠﻤ ﻮن اﻟﻄﻌﺎ م . -ﻳﺐﺠ ارﺗءاﺪ اﻘﻟﺎﻔتاز تاذ اﻻﺘﺳﺨماﺪ ﻟاﻮاﺣﺪ، ﻨﻋﺪ ﺗﻮﻞﻴﺻ
	ﺒﻛﺮﻣتﺎ ﻣو ﻮﻲﻔﻇ ﺗﻮﻴﺻﻞ ﻟاﻄﻌﺎ م 

	-ﻳﺐﺠ اﺳ ﺘﺨماﺪ ﺗﺒﻄﻴﻖ Foodwatch connect ﻟﻘﺤﺘﻠﻖ ﻦﻣ اﻨﻟﺎﻈﻓ ﺔ ﻟاﺸﺨ ﺔﻴﺼ ﻠﻟ ﺎﻌ ﻣﻦﻴﻠ، اﺑﻹﻼغ ﻦﻋ ا ﻤﻟ ﺮض ، اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﻤ ﻠﻴﺎت اﻟ ﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟ ﺘﻄﻬﻴﺮ واﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻧﻘﻞ ا ﻷﻏﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ  ﺑﻠﺪﻳﺔ د. 
	-ﻳﺐﺠ اﺳ ﺘﺨماﺪ ﺗﺒﻄﻴﻖ Foodwatch connect ﻟﻘﺤﺘﻠﻖ ﻦﻣ اﻨﻟﺎﻈﻓ ﺔ ﻟاﺸﺨ ﺔﻴﺼ ﻠﻟ ﺎﻌ ﻣﻦﻴﻠ، اﺑﻹﻼغ ﻦﻋ ا ﻤﻟ ﺮض ، اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﻤ ﻠﻴﺎت اﻟ ﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟ ﺘﻄﻬﻴﺮ واﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻧﻘﻞ ا ﻷﻏﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ  ﺑﻠﺪﻳﺔ د. 
	ﺗﻄ ﻴﺒ ﻖ Foodwatch 

	ﻳﺐﺠ ﻋ  ﻟا ﻤﺸﺮف ﻟاﺼﺤﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋ  ﺳ ﻼ ﺔﻣ ﻟا ﻐءاﺬ، ﺎﻤﺿن ﻠﺗﺔﻴﺒ ﻤﻟا ﺘﻄﺒﻠ تﺎ ا ﻤﻟ ﺪرﺔﺟ  ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ  ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗ ﺎت ﺑﻤ ﺎ  ذﻟﻚ ﻋ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﻟاﺤ ﺼﺮ: , -ﺧﻠﻮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﻴﻦ ﻣﻦ أﻋ ﺮا ض اﻟﻤﺮض ﻣﺜﻞ ا ﻟﺤﻤﻰ وا ﻟﺴﻌﺎل  ﺑﺪا ﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ  ا ﻘﻟﻤﺋﺎﺔ اﻴﻣﻮﻴﻟﺔ -اﻟﻄﺐﻠ ﻣﻦ أي ﺷ ﺨﺺ ﻳﻌﺎ ﻣ ﻦ ﺳﻌﺎل ﺧﻔﻴﻒ أو ﺣﻤﻰ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ )37.3 درﺔﺟ ﺌﻣﻮ ﺔﻳ أ و أ ﺜﻛﺮ ( وا ﺳ ﺎﻌل ﻊﻣ ﻴﺿﻖ ا ﻨﺘﻟﺲﻔ ا ﻘﺒﻟ ءﺎ  ا ﻟﻤﻨﺰل. ﻊﻣ ﻃﺐﻠ ﻟا ﺮﻋ ﺔﻳﺎ ا ﻟﻄﺔﻴﺒ ﻋ اﻔﻟﻮر. ﻤﻟﻳ ﺪ ﻦﻣ ﻤﻟاتﺎﻣﻮﻠﻌ ﻳﺮﺟﻰ اﻃﻻ ﻼ ع ﻋ اﻘﻟﺴﻢ رﻗ ﻢ )4( 
	ﻳﺐﺠ ﻋ  ﻟا ﻤﺸﺮف ﻟاﺼﺤﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋ  ﺳ ﻼ ﺔﻣ ﻟا ﻐءاﺬ، ﺎﻤﺿن ﻠﺗﺔﻴﺒ ﻤﻟا ﺘﻄﺒﻠ تﺎ ا ﻤﻟ ﺪرﺔﺟ  ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ  ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗ ﺎت ﺑﻤ ﺎ  ذﻟﻚ ﻋ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﻟاﺤ ﺼﺮ: , -ﺧﻠﻮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﻴﻦ ﻣﻦ أﻋ ﺮا ض اﻟﻤﺮض ﻣﺜﻞ ا ﻟﺤﻤﻰ وا ﻟﺴﻌﺎل  ﺑﺪا ﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ  ا ﻘﻟﻤﺋﺎﺔ اﻴﻣﻮﻴﻟﺔ -اﻟﻄﺐﻠ ﻣﻦ أي ﺷ ﺨﺺ ﻳﻌﺎ ﻣ ﻦ ﺳﻌﺎل ﺧﻔﻴﻒ أو ﺣﻤﻰ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ )37.3 درﺔﺟ ﺌﻣﻮ ﺔﻳ أ و أ ﺜﻛﺮ ( وا ﺳ ﺎﻌل ﻊﻣ ﻴﺿﻖ ا ﻨﺘﻟﺲﻔ ا ﻘﺒﻟ ءﺎ  ا ﻟﻤﻨﺰل. ﻊﻣ ﻃﺐﻠ ﻟا ﺮﻋ ﺔﻳﺎ ا ﻟﻄﺔﻴﺒ ﻋ اﻔﻟﻮر. ﻤﻟﻳ ﺪ ﻦﻣ ﻤﻟاتﺎﻣﻮﻠﻌ ﻳﺮﺟﻰ اﻃﻻ ﻼ ع ﻋ اﻘﻟﺴﻢ رﻗ ﻢ )4( 
	ﺴﻣﺆﻟو ﻴتﺎ ﻟاﺸﻤﺮف ﺼﻟاﺤﻲ ( PIC ) 
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	-ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟ ﺘﻄﻬﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ا ﻟﻤﻨﺎ ﻃﻖ . -وﺟ ﻮد ﻣإ ﺪادتا ﺎﻛﺔﻴﻓ ﻣﻦ ﻣﻌﺪتا ﻟا ﺎﻗﻮﺔﻳ ا ﻟﺸﺨﺔﻴﺼ )اﻘﻟﺎﻔتاز ﻷاوﻨﻗﺔﻌ( وﻤﻟاﻄﻬ ﺮتا و أد وتا ﺘﻟا ﻨﻴﻈﻒ. -ﺄﺘﻟا ﻛﺪ ﻦﻣ ﻴﻓﻮﺗﺮ ﺟﻤﻴﻊ أرﻗﺎم اﻻﺗ ﺼﺎل ﺣﺎﻻت ا ﻟﻄﻮارئ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ . -ﺗ ﻮﻴﺛﻖ ﻋتﺎﻴﻠﻤ ﺘﻟا ﻨﻴﻈﻒ ﺘﻟاوﻄﻴﻬ ﺮ ﺎﺑﺘﺳﺨماﺪ ﺗﺒﻄ ﻴﻖ .Foodwatch Connect 
	-ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟ ﺘﻄﻬﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ا ﻟﻤﻨﺎ ﻃﻖ . -وﺟ ﻮد ﻣإ ﺪادتا ﺎﻛﺔﻴﻓ ﻣﻦ ﻣﻌﺪتا ﻟا ﺎﻗﻮﺔﻳ ا ﻟﺸﺨﺔﻴﺼ )اﻘﻟﺎﻔتاز ﻷاوﻨﻗﺔﻌ( وﻤﻟاﻄﻬ ﺮتا و أد وتا ﺘﻟا ﻨﻴﻈﻒ. -ﺄﺘﻟا ﻛﺪ ﻦﻣ ﻴﻓﻮﺗﺮ ﺟﻤﻴﻊ أرﻗﺎم اﻻﺗ ﺼﺎل ﺣﺎﻻت ا ﻟﻄﻮارئ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ . -ﺗ ﻮﻴﺛﻖ ﻋتﺎﻴﻠﻤ ﺘﻟا ﻨﻴﻈﻒ ﺘﻟاوﻄﻴﻬ ﺮ ﺎﺑﺘﺳﺨماﺪ ﺗﺒﻄ ﻴﻖ .Foodwatch Connect 
	-ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟ ﺘﻄﻬﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ا ﻟﻤﻨﺎ ﻃﻖ . -وﺟ ﻮد ﻣإ ﺪادتا ﺎﻛﺔﻴﻓ ﻣﻦ ﻣﻌﺪتا ﻟا ﺎﻗﻮﺔﻳ ا ﻟﺸﺨﺔﻴﺼ )اﻘﻟﺎﻔتاز ﻷاوﻨﻗﺔﻌ( وﻤﻟاﻄﻬ ﺮتا و أد وتا ﺘﻟا ﻨﻴﻈﻒ. -ﺄﺘﻟا ﻛﺪ ﻦﻣ ﻴﻓﻮﺗﺮ ﺟﻤﻴﻊ أرﻗﺎم اﻻﺗ ﺼﺎل ﺣﺎﻻت ا ﻟﻄﻮارئ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ . -ﺗ ﻮﻴﺛﻖ ﻋتﺎﻴﻠﻤ ﺘﻟا ﻨﻴﻈﻒ ﺘﻟاوﻄﻴﻬ ﺮ ﺎﺑﺘﺳﺨماﺪ ﺗﺒﻄ ﻴﻖ .Foodwatch Connect 
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	ﻣﻠﺨﺺاﻤﻤﻟرﺎﺳتﺎ اﺮﻟﺋﺔﻴﺴﻴ اﻟﺐﺟاﻮ اﻬﻋﺎﺒﺗﺎﻣﻦ ﺒﻗﻞ ﺔﻓﺎﻛ ﺳﺆﻣتﺎﺴ ﻴﺑﻊاﻟﻤﻮاداﻟﻐﺬﺔﻴﺋا ﺎﺑﻟﺰﺠﺘﺋﺔ 

	2:   
	2:   
	ﻟاﺪﺠولرﻗﻢ
	ﻳﺴﺮد أدﻧﺎه ﻟاﻤﻤﺎرﺳتﺎ ﻟاﺨﺎﺔﺻ ﺑﻤﻟﺎ ﺆ ﺴﺳ تﺎ ﻟاﺬﻐا ﺔﻴﺋ ﻟﻊﻴﺒﻠ ﺑﺘﻟﺎﺠﺰﺔﺋ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ اﺿﺎﻓﺔ إ
	ﺎﻣ ﺗﻢ ذﻛﺮه 
	اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ﻰﺘﺣ اﺷﻌﺎر آﺧﺮ 

	ﺘﻣﺎ ﺟﺮ اﻗﻷ ﺴمﺎ ﻤﻟاﻤﺠﻌتﺎ ﻻاﺘﺳﺔﻴﻛﻼﻬ 
	ﺘﻣﺎ ﺟﺮ اﻗﻷ ﺴمﺎ ﻤﻟاﻤﺠﻌتﺎ ﻻاﺘﺳﺔﻴﻛﻼﻬ 
	ﺘﻣﺎ ﺟﺮ اﻗﻷ ﺴمﺎ ﻤﻟاﻤﺠﻌتﺎ ﻻاﺘﺳﺔﻴﻛﻼﻬ 
	ﺘﻣﺎ ﺟﺮ اﻗﻷ ﺴمﺎ ﻤﻟاﻤﺠﻌتﺎ ﻻاﺘﺳﺔﻴﻛﻼﻬ 
	ﻘﻣﺎﺻﻒ ﻤﻟاﻮﻴﻔﻇ ﻦ
	ﻨﻔﻟاﺎدق 
	ﻤﻟاﻄﺎﻋﻢ ﻟا ﻜﻓﺎﻴ ﺘﻳتﺎ ﻟاﻘﻤﺎﻫﻲ 

	ﻻ ﻨﻳﺒﻄ ﻖ 
	ﻻ ﻨﻳﺒﻄ ﻖ 
	ﻳﺴﺢﻤ ﻪﺑ ﻤﺑﺐﺟﻮ ﻟاﺸﺮ وط ﺑﻌﺪ ﻟاﺤﺼﻮل ﻋ ﺗﺼﺢﻳ صﺎﺧ ﻦﻣ إدارة ﺳﻼﺔﻣ ﻟاﻐءاﺬ 
	ﻳﺴﺢﻤ ﻪﺑ ﻤﺑ ﺐﺟﻮ ﻟاﺸﺮوط ﺑﻌﺪ ﻟاﺤ ﺼ ﻮل ﻋ ﺗﺼﺢﻳ صﺎﺧ ﻦﻣ إدارة ﺳﻼﺔﻣ ﻟاﻐءاﺬ 
	ﻳﺴﺢﻤ ﻪﺑ ﻤﺑ ﺐﺟﻮ اﻟﺸ ﺮ وط ا ﻟ ﻮارد ة  ﻟاﺠﺪول رﻗﻢ (3) ﺑﻌﺪ ﻟاﺤﺼﻮل ﻋ ﺗﺼﺢﻳ صﺎﺧ ﻦﻣ إدارة ﺳﻼﺔﻣ ﻟاﻐءاﺬ 
	ﻨﻣﺔﻘﻄ ﺗ ﻨﺎو ل اﻟﻄ ﻌﺎم  ﻤﻟا ﺔﺴﺳﺆ 
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	Sect
	Figure
	ﻻ ﻨﻳﺒﻄﻖ 
	ﻻ ﻨﻳﺒﻄﻖ 
	ﻻ ﻨﻳﺒﻄﻖ 
	ﻳﺘﻘﺼﺮ ﻘﺗ ﺪﻳﻢ ﻟاﻄ ﻌمﺎ ﻘﻓﻂ ﻋ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟ ﻤ ﻨﺸﺄة ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﺘﺨﻔ ﻴﺾ ﻋﺪد اﻷﻓﺮا د ﻳﺐﺠ أﻻ ﻳﺴﺢﻤ ﺑﺪ ﺧ لﻮ ﻟاﺰ ورا ﺎﻤﻛ ﻳﺐﺠ أن ﺘﻳﻢ ﻘﺗ ﺪ ﻳ ﻢ ﻟاﻄمﺎﻌ ﺒﻋﺮ ﻣ ﻮﻲﻔﻇ ا ﻟﺨ ﺪﺔﻣ ﻛﺎﻤﻠ ﻣأﻦﻜ ﻟذ ﻚ اﺒﺘﺳ ﺪا ل ﻷاد وتا ﻤﻟاﻼ ﻣﺔﺴ ﻟﻸ ﻳيﺪ ﻞﺜﻣ ﻣ ﻐﺮﺔﻓ ﻟاﻄ مﺎﻌ ﺑﺼﻮره دوﺔﻳ 
	ﻴﻠﻌﺗﻖ ﻫاﺬ ا ﻨﻟﺸطﺎ ﻰﺘﺣ إﺷﺎﻌر آﺧﺮ 
	ﻴﻠﻌﺗﻖ ﻫاﺬ اﻨﻟﺸ طﺎ ﻰﺘﺣ إﺷﻌرﺎ آﺧ ﺮ 
	اﺒﻟ ﻪﻴﻓﻮ ﺘﻔﻤﻟا حﻮ 

	ﻳﺐﺠ إﻏﻼق رﻛﻦ ﻟاﺨ ﺪﺔﻣ ﻟا ﺬاﺔﻴﺗ ﻰﺘﺣ اﺷرﺎﻌ آﺧ ﺮ. 
	ﻳﺐﺠ إﻏﻼق رﻛﻦ ﻟاﺨ ﺪﺔﻣ ﻟا ﺬاﺔﻴﺗ ﻰﺘﺣ اﺷرﺎﻌ آﺧ ﺮ. 
	ﻳﺐﺠ إﻏ ﻼق ر ﻛﻦ ﻟاﺨ ﺪﺔﻣ ﻟاﺬاﺔﻴﺗ ﻰﺘﺣ اﺷﻌرﺎ آﺧ ﺮ 
	ﻳﺐﺠ ﺄﺘﻟا ﻛﺪ ﻦﻣ نأ ﻣﻌﺪتا ﻘﺗﺪﻳﻢ ﻟاﻄمﺎﻌ ﺘﻳﻢ ﺘﻟاﻞﻣﺎﻌ ﻬﻌﻣﺎ ﻦﻣ ﻗﻞﺒ ﻣﻮﻇ ﻔﻲ ﻨﻔﻟا ﺪق ﻓ ﻘﻂ 
	ﻳﺐﺠ إﻏﻼق رﻦﻛ ﻟاﺨﺪﺔﻣ ﻟاﺬاﺔﻴﺗ ﺘﺣﻰ اﺷرﺎﻌ آﺧ ﺮ 
	رﻦﻛ ﻟاﺔﻣﺪﺨ ﺬﻟا ﺔﻴﺗا 

	ﻻ ﻨﻳﺒﻄ ﻖ
	ﻻ ﻨﻳﺒﻄ ﻖ
	ﻻ ﻳﻨﺒﻄ ﻖ
	ﻻ ﻳﻨﺒﻄ ﻖ 
	ﻳﺐﺠ أن ﻠﻐﺗﻖ ﺎﻨﻣ ﻃﻖ اﻻ ﺘﻧﻈرﺎ ﺘﺣﻰ إﺷرﺎﻌ آﺧ ﺮ 
	ﻨﻣﻃﺎﻖ ﻻا ﺘﻧﻈﺎ ر 

	-ﻦﻜﻤﻳ ﻘﺗﺪﻳﻢ ﺧ ﺪﺔﻣ ﺘﻟا ﻮﻞﻴﺻ ﻠﻟ ﻤلزﺎﻨ ﻊﻣ ا ﺎﺨﺗذ اﻻﻃﺎﻴﺘﺣ تﺎ ﻟاﻼزﺔﻣ ا ﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟاﺠ ﺪول رﻗﻢ 1 -ﻳﺴﺢﻤ ﺑﺨﺪﺔﻣ ا ﻟﻄﺒﻠتﺎ ﻦﻣ ا ﻟﻴﺴ ﺎرة ﻊﻣ اﺗﺨ ﺎذ اﻻتﺎﻃﺎﻴﺘﺣ ﻟاﻼزﺔﻣ .. -ﻦﻜﻤﻳﻟﺘﻤﻠﻣﺎﻌﻦﻴﻠ اﺘﺳمﻼ ا ﻟﻄمﺎﻌ ﻦﻣ ا ﻤﻟﻄﻌﻢ ﻋأن ﺘﻳﻢ ﺘﻟﻹا ﺰما ﺑ ﺎﻻﺘﺣتﺎﻃﺎﻴ اﺎﺨﻟ ﺔﺻ ﺎﺑ ﻟﺴﻼﺔﻣ ﻟاو ﺒﺘ ﺎﻋﺪ ﻤﺘﺟﻻا ﺎﻋ ﻲ 
	-ﻦﻜﻤﻳ ﻘﺗﺪﻳﻢ ﺧ ﺪﺔﻣ ﺘﻟا ﻮﻞﻴﺻ ﻠﻟ ﻤلزﺎﻨ ﻊﻣ ا ﺎﺨﺗذ اﻻﻃﺎﻴﺘﺣ تﺎ ﻟاﻼزﺔﻣ ا ﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟاﺠ ﺪول رﻗﻢ 1 -ﻳﺴﺢﻤ ﺑﺨﺪﺔﻣ ا ﻟﻄﺒﻠتﺎ ﻦﻣ ا ﻟﻴﺴ ﺎرة ﻊﻣ اﺗﺨ ﺎذ اﻻتﺎﻃﺎﻴﺘﺣ ﻟاﻼزﺔﻣ .. -ﻦﻜﻤﻳﻟﺘﻤﻠﻣﺎﻌﻦﻴﻠ اﺘﺳمﻼ ا ﻟﻄمﺎﻌ ﻦﻣ ا ﻤﻟﻄﻌﻢ ﻋأن ﺘﻳﻢ ﺘﻟﻹا ﺰما ﺑ ﺎﻻﺘﺣتﺎﻃﺎﻴ اﺎﺨﻟ ﺔﺻ ﺎﺑ ﻟﺴﻼﺔﻣ ﻟاو ﺒﺘ ﺎﻋﺪ ﻤﺘﺟﻻا ﺎﻋ ﻲ 
	ﺔﻣﺪﺧ ﺘﻟا ﻮﻴﺻﻞ واﺘﺳمﻼ ﻟاﻄ ﻌﺎ م 

	ﻳﺐﺠ أﻻ ﺗﻳﺪ ﻃتﺎﺒﻠ ﺗﻮﻞﻴﺻ ا ﻟﻄﻌ مﺎ ﻦﻋ 50 وﺟﺒﺔ ا ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮاﺣﺪ
	ﻳﺐﺠ أﻻ ﺗﻳﺪ ﻃتﺎﺒﻠ ﺗﻮﻞﻴﺻ ا ﻟﻄﻌ مﺎ ﻦﻋ 50 وﺟﺒﺔ ا ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮاﺣﺪ
	ﻃﺒﻠتﺎ ﻟا ﻄ ﻌﺎ م 

	-ﻳﺐﺠ ﺗﺸﻞﻴﻐ ﻣ ﻮزتﺎﻋ ﻟاﻌ ﺎﺼ ﺋﺮ ﺮﺒﻋ ﻣﻮﻔﻇﻲ ﻟاﺨﺪﺔﻣ ﻛﺎﻤﻠ ﻣأﻦﻜ ذ ﻟ ﻚ -ﻳﺐﺠ ﺗﺰو ﻳﺪ ﻣ ﻮتﺎﻋز ا ﺎﻤﻟ ء ﺑ ﻷﺎباﻮﻛ ذتا ا ﻻﺳ ﺘﺨﺪما ﻟاﻮاﺣ ﺪ -ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻈﻴ ﻒ وﺗﻄ ﻬﻴ ﺮ أ وا ﺗ ﻮﻳﻊ اﻟ ﻌ ﺼﻴ ﺮ واﻟﻤﺎء ﺎﺧﺔﺻ ﻲﺘﻟا ﺘﻳ ﻢ ﻤﻟﺴﺎﻬ واﺘﺳﺨﺪﻣاﺎﻬ ﺜﻜﺑﺮة ﻣ ﺮه ﻞﻛ ﻧﻒﺼ ﺎﺳﺔﻋ ﻋ ﻷاﻞﻗ ﻣ ﻊ ﻳﺎدة ﺗﻜ ﺮاﻳﺔ اﻟﺘ ﻨﻈﻴ ﻒ واﻟ ﺘﻄ ﻬﻴﺮ ﻓﺘ ﺮات اﻟ ﺬر وة . 
	-ﻳﺐﺠ ﺗﺸﻞﻴﻐ ﻣ ﻮزتﺎﻋ ﻟاﻌ ﺎﺼ ﺋﺮ ﺮﺒﻋ ﻣﻮﻔﻇﻲ ﻟاﺨﺪﺔﻣ ﻛﺎﻤﻠ ﻣأﻦﻜ ذ ﻟ ﻚ -ﻳﺐﺠ ﺗﺰو ﻳﺪ ﻣ ﻮتﺎﻋز ا ﺎﻤﻟ ء ﺑ ﻷﺎباﻮﻛ ذتا ا ﻻﺳ ﺘﺨﺪما ﻟاﻮاﺣ ﺪ -ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻈﻴ ﻒ وﺗﻄ ﻬﻴ ﺮ أ وا ﺗ ﻮﻳﻊ اﻟ ﻌ ﺼﻴ ﺮ واﻟﻤﺎء ﺎﺧﺔﺻ ﻲﺘﻟا ﺘﻳ ﻢ ﻤﻟﺴﺎﻬ واﺘﺳﺨﺪﻣاﺎﻬ ﺜﻜﺑﺮة ﻣ ﺮه ﻞﻛ ﻧﻒﺼ ﺎﺳﺔﻋ ﻋ ﻷاﻞﻗ ﻣ ﻊ ﻳﺎدة ﺗﻜ ﺮاﻳﺔ اﻟﺘ ﻨﻈﻴ ﻒ واﻟ ﺘﻄ ﻬﻴﺮ ﻓﺘ ﺮات اﻟ ﺬر وة . 
	ﻣﻮزﻋتﺎ ﻟاﻴﺼﻌ ﺮ و ﻤﻟا ﺎ ء 
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	Sect
	Figure
	-ﻳﻤﻨﻊ ا ﻟﺘﺠﻤﻊاﻷﻣﺎﻛﻦ ا ﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ -ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻄﻬﺮ أ ﻳﺪي ﻣﻌﺘﻤﺪاﻷﻣﺎﻛﻦ ا ﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ -ﻳﺐﺠ ﺗﻄﻴﻬﺮ ﻤﻟاﺎﻘﻋﺪ واﻟﺎﻄوتﻻ وﺔﻓﺎﻛ ﻷاﺳﺢﻄ ا ﺘﻟﻲ ﻤﻳ ﻦﻜ ﻟ ﻤﺴﺎﻬ ﻴﻟﺎﺑ ﺪ ﺑﺼﻮرة دوﺔﻳ 
	-ﻳﻤﻨﻊ ا ﻟﺘﺠﻤﻊاﻷﻣﺎﻛﻦ ا ﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ -ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻄﻬﺮ أ ﻳﺪي ﻣﻌﺘﻤﺪاﻷﻣﺎﻛﻦ ا ﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ -ﻳﺐﺠ ﺗﻄﻴﻬﺮ ﻤﻟاﺎﻘﻋﺪ واﻟﺎﻄوتﻻ وﺔﻓﺎﻛ ﻷاﺳﺢﻄ ا ﺘﻟﻲ ﻤﻳ ﻦﻜ ﻟ ﻤﺴﺎﻬ ﻴﻟﺎﺑ ﺪ ﺑﺼﻮرة دوﺔﻳ 
	-ﻳﻤﻨﻊ ا ﻟﺘﺠﻤﻊاﻷﻣﺎﻛﻦ ا ﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ -ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻄﻬﺮ أ ﻳﺪي ﻣﻌﺘﻤﺪاﻷﻣﺎﻛﻦ ا ﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ -ﻳﺐﺠ ﺗﻄﻴﻬﺮ ﻤﻟاﺎﻘﻋﺪ واﻟﺎﻄوتﻻ وﺔﻓﺎﻛ ﻷاﺳﺢﻄ ا ﺘﻟﻲ ﻤﻳ ﻦﻜ ﻟ ﻤﺴﺎﻬ ﻴﻟﺎﺑ ﺪ ﺑﺼﻮرة دوﺔﻳ 
	اﻣﻷ ﺎﻦﻛ ﻟاﺘﺸﻤ ﺮﻛ ﺔ 

	اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ا ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ وﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺣﻮل ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺪرجاﻟﻘﺴﻢ رﻗﻢ)4( 
	اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ا ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ وﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺣﻮل ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺪرجاﻟﻘﺴﻢ رﻗﻢ)4( 
	ﺘﻟاﻮا ﺻﻞ ﻊﻣ ﻤﻟا ﻮﻦﻴﻔﻇ و ﺘﻤﻟا ﻌﻣﺎ ﻴﻠ ﻦ 



	2.3  )3( 
	ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺼ
	ﻳﺢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم 
	اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟاﺪﺠولرﻗﻢ 

	اﻦﻣﺰﻟ: ﺠﻳﺐ ﺘﻟاﻴﻘﺪ ﻟﺎﺑﺰﻣﻦ ﻟاﻤﺤﺪد ﺣﺐﺴ ﺎﺳﻋتﺎ ﺑﺮﻣﺎﻧﺞ ﺘﻟاﻌﻴﻘﻢ ﻟا ﻮﻨﻃﻲ 
	اﻦﻣﺰﻟ: ﺠﻳﺐ ﺘﻟاﻴﻘﺪ ﻟﺎﺑﺰﻣﻦ ﻟاﻤﺤﺪد ﺣﺐﺴ ﺎﺳﻋتﺎ ﺑﺮﻣﺎﻧﺞ ﺘﻟاﻌﻴﻘﻢ ﻟا ﻮﻨﻃﻲ 
	اﻦﻣﺰﻟ: ﺠﻳﺐ ﺘﻟاﻴﻘﺪ ﻟﺎﺑﺰﻣﻦ ﻟاﻤﺤﺪد ﺣﺐﺴ ﺎﺳﻋتﺎ ﺑﺮﻣﺎﻧﺞ ﺘﻟاﻌﻴﻘﻢ ﻟا ﻮﻨﻃﻲ 
	اﻦﻣﺰﻟ: ﺠﻳﺐ ﺘﻟاﻴﻘﺪ ﻟﺎﺑﺰﻣﻦ ﻟاﻤﺤﺪد ﺣﺐﺴ ﺎﺳﻋتﺎ ﺑﺮﻣﺎﻧﺞ ﺘﻟاﻌﻴﻘﻢ ﻟا ﻮﻨﻃﻲ 
	أﻗوتﺎ ﺘﻓ ﺢ ﻨﻣﺔﻘﻄ ﺗ ﻨﺎو ل اﻟﻄ ﻌﺎم  ﻤﻟا ﺔﺴﺳﺆ 

	ﺴﻟاﺔﻌ ﺼﻘﻟاﻮ ى ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻴﻮد ﺧ ﺎﺻﺔ ﺣﻮل ﺳﻌﺔ أو ﻋﺪد اﻟﻄﺎوﻻتﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻨﺎول ا ﻟﻄﻌﺎمﻊﻣ ﻟاﺤﺎﻔظ ﻋ وﻊﺿ ا ﻟﺎﻄوتﻻ ﺑﻤﺎﺴﺔﻓ ﺘﻣﻦﻳ ﻟﻤﺠﻊﻴ ﺘﻤﻟاﺎﻌﻠﻣﻦﻴ ﻨﻋﺪوﻊﺿ ﻓﻮﻞﺻا/ ﺣﻮاﺟﺰ ﻦﻴﺑ ا ﻟﺎﻄوتﻻ. ﻳﺐﺠ أن ﻜﻳﻮن ﺎﺤﻟاﺟﺰﻗﺎدًرا ﻋﻤﺣﺔﻳﺎ ﺘﻤﻟاﻌﻣﺎﻦﻴﻠاﻟﻄﺎوﻻت اﻟﻤﺠﺎورةﺗﻤﺎًﻣﺎ ﻣﻦ ﺚﻴﺣﺘﻟاﻼﺲﻣ وﺣﺮﺔﻛ ﻟاءاﻮﻬ ﻟاﺎﺒﻤﺷﺮة 
	ﺴﻟاﺔﻌ ﺼﻘﻟاﻮ ى ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻴﻮد ﺧ ﺎﺻﺔ ﺣﻮل ﺳﻌﺔ أو ﻋﺪد اﻟﻄﺎوﻻتﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻨﺎول ا ﻟﻄﻌﺎمﻊﻣ ﻟاﺤﺎﻔظ ﻋ وﻊﺿ ا ﻟﺎﻄوتﻻ ﺑﻤﺎﺴﺔﻓ ﺘﻣﻦﻳ ﻟﻤﺠﻊﻴ ﺘﻤﻟاﺎﻌﻠﻣﻦﻴ ﻨﻋﺪوﻊﺿ ﻓﻮﻞﺻا/ ﺣﻮاﺟﺰ ﻦﻴﺑ ا ﻟﺎﻄوتﻻ. ﻳﺐﺠ أن ﻜﻳﻮن ﺎﺤﻟاﺟﺰﻗﺎدًرا ﻋﻤﺣﺔﻳﺎ ﺘﻤﻟاﻌﻣﺎﻦﻴﻠاﻟﻄﺎوﻻت اﻟﻤﺠﺎورةﺗﻤﺎًﻣﺎ ﻣﻦ ﺚﻴﺣﺘﻟاﻼﺲﻣ وﺣﺮﺔﻛ ﻟاءاﻮﻬ ﻟاﺎﺒﻤﺷﺮة 
	ﺴﻟاﺔﻌ ﺼﻘﻟا ﻮ ى ﻟﻨﻤﺔﻘﻄ ﺗ ﻨﺎو ل ﻟاﻄ ﻌﺎ م 



	@dmunicipality 
	Sect
	Figure
	ﻟاﺒﺘﺎﺪﻋ ﻻاﻤﺘﺟﺎﻲﻋ : ﻳﺠﺐ ﻟا ﺎﺤﻤ ﻓﺔﻈ ﻋ ﻣﺴ ﺎﺔﻓ ﻟا ﺎﺒﺘﻋﺪ ﺎﻤﺘﺟﻻاﻲﻋ )ﺘﻣﻦﻳ( ﺑﻦﻴ ﺘﻤﻟا ﻌ ﻣﺎﻦﻴﻠ و ﻳﺘﺴ ﻨﺜﻰ ﻦﻣ ﻟذﻚ ا ﻷﺳﺮ ﻦﻣ ﻣ ﻨﺰل واﺣﺪ 
	ﻟاﺒﺘﺎﺪﻋ ﻻاﻤﺘﺟﺎﻲﻋ : ﻳﺠﺐ ﻟا ﺎﺤﻤ ﻓﺔﻈ ﻋ ﻣﺴ ﺎﺔﻓ ﻟا ﺎﺒﺘﻋﺪ ﺎﻤﺘﺟﻻاﻲﻋ )ﺘﻣﻦﻳ( ﺑﻦﻴ ﺘﻤﻟا ﻌ ﻣﺎﻦﻴﻠ و ﻳﺘﺴ ﻨﺜﻰ ﻦﻣ ﻟذﻚ ا ﻷﺳﺮ ﻦﻣ ﻣ ﻨﺰل واﺣﺪ 
	ﻟاﺒﺘﺎﺪﻋ ﻻاﻤﺘﺟﺎﻲﻋ : ﻳﺠﺐ ﻟا ﺎﺤﻤ ﻓﺔﻈ ﻋ ﻣﺴ ﺎﺔﻓ ﻟا ﺎﺒﺘﻋﺪ ﺎﻤﺘﺟﻻاﻲﻋ )ﺘﻣﻦﻳ( ﺑﻦﻴ ﺘﻤﻟا ﻌ ﻣﺎﻦﻴﻠ و ﻳﺘﺴ ﻨﺜﻰ ﻦﻣ ﻟذﻚ ا ﻷﺳﺮ ﻦﻣ ﻣ ﻨﺰل واﺣﺪ 

	ﻔﻳ ﻞﻀ ﻘﺗﺪﻳﻢ ﻟاﻄمﺎﻌ ﻓ ﻘﻂ  أ وا / ﺒﻃأ ﺎ ق / ﺒﻋﻮتا ﻜﻴﺘﺳﻼﺑ ﺔﻴ ﻤﻳ ﻦﻜ ﻟا ﺘﺨ ﻠﺺ ﻨﻣﺎﻬ ﻣ ﻊ أد وتا ﺎﻨﺗو ل ﻟاﻄمﺎﻌ ذا ت اﻹﺳ ﺘﺨ ﺪا م ﻟا ﻮاﺣ ﺪ .  ا ﻟﻤ ﺆﺳﺴ ﺎت اﻟ ﻐ ﺬا ﺋﻴﺔ ﺘﻟاﻲ ﻓﻮﺗﺮ ﻣﻌﺪتا ﻟﻐﺴﻞ وﺗﻌﻘﻴﻢ اﻷوا ًﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺎ ، ﻓﺈن اﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴ ﺘﺨﺪم ﻟﻤﺮة ًﺎ. ﻳﺠﺐ أنوا ﺣ ﺪ ة ﻟﻴﺲ إ ﻟ ﺰاﻣﻴ ﻜﺗ ﻮن درﺔﺟ ﻟاﺤﺮارة ﻨﺛأءﺎ ﻤﻋﺔﻴﻠ ﻏﻞﺴ ﻟا ﺼﺤﻮن إﺿﺎﻓﺔ ا اﻟﻮﺖﻗ مزﻼﻟا ﻟﺬﻚﻟ ، ﺔﻴﻤﻛو ﻤﻟاﻄﻬﺮ ﻣﺔﻤﺋﻼ ﻠﻟﺘﻤﻄتﺎﺒﻠ اﻤﻟﺤ ﺪةد ﺣﺐﺴ ﻧﻮع ﻟا ﻤﻌةﺪ ﻤﻟاﺘﺴﺨﺪﺔﻣ و ﻧﻮع ﺎﻤﻟاةد ا ﻴﻜﻟ ﺎﻴﻤﺔﻴﺋ ﻤﻟاﺴ ﺘﺨﺪﺔﻣ ﻟﻐﻞﺴ ﻟا ﺼﺤﻮن ﻊﻣ ﻴﻓﻮﺗﺮ ﻷاﺔﻟد ﻟاﻤﻮﺔﻘﺛ ﻋ ﻓ ﺔﻴﻟﺎﻌ ﻟاﻌﻠﻤ ﺔﻴ ﻠﻟﺤﺪ ﻦﻣ وﺟ ﻮد 
	ﻔﻳ ﻞﻀ ﻘﺗﺪﻳﻢ ﻟاﻄمﺎﻌ ﻓ ﻘﻂ  أ وا / ﺒﻃأ ﺎ ق / ﺒﻋﻮتا ﻜﻴﺘﺳﻼﺑ ﺔﻴ ﻤﻳ ﻦﻜ ﻟا ﺘﺨ ﻠﺺ ﻨﻣﺎﻬ ﻣ ﻊ أد وتا ﺎﻨﺗو ل ﻟاﻄمﺎﻌ ذا ت اﻹﺳ ﺘﺨ ﺪا م ﻟا ﻮاﺣ ﺪ .  ا ﻟﻤ ﺆﺳﺴ ﺎت اﻟ ﻐ ﺬا ﺋﻴﺔ ﺘﻟاﻲ ﻓﻮﺗﺮ ﻣﻌﺪتا ﻟﻐﺴﻞ وﺗﻌﻘﻴﻢ اﻷوا ًﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺎ ، ﻓﺈن اﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴ ﺘﺨﺪم ﻟﻤﺮة ًﺎ. ﻳﺠﺐ أنوا ﺣ ﺪ ة ﻟﻴﺲ إ ﻟ ﺰاﻣﻴ ﻜﺗ ﻮن درﺔﺟ ﻟاﺤﺮارة ﻨﺛأءﺎ ﻤﻋﺔﻴﻠ ﻏﻞﺴ ﻟا ﺼﺤﻮن إﺿﺎﻓﺔ ا اﻟﻮﺖﻗ مزﻼﻟا ﻟﺬﻚﻟ ، ﺔﻴﻤﻛو ﻤﻟاﻄﻬﺮ ﻣﺔﻤﺋﻼ ﻠﻟﺘﻤﻄتﺎﺒﻠ اﻤﻟﺤ ﺪةد ﺣﺐﺴ ﻧﻮع ﻟا ﻤﻌةﺪ ﻤﻟاﺘﺴﺨﺪﺔﻣ و ﻧﻮع ﺎﻤﻟاةد ا ﻴﻜﻟ ﺎﻴﻤﺔﻴﺋ ﻤﻟاﺴ ﺘﺨﺪﺔﻣ ﻟﻐﻞﺴ ﻟا ﺼﺤﻮن ﻊﻣ ﻴﻓﻮﺗﺮ ﻷاﺔﻟد ﻟاﻤﻮﺔﻘﺛ ﻋ ﻓ ﺔﻴﻟﺎﻌ ﻟاﻌﻠﻤ ﺔﻴ ﻠﻟﺤﺪ ﻦﻣ وﺟ ﻮد 
	أو ا و أتاود ﻤﻟاﺎﺪﺋ ة 

	ﻳﺐﺠ ﻋ ﻊﻴﻤﺟ ﻤﻟا ﺆﺳﺴتﺎ ﻟاﻐﺬاﺔﻴﺋ وﻊﺿ ﻠﻣﺼﻖ ارﺷ ﺎيد ﻠﻟ ﻤﺴﻠﻬﺘﻦﻴﻜ ﻨﻋﺪ ﻣﺪا ﺧﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر  ا ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ . ﻳﺠﺐ ﺒﻃ ﺎﺔﻋ ا ﻟﻠﻤ ﺼﻖ اﻻرﺷ ﺎيد ا ﻟﺨصﺎ ﻟﺎﺑ ﻤﺴﻦﻴﻜﻠﻬﺘ ﺑﺎﻷﺑﻌ ﺎد اﻟ ﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ د)اﻻرﺗﻔﺎع 60 ﺳﻢ × ﻟاﻌﺮض 40 ﺳﻢ ( ﻳﺐﺠ اﺘﺳﺨماﺪ ﻟاﻮﺎﺳﻞﺋ اﻻرﺷ ﺎدﺔﻳ ﻤﻟاﻄﻮ ﺔﻳ  اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت ا ﻻﺘﺳﻬﻼﺔﻴﻛ ﺎﺘﻤﻟاوﺟﺮ ﻴﺒﻜﻟاﺮة ﻟﺼﻌﺔﺑﻮ رؤ ﺔﻳ ﻟا ﻤ ﻠ تﺎﻘﺼ ﻟاﺼﻴﻐﺮة ﻗﻢ ﻨﺘﺑﻞﻳ ﻟاﻠﻤ ﺼﻖ ﻦﻣ ﻫاﺬ ﻟاﺮﺑاﻂ. 
	ﻳﺐﺠ ﻋ ﻊﻴﻤﺟ ﻤﻟا ﺆﺳﺴتﺎ ﻟاﻐﺬاﺔﻴﺋ وﻊﺿ ﻠﻣﺼﻖ ارﺷ ﺎيد ﻠﻟ ﻤﺴﻠﻬﺘﻦﻴﻜ ﻨﻋﺪ ﻣﺪا ﺧﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر  ا ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ . ﻳﺠﺐ ﺒﻃ ﺎﺔﻋ ا ﻟﻠﻤ ﺼﻖ اﻻرﺷ ﺎيد ا ﻟﺨصﺎ ﻟﺎﺑ ﻤﺴﻦﻴﻜﻠﻬﺘ ﺑﺎﻷﺑﻌ ﺎد اﻟ ﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ د)اﻻرﺗﻔﺎع 60 ﺳﻢ × ﻟاﻌﺮض 40 ﺳﻢ ( ﻳﺐﺠ اﺘﺳﺨماﺪ ﻟاﻮﺎﺳﻞﺋ اﻻرﺷ ﺎدﺔﻳ ﻤﻟاﻄﻮ ﺔﻳ  اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت ا ﻻﺘﺳﻬﻼﺔﻴﻛ ﺎﺘﻤﻟاوﺟﺮ ﻴﺒﻜﻟاﺮة ﻟﺼﻌﺔﺑﻮ رؤ ﺔﻳ ﻟا ﻤ ﻠ تﺎﻘﺼ ﻟاﺼﻴﻐﺮة ﻗﻢ ﻨﺘﺑﻞﻳ ﻟاﻠﻤ ﺼﻖ ﻦﻣ ﻫاﺬ ﻟاﺮﺑاﻂ. 
	ﺗﻌ ﻴﻠ ﻤتﺎ ا ﺒﻘﺘﺳﺎ ل ﻟاﻬﻤﺠ ﻮ ر 

	ﻳﺐﺠ ﻋ ﻊﻴﻤﺟ ﻤﻟا ﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻐﺬا ﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻨﺎول ا ﻟﻄﻌﺎم  اﻟﻤ ﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋ ﺗﺼﻳﺢ ﻣﻦ إدارة ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء ﺎﻤﻀﻟن اﻴﺘﺳﺎﻔء ﻤﺟﻊﻴ ﻤﻟاﺘﻄ تﺎﺒﻠ . ﺘﻴﺳﻢ ﺻإ ﺪ ار ﻫ ﺬا ﻨﻟاﻮع ﻦﻣ ﺘﻟاﺎﺼﺢﻳ ﺎﻧﺎﺠﻣ . ﻳﺠﺐ ا ﻟﺤ ﺼ ﻮ ل ﻋ  ا ﻟﺘ ﺼ ﻳﺢ  ﻏ ﻀ ﻮ ن 14 ً ﺎ ﻣﻦ ﺑﺪء ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺮ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﺘﺼﺎﻳﺢ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻳﻮﻣ ﻨﻣﺔﺼ ﻓ ﻮدووﺶﺗ . ﺘﻴﺳﻢ ﺢﺘﻓ ﻧ ﻓﺎةﺬ ﺘﻟاﺎﺼﺢﻳ ﻋ ﻣﻨﺔﺼ ﻓﻮد و ﺗوﺶ ًاﻋﺘﺒ ﺎرا ﻦﻣ 27 ﺑأﻳﻞ .2020 ﻳﺐﺠ ﻟاﺤﺼﻮل ﻋ ﺘﻟاﺎﺼﻳﺢ ﻞﻜﻟ ﻔﻨﻣ ﺬ ﻋ ﺣةﺪ ﻴﻟو ﺲ ﻤﻛ ﻤﺠ ﻮﻋ ﺔ ﻣﺎﻄﻋﻢ. و ﻳﻤﺸ ﻞ ﻟذ ﻚ ﻟا ﻤﺎﻄﻋ ﻢ داﻞﺧ ﻨﻔﻟا ﺎدق ﻴﺣ ﺚ ﻳ ﺠ ﺐ ﻟا ﻘﺘ ﺪ ﻳ ﻢ ﺘﻠﻟﺼﺢﻳ ﻞﻜﻟ ﻣﻄﻌﻢ ﺑﺸ 
	ﻳﺐﺠ ﻋ ﻊﻴﻤﺟ ﻤﻟا ﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻐﺬا ﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻨﺎول ا ﻟﻄﻌﺎم  اﻟﻤ ﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋ ﺗﺼﻳﺢ ﻣﻦ إدارة ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء ﺎﻤﻀﻟن اﻴﺘﺳﺎﻔء ﻤﺟﻊﻴ ﻤﻟاﺘﻄ تﺎﺒﻠ . ﺘﻴﺳﻢ ﺻإ ﺪ ار ﻫ ﺬا ﻨﻟاﻮع ﻦﻣ ﺘﻟاﺎﺼﺢﻳ ﺎﻧﺎﺠﻣ . ﻳﺠﺐ ا ﻟﺤ ﺼ ﻮ ل ﻋ  ا ﻟﺘ ﺼ ﻳﺢ  ﻏ ﻀ ﻮ ن 14 ً ﺎ ﻣﻦ ﺑﺪء ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺮ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﺘﺼﺎﻳﺢ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻳﻮﻣ ﻨﻣﺔﺼ ﻓ ﻮدووﺶﺗ . ﺘﻴﺳﻢ ﺢﺘﻓ ﻧ ﻓﺎةﺬ ﺘﻟاﺎﺼﺢﻳ ﻋ ﻣﻨﺔﺼ ﻓﻮد و ﺗوﺶ ًاﻋﺘﺒ ﺎرا ﻦﻣ 27 ﺑأﻳﻞ .2020 ﻳﺐﺠ ﻟاﺤﺼﻮل ﻋ ﺘﻟاﺎﺼﻳﺢ ﻞﻜﻟ ﻔﻨﻣ ﺬ ﻋ ﺣةﺪ ﻴﻟو ﺲ ﻤﻛ ﻤﺠ ﻮﻋ ﺔ ﻣﺎﻄﻋﻢ. و ﻳﻤﺸ ﻞ ﻟذ ﻚ ﻟا ﻤﺎﻄﻋ ﻢ داﻞﺧ ﻨﻔﻟا ﺎدق ﻴﺣ ﺚ ﻳ ﺠ ﺐ ﻟا ﻘﺘ ﺪ ﻳ ﻢ ﺘﻠﻟﺼﺢﻳ ﻞﻜﻟ ﻣﻄﻌﻢ ﺑﺸ 
	ﺼﺗﻳﺢ ﻨﻣ ﺔﻘﻄ ﺗﻨﺎو ل اﻟ ﻄﻌ ﺎم  ﻤﻟا ﺔﺴﺳﺆ 



	@dmunicipality 
	Sect
	Figure
	2:   , 3: 4: 5: :
	ﻟاﺨﻄﻮة 
	اﻟﺪﺧﻮل ﻋ
	واﺟﻬﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
	اﻟﻤﻨﺼﺔ 
	ﻟاﺨﻄﻮة 
	اﻴﺘﺧ ﺎر ﺘﻟاﺎﺼ
	ﻳﺢﻟاﺬﻴﻛﺔ ﻟاﺨﻄﻮة 
	ا ﻴﺘﺧرﺎ ﺗﺼ
	ﻳﺢ ﻣﻨﻄﺔﻘ ﻨﺗ ﺎلو ﻟاﻄ مﺎﻌ ﻟاﺨﻄﻮة 
	ﻘﺗﺪﻳﻢ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺎﺘﻟاﺔﻴﻟ

	 •  
	إﺟﻤﺎ
	ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤ
	ﺑﻊ

	 • 
	 • 
	 • 
	ﻟاﺴﺔﻌ اﻻﺔﻴﻠﺻ ﻟﻤﻠﺎﻘﻋﺪ
	ﻟاﺴﺔﻌ اﻻﺔﻴﻠﺻ ﻟﻤﻠﺎﻘﻋﺪ


	 • 
	 • 
	ُ 
	ﻟاﺴﺔﻌ اﻟﻤ
	ﻌﺪﻟﺔ ﻘﻤﻠﻟ ﺎﻋﺪ



	 • 6:   :FoodPermits@dm.gov.ae 
	ﺻﻮرة ﻣﺔﻘﻄﻨ ﺎﻨﺗلو ﻟاﻄﻌ مﺎ ﻟاﺨﻄﻮة 
	ﻘﻧأﺮ ﻋ
	ﻴﺧﺎر ﻟاﻘﺘﺪﻳﻢ ﻦﻜﻤﻳ ﻟﻤﻠﺆﺳﺔﺴ اﻻﻤﺘﺳﺮار ﺑﻬﺬا ﻟاﻨطﺎﺸ ﺎﻣ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ رﻓﺾ اﻟﺘﺼ
	ﻳﺢ اﻟﻤﻘﺪم أو إﻟﻐﺎؤه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻐﺬا
	ﺔﻟﺎﺣ ﻋمﺪ اﺘﺳﻔﻴءﺎ ﻤﻟا ﺘﻄﺒﻠﺎت ﻠﻟ ﺪﻋﻢ ﻠﻌﻤﻟاوتﺎﻣﻮ ﺣﻮل ﻣﺘﻄتﺎﺒﻠ ﻟاﺼﺘ ﺎ
	ﺢﻳ أرﺳﻞ إ


	Figure
	@dmunicipality 
	Sect
	Figure




	3-COVID-19 
	3-COVID-19 
	ﻣﺎﻌﺘﻟاﻞ ﻊﻣ ﺣﻻﺎت ﻹاﺻﺎﺑﺔ ﻟاﺆﻤﻛﺪةب ل 
	ﻦﻴﺑ ﻟاﻮﻤﻇﻦﻴﻔ 

	COVID-19 : 
	اذإ ﺄﺗﻛتﺪ ﺎﺻإﺑﺔﺣأﺪ ﻤﻟاﻮﻦﻴﻔﻇ ب 
	اﻟﻌﻤﻞ

	• • • 
	• • • 

	 . 800900. . 
	اﺗﺼﻞ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺪ
	واﺗﺒﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﺄن إدارة اﻟﻤ
	ﻳﺾ
	ﺑﻌﺪ ﺘﻟاﻮﻞﺻا ﻊﻣ ﺔﺌﻴﻫ ﻟا ﺼﺔﺤ ﺑﺪ
	، اﺗﻞﺼ ﻔﺑ
	ﻳﻖ اﻻﺘﺳﺔﺑﺎﺠ ﺈﺑدارة ﺳﻼﺔﻣ ﻟا ﻐﺬاء ﺒﻋﺮ ﻟا ﺨﻂ اﻦﺧﺎﺴﻟ 
	ﺑأﻌﺪﻤﻟاﻮﻇﻒﻤﻟا
	ﻳﺾﻦﻋ ﻟاﻤﻌﻞوﻦﻋ ﻤﻟاﻮﻔﻇﻦﻴ ﻵاﺧ
	ﻦﻳﻟﻨﻤﻊﻧاﻘﺘﺎلﻤﻟاﺮضﻣﺰﻟﻪﺋﻼ
	اﺑﺤﺚ ﻦﻋ ﻣﺎﺴ ﺔﺣ ﺘﻜﻣ ﺔﻴﺒ ﻣﻌﺰﺔﻟو ﻴﺟةﺪ ﺘﻟاﻬﻮﺔﻳ ﺑﺄﺑﻮبا ﻜﻤﻳ ﻦ 

	.  .
	إﻗﻼﻏ ﺎﻬ إن أﻦﻜﻣ
	ﻗﻢ ﺘﺑ ﺮﻴﺗتﺎﺒ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ 
	أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ

	 • 
	 • 
	 • 
	 .  . .  ً.
	ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮون اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ أو ﻳﺘﻢ إﻋﺎدﺗﻬﻢ إ
	ﻟا ﻨﻤﺰل، ﻳﺐﺠ ﻴﻠﻋ ﻬﻢ ﺗﺠﺐﻨ يأ اﺘﺧﻼط ﻊﻣ ﻤﻟاﻮﻇ ﻦﻴﻔ ﻵاﺧ
	ﻦﻳ
	ﻳﺐﺠ أن ﺘﻳﺠﺒﻨﻮاﻟ ﺲﻤ ﺎﻨﻟا س واﻷﺳﻄﺢ واﻷﺷﻴﺎء وﻳﻨﺼﺤﻮن ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﻓﻤﻬﻢ وأﻧﻔﻬﻢ ﺑﻤﻨﺪﻳﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻌﻠﻮن أو ﻳﻌﻄﺴﻮن وﻳﻀﻌﻮن اﻟﻤﻨﺪﻳﻞ 
	ﺲﻴﻛ ﻢﺛ ﻳﺘﻠﺨﺼﻮن ﻣﻨﻪ 
	ﺳﺔﻠ ﻣتﻼﻤﻬ ذتا ﻏﻄءﺎ
	إذاﻟﻢ ﻦﻜﻳ ﻟﺪﻳﻬﻢ يأ ﺎﻨﻣدﻞﻳ ﺘﻣﺔﺣﺎ، ﻴﻓﺐﺠ ﻴﻠﻋﻬﻢ ﻟاﺴ ﺎﻌل ﻟاو ﻌ ﺲﻄ 
	ﺑﺎﻃﻦﻛﻮﻋﻬﻢ
	إذا اﺣﺘﺎﺟﻮا ﻟﻠﺬﻫﺎب إ
	اﻟﺤﻤﺎم أ ءﺎﻨﺛ ﺘﻧاﻈرﺎ ا ﻤﻟﺴﺎﻋةﺪ ﻟا ﻄﺔﻴﺒ، ﻳﺠﺐ ﻴﻠﻋﻬﻢ اﺳﺘﺨماﺪ مﺎﻤﺣ ﻔﻨﻣ ﻞﺼ ، إذا ﻛﺎن ﻣﺘﺎﺣ
	ﺎ


	 • 
	 • 
	. ً   COVID-19.  / . .  ً20  . 
	أﻏﻠﻖاﻟﻮﺻﻮلإ
	ﻃمﺎﻌ ﻣﻦﻴﻌ ﺎﻛﻟﻃﺎﻨﻤﻖ ﻴﻏﺮﻟاﻐﺬاﺔﻴﺋ ﺘﻟاوﻲ ﺎﻛن ﻤﻟاﻮﻇﻒ ﻋ
	اﺗﺎﺼلﺑﺎﻬواﺗﻊﺒ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮتﻻ ﻨﺘﻟاﻴﻈﻒ ﻟاوﺘﻄﻴﻬﺮ
	اﺗﻞﺼ ﺑﺸﺮ تﺎﻛ ﻨﺘﻟاﻈﻴﻒ واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺧﺼﻴﺼ
	ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ د
	ﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎ
	اﻟﺘﻲ وﺟﺪت ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻻت ﻣﺆﻛﺪة ﻣﻦ 
	ﻳﺐﺠ ﻨﺗﻈﻴﻒ ﻊﻴﻤﺟ ﻷاﺳﺢﻄ ﺘﻟاﻲ ﻻﻣﺴﺎﻬ ﻤﻟاﻮﻇﻒ ﻟا ﻤبﺎﺼ، ﺑﻤﺎ 
	ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﻄﺢ واﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﺑﺴﻮاﺋﻞ اﻟﺠﺴﻢ 
	إﻓﺮازات اﻟﺠﻬﺎز اﻨﺘﻟ ﻔﺴﻲ، ﻊﻴﻤﺟو ﻟاﻨﻤ ﺎﻃﻖ ﻟاﺘﻲﻳﺤ ﻞﻤﺘ أن ﻜﺗﻮنﻣﻌﺮﺔﺿ ﻠﻟ ﻠﺘ ثﻮ ﺑﻞﻜﺸ ﻴﺒﻛﺮ ﻤﻟﺎﻛ ﺮاﺣﻴﺾ ﻣو ﺎﻘﺑﺾاﺑﻷﻮبا ﻟاوﻬﻮاﺗﻒ
	ﻳ ﺐﺠ اﺘﺳﺨﺪامﻟاﻤﻄﻬﺮتا ﻟاﺴﻄ ﺔﻴﺤ ﻨﻋﺪ ﺘﻟاﺮﻴﻛﺰ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
	ﻳﺠﺐ ﻋ
	ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻏﺴﻞ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﺟﻴﺪ
	ا ﻟﻤﺪة 
	ﺔﻴﻧﺎﺛ ﺎﻤﻟﺎﺑ ء واﻟﺑﺎﺼﻮن ﺑﻌﺪ يأ اﺘﺧﻼط ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﺲﻴﻟ ﻋ
	ﺎﻣ ﻳﺮما ﻊﻣ ضاﺮﻋأ ﺗﻔﺘﻖ ﻊﻣ ﻋﺪوى ﻴﻓﺮوتﺎﺳ ﺎﺘﻟا ﺟ ﺔﻴ


	• 
	• 
	    14 ً )(. ً .    ً )(  )
	ﺗﺤﺪﻳﺪ يأ ﻣﻮﻇﻒ آﺧﺮ ﺎﻛن ﻋ
	اﺧطﻼﺘ ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤ
	ﻳﺾ 
	اﻟﻌﻤﻞ وأﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء 
	اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨ
	ﻟﻤﺪة 
	ﻳﻮﻣ
	ﺎ 
	ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺧطﻼﺘ ﻊﻣ ﻟا ﺸﺨﺺ ﻤﻟا
	ﻳﺾ
	ﻜﻴﺳﻮن ﻦﻣ ﻟاﻀﺮوير إﺧﺎﻄر ﻤﺟ ﻊﻴ ﻦﻣ ﻟﻬﻢ ﻠﺧﺔﻄ ﻤﻟﺎﺑ ﻮﻇﻒ ا ﻤﻟﺼ بﺎ ﺘﺣﻰ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا أﻳﻀ
	ﺎ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻃﺎﺨﻣﺮ اﺘﻧﻻﺸﺎر
	وﻋ
	ﻞﻴﺒﺳ ا ﺜﻤﻟ ﺎل ﻦﻜﻤﻣ أن ﺗ ﻞﻤﺸ ﻟا ﻠﺨ ﺔﻄ 
	ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أي ﻣﻮﻇﻒ ﻛﺎن ﻋ
	ﺗﻮﻞﺻا ﻣﺒﺎﺷﺮ أو وﺟﻬﺎ
	ﻟﻮﺟﻪ 
	أي ﻟﻤﺲ
	؛ يأ ﻣﻮﻇﻒ ﻋ
	ﺑﻌﺪ ﺘﻣﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻟﺎﺤﻟا ﺔ ﻤﻟاﺆﻛةﺪ ؛ يأ ﺷﺨﺺ مﺎﻗ ﺑ ﻨﺘﻴﻈﻒ ﺳﻮاﻞﺋ اﻟﺠﺴﻢ دون ﻣﻌﺪات ﻟاﻮﻗ ﺔﻳﺎ اﻟﺸﺨ ﺔﻴﺼ اﻜﻟ ﺎﺔﻴﻓ 
	ﻞﺜﻣ اﻘﻟﺎﻔزتا ، 
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	Sect
	Figure

	(   .
	واﻟﺰي ، واﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻮاﻗﻴﺔ
	؛ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن 
	ﻧﻔﺲ ﻓ
	ﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﻛﺪة ، وأي ﻣﻮﻇﻒ ﻳﻌﻴﺶ 
	ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻜﻦ ﻟايﺬ ﻇتﺮﻬ ﻪﻴﻓ ﺔﻟﺎﺣ ﻣﺆﻛ ةﺪ

	 •      
	ﻳﺠﺐ ﻋ
	ﻤﻟاﻮﻔﻇﻦﻴ ﻟاﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻦﻜﻳ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﺧطﻼﺘ ﺎﺑ ﻟﺎﺤﻟ ﺔ ﻤﻟا ﺆﻛ ةﺪ ﻷاﻴﻠﺻ ﺔ ﻣﻮاﻠﺻﺔ اﺗﺨﺎذ اﻻ ﻃﺎﻴﺘﺣ تﺎ ﻤﻟاﺎﺘﻌةد وﺣﻀﻮر ﻟاﻤﻌ ﻞ ﻤﻟﺎﻛﺎﺘﻌد، ﻴﺳﺴﺎﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ 
	ﻓﺮق ﺻﻐﻴﺮة أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻋ
	ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ 
	اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
	ﺣﺎﻟﺔ إﺑﻼغ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺄﻋﺮاض 

	.COVID-19 
	.COVID-19 

	COVID-19  
	اذإ نﺎﻛ ﻤﻟاﻮﻒﻇ إ ﺎﺠﻳ ﻴﺑﺎـﻟ 
	أﺛﻨﺎء إﻗﺎﻣﺘﻪ 
	ﻣﻘﺮ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮه ﺻﺎﺣﺐ ،ﻞﻤﻌﻟا 

	• • • • 
	• • • • 

	. 800900. ً  .     14 ً )
	اﺗﻞﺼ ﺑ ﺔﺌﻴﻬ ﻟا ﺼﺔﺤ ﺑﺪ
	، ﻃاوﺐﻠ ﻤﻟاﺸﻮرة اﻟﻄﺔﻴﺒ ، ﻊﺒﺗاو ﻠﻌﺗ ﺎﻤﻴﺗﺎﻬ
	ﺑﻌﺪ ﺘﻟاﻮﻞﺻا ﻊﻣ ﺔﺌﻴﻫ ﻟاﺼﺔﺤ ﺑﺪ
	، اﺗﻞﺼ ﻔﺑ
	ﻳﻖ اﻻﺘﺳﺔﺑﺎﺠ ﺈﺑدارة ﺳﻼﺔﻣ ﻟا ﻐﺬاء ﺒﻋﺮ ﻟاﺨﻂ اﻦﺧﺎﺴﻟ 
	ﻗﻢ ﻨﺑﻞﻘ يأ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻳﺎﺸ رك ﺎﻜﻣن اﻗﻹ ﺎﺔﻣ ﻟاويﺬ ﻤﻳﻦﻜ اﺎﺒﺘﻋره ﻣﺨﺘﻠﻄﺎ
	ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺼﺎب وأﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻻﻧﺘﻘﺎل إ
	اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
	ﺗﺤﺪﻳﺪ يأ ﻣﻮﻇﻒ آﺧﺮ ﺎﻛن ﻋ
	اﺧطﻼﺘ ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤ
	ﻳﺾ 
	اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء 
	اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨ
	ﻟﻤﺪة 
	ﻳﻮﻣ
	ﺎ 
	ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ 

	(. 
	ﻦﻣ اﻻﺗلﺎﺼ ﻊﻣ اﻟﺸﺨﺺ ﻤﻟا
	ﻳﺾ

	•   . 
	ﺑﺪء ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ 
	ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺑﻤﺠﺮد ﻧﻘﻞ اﻟﻤ
	ﻳﺾ إ
	اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

	1.3  : 
	1.3  : 
	ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻮدة إ
	اﻟﻌﻤﻞ 

	 COVID-19.   7 . 
	ﻳﺠﺐ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻮدة إ
	اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﺻﻴﺒﻮا ﺑﺎﻟﻌﺪوى وﺗﻌﺎﻓﻮا ﻣﻦ 
	ﺗﻮﺻﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺪ
	اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎ
	أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻓﻹ ﺮاج ﻦﻋ ﺔﻟﺎﺣ ﻣﺆﻛةﺪ ﻣﻦ ﻟاﻌﺔﻟﺰ ﻤﺑﺠﺮدأنﺗﺨﻔﺘﻲأﻋﺮﺿاﻬﻢ ﻟوﺪﻳﻬﻢ ﺎﺘﺠﻴﺘﻧنﺳﺎﺘﻴﺒﻠنﺑﺎﻔرق 
	أ مﺎﻳ 

	@dmunicipality 
	Sect
	Figure



	-4 
	-4 
	ﻓأﻀﻞ ﻟارﺎﻤﻤﺎﺳت 

	 . . 
	أدرﺟﺖ إدارة ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ 
	ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻤﻟاﺘﺴﻜﻠﻬ ﻦﻴ
	ﻜﺘﺳنﻮ ﻫهﺬ ﻟاﺎﻤﻤ رتﺎﺳ ﺜﻤﺑ ﺑﺎﺔﻣﺮﻊﺟ ﻣﻴﻔﺪ ﺘﻟﺤﺪﻳﺪإﺟﺮءاتا ﻟاﺘﺸ ﻞﻴﻐ ﻟاﻴﻘﺎﺔﻴﺳ ﻟاﺨﺎﺔﺻ ﻚﺑ

	. "" ""  )3(  . 
	أ
	ﻟا ﺎﺒﻌتار 
	ﻨﻳﺒﻲﻐ
	أو
	ﻳﺐﺠ
	ﺗﺴﺘﺨﺪم 
	ﻫﺬا اﻘﻟﺴﻢ 
	ﻫﻲﻣﺘﻄﻠتﺎﺒ ﻟإﺰﻣاﺔﻴ وﻳﺐﺠ ﻋ
	ﻤﻟا ﺆﺳﺎﺴت ﺘﻟﻻاﺰما ﺑﻬهﺬ ﻤﻟا ﺘﻄ تﺎﺒﻠ

	.  )DHA(   . 
	ب
	ﻳﺠﺐ ﻋ
	اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺪ
	ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋ
	أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺒﻪ 
	إﺻﺎﺑﺘﻬﻢ أو ﺗﺄﻛﺪت ﻦﻣ ﺘﺑﺎﺻإ ﻬﻢ ، وﻹدارة ﻤﻟاﻮﻔﻇ ﻴﻦ ﻟاﻤﻌﺰ ﻦﻴﻟو

	.     .    . 
	ج
	ﻳﺐﺠ ﻋ
	ﻤﻟا ﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺈدارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ د
	ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋ
	أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺑﻤﺎ 
	ذﻟﻚ ﻷاﺎﻤﻋل و ﻤﻟا ﺆﺳتﺎﺴ ﻟا ﻐﺬاﺔﻴﺋ
	ﻳﻞﻤﺸ ذﻚﻟ ﻋ
	ﻞﻴﺒﺳ ﺎﺜﻤﻟالﻻﻟاﺤﺼﺮﻟاﺎﺨﻤ وفا ﺘﻤﻟﺔﻘﻠﻌ ﺒﺑﺮوﺗﻮﻛﻮتﻻ ا ﻨﺘﻟﻴﻈﻒ ﺘﻟاوﻄﻬﻴﺮ دا ﻞﺧ ﻞﻤﻋ اﻟﻤﻮﻇﻒ أو 
	ﺳﻜﻨﻪ ، وﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﻬﺮات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ، وﺗﺤﺮك اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ إ
	اﻟﻌﻤﻞ

	.  . 
	د
	ﻗﺪ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ 
	ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮات أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ، ﻳوﺮﻊﺟ ﺗﻘﺪﺎﻫﺮﻳ ﻠﻟﻠﺴﺔﻄ ا ﻤﻟ ﻌﺔﻴﻨ ﺑﻤﺆﺳﻚﺘﺴ ﻦﻣ ﺧﻼل ﻘﺗﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻتﺎﻴ ﺘﻣﺰا ﻨﻣ ﺔ ﻊﻣ اﻟﻈﺮوف

	1.4 
	1.4 
	دإراةﺻﺤﺔ ﻮﻤﻟاﻒﻇ 

	. : 
	ﻳﺐﺠ أن ﺘﺗﻮاﺟﺪدا ﻞﺧ ﻤﻟا ﺆﺳﺴتﺎ ﻟاﻐﺬاﺔﻴﺋ وﻤﻟاﺆﺳتﺎﺴ ذتا ﻟاﺼﺔﻠ إﺟﺮتاءا ﺎﻤﻀﻟنﺻﺔﺤ ﻤﻟاﻮﻔﻇﻦﻴ
	ﺎﻤﻛ ﻳ

	• • 
	• • 

	 . 
	ﺎﺨﺗاذ إﺟﺮتاءا ﺎﻗو ﺔﻴﺋ ﻟ ﺎﻤﻀن ﻋﺪم ﺔﺑﺎﺻإ ﻤﻟاﻮﻔﻇﻦﻴ ﻤﻟا ﺮﺿﻰ ﻟﺎﺑﻌﻤﻞ ﺎﺨﺗاذ ﺗﻴﺑاﺪ ﺮ ﺎﻤﺣﺔﻳ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم وﺟﻮد اﻧﺘﻘﺎل 
	ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺎﺑﺔ أي ﻣﻮﻇﻒ

	 /  .   . 
	ﺘﺗﻀﻦﻤ ا ﺒﻟﺮاﺞﻣ اﺎﺳﻷﺳ ﺔﻴ ﻟا ﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎم إدارة ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪد 
	ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻐﺬاء إدارة ﻣﺮض اﻟﻤﻮﻇﻒ 
	اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ 
	أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻄﻌﺎم
	ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻦ ﻣﺮض اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻮدة إ
	اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎ
	اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺮض
	ﻳﺠﺐ ﺗﺪ
	ﻳﺐ 

	@dmunicipality 
	Sect
	Figure

	 COVID-19 . )(  COVID-19 . . ً. COVID-19 . 
	ﻤﻟاﻮﻇﻴﻔ ﻦ ﻋ
	اﺳﺘﺨ ماﺪ ﻫ هﺬ ﻟا ﺒﻤ ﺎئد ﺘﻟاﻮﻴﺟﺔﻴﻬ واﺘﻣﻻ ﺜﺎل ﻟﻬﺎ واﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻤﺮض 
	أﻗﺮب ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻧﺘﻘﺎل 
	ﻦﻣ ﻤﻟاﻮﻇﻒ إ 
	زﻣﻼﺋﻪ ﻤﻟاﻮﻦﻴﻔﻇ
	ﺎﻤﻣرتﺎﺳ إدارة ﻟا ﻤﻮﻇ ﻦﻴﻔ 
	ﻞﺜﻣ اﺑﻹﻼغ ﻦﻋ ﻤﻟاﺮضواﺘﺳﺒ ﺎﻌد ﻟاﺎﻤﻌل ﻤﻟاﺮﻰﺿ
	ﺗﺠ ﻞﻌ ﻦﻣ ﻴﻏﺮ ﻤﻟاﻞﻤﺘﺤ أنﻳﺼﺢﺒ اﻤﻟ ﻮﻇﻒﻋ 
	ﺎﻣ ﻳﺮما 
	ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ أﻋﺮاض 
	وﻊﻣ ذﻚﻟ، ﻦﻣ ﻟاﻀﺮوريوﻊﺿ ﺧ ﺔﻄ ﻞﻤﻋ ﻹدارة ﻤﻟا ﻮﻦﻴﻔﻇ اﻟ ﻦﻳﺬ ﻳﻧﺎﻌﻮن ﻦﻣ ﻷاﻋﺮضا وﻋﺰلاﻻﺗﺎﺼتﻻ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة 
	وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺟﺪ
	ا أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﺮض ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ 
	ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻞﻛ ﻣﻮﻇﻒ ﻋ
	درا ﺔﻳ ﺑﻌ مﺪ ذﻪﺑﺎﻫ ﻠﻟﻌ ﻞﻤ ﺑﻮﺟﻮد أﻋضاﺮ 
	وﺎﻤﻧإ اﺑﻹﻼغ ﻦﻋ ﻫاﺬ اﻤﻟﺮض ﺎﻫﺗﺎﻴﻔ 

	1.1.4 
	1.1.4 
	ﻨﺗﻴﻔﺬﺿﺑاﻮ ﻂ ﺎﻜﻣناﻟﻤﻌﻞﻟﻠﺤﺪﻣﻦ ﻧاﻘﺘﺎلاﺮﻤﻟض ﻦﻴﺑ اﻤﻟﻮﻇﻴﻔﻦ 

	 . 
	ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
	ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻓﺮص إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮض

	: 
	ﻣوﺆﺴتﺎﻴﻟ ﺣﺎﺻﺐ ﻟاﻞﻤﻌ

	.  )(. Foodwatch Connect. 
	أ
	ﻓﺤﺺ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ 
	ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻮردﻳﺔ 
	ﻋ
	ﻞﻴﺒﺳ ا ﺎﺜﻤﻟل، ﻴﻗسﺎ درﺔﺟ اﻟﺤﺮارةوﺗﻴﻴﻘﻢ ﻷاﻋﺮضا ﻞﺒﻗ ﺑءﺪ ﻟا ﻞﻤﻌ
	ﺄﺗﻛﺪ ﻦﻣ ﺗﻮﻴﺛﻖﻧطﺎﻘ اﻔﻟﺤﺺ ﺎﺑﺘﺳﺨﺪام ﺗﻴﺒﻄﻖ 

	. . FoodwatchConnect. 
	ب
	ﺗﻄﻴﻬﺮوﻨﺗﻴﻈﻒﻣﺎﺴﺎﺣتﻟاﻌﻞﻤ وﻤﻟاﻌتاﺪ ، ﻊﻣ ﻷاﺧﺬﺑﻦﻴﻌ اﻻﻋﺎﺒﺘرﻟاﻨﺘﻴﻈﻒ ﻜﺘﻤﻟا ﺮرﻟﻸﺳﺢﻄ ﻴﻟﺎﻋ ﺔ ﺲﻣﻼﺘﻟا
	ﺄﺗﻛﺪ ﻦﻣ أن ﺘﻟا ﻨﻴﻈﻒواﺘﻟﻄﻴﻬﺮﻗﺪ ﺗﻢ ﺎﺑﺘﺳﺨماﺪ ﺗﻄﻴﺒﻖ 

	. . . 
	ج
	ﻴﻓﻮﺗﺮﻣﻌﺪتا ﻤﺣ ﺔﻳﺎ ﺎﻗو ﺔﻴﺋ ﺎﻛﺔﻴﻓ ﻟﻤﻠﻮﻦﻴﻔﻇ وﺗﺪ
	ﺒﻳﻬﻢ ﻋ
	ﻴﻛﻴﻔﺔاﺘﺳﺨﺪﻣاﺎﻬ
	إذا ﺖﻧﺎﻛ ﻨﻫﺎك ﺎﻨﻣ ﻃﻖ ﻞﻤﻋ ﺘﻳﻢ ﻴﻓ ﺎﻬ ﺗﻴﻴﻘﺪاﺘﺳﺨ ماﺪ ﻷاﻨﻗ ﺔﻌ أو اﻘﻟ ﺎﻔزتا ﺑﺴﺐﺒ ﺒﻃﺔﻌﻴ ﻟاﻞﻤﻌ أو ﺎﺨﻣوف ﻠﻌﺘﺗﻖ ﺎﺑﻟﺴﻼﺔﻣ، ﻴﻓﺐﺠ ﺗﺰوﻳﺪ ﻤﻟا ﻮﻦﻴﻔﻇ ﺘﺑﻴﺑاﺪ ﺮﺑﺪﻳﺔﻠ ﻠﻟﻤﺤﺔﻳﺎ

	. .  . 
	د
	ﻟاﺤﺪ ﻦﻣ ﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌ ﻟاﺒﻤﺎﺷﺮ ﻦﻴﺑ اﻤﻟﻮﻦﻴﻔﻇ ﻟاوﻤﻌﻼء ﻟاو
	ﺑﻦﺋﺎ ﻗﺪراﻹ ﺎﻜﻣن
	ﺄﺗ ﻛﺪ ﻦﻣ أن ﻨﻫ ﺎك ﺗﻴﺑاﺪﺮ ﻤﻀﻟ ﺎن ﺎﺒﺘﻟاﻋﺪ ﺎﻤﺘﺟﻻا ﻋﻲ 
	اﻟﻌﻤﻞ

	. 50 ً. . 
	. 50 ً. . 
	ه
	ﺣﺪد ﻤﻟاﻮﻔﻇﻦﻴ ﻟاﻦﻳﺬ ﺗ
	ﻳﺪأﺎﻤﻋﻫرﻢ ﻦﻋ 
	ﻋﺎﻣ
	ﺎ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ أي ﺣﺎﻻت ﺻﺤﻴﺔ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻣﺜﻞ ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم واﻟﺴﻜﺮي وأﻣﺮاض ﻟاﺠﻬﺎز ﻨﺘﻟا ﻔﺴﻲوﻣﻷاﺮضا ﻤﻟاﺮﺒﺗﻄﺔ ﻟﺎﺑﺎﻨﻤﺔﻋ
	ﻳﺐﺠ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر ﺑﺸ ﻞﻜ صﺎﺧ ﺎﻤﻀﻟن ﻋمﺪ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ يﻷ ﺧﻄﺮ ﻣﺘﺤ ﻞﻤ ﻦﻣ ﺘﻟاﻌﺮض
	وﻋﺮضاﻟﻠﻤﺼ ﺎﻘت ﺘﻟاﻲﺗﺮوجﻟ ﺎﻤﻤﻠرتﺎﺳ ﻟاﻴﺠةﺪ ﻨﻋﺪﻇﻬﻮرأﻋﺮضا ﻣﺑﺎﺸﺔﻬ ﻣﻷ ﺮضا ﻟاﺠﺎﻬز ﻨﺘﻟا ﻔﺴﻲ،وﺎﻤﻣرتﺎﺳ ﻟاﻨﺎﻈﺔﻓ اﻟﺸﺨﺼﺔﻴ اﻟﻴﺠةﺪ واﻻ ﻃﺎﻴﺘﺣ تﺎ ﻟاﺘﻲﻳﺐﺠ أن 

	. . 
	ﺘﻳﺨﺎﻫﺬ ﻟاﻤﻮﻔﻇ ﻮن ﻟاو ﻤﻌ ءﻼ 
	و
	ﺑﻂﺎﻣﻘﺗمﺪ ﺒﻋﺮﻨﻗﻮتا ﺘﻟاﻮﻞﺻا ﻷاﺧىﺮ ﻞﺜﻣ ﻘﺗﺪﻳﻢﺘﻟاﻮﻴﺟتﺎﻬ ﺒﻋﺮاﺘﻧﻹﺮﺖﻧ ﻠﺜﻣﻪﻞﺜﻣ ﻻاﻤﺘﺟﺎتﺎﻋ واﻘﻠﻟءﺎاتﺒﻋﺮاﺘﻧﻹﺮﺖﻧ اﻟﻮﻳﺐ وﻣﺎ إ 
	ذﻟﻚ 
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	Figure

	) . 
	ﻊﺒﺗا ﺗﻮتﺎﻴﺻ ﻣﻨﻈﺔﻤ ﻟاﺼﺔﺤ ﻟاﻟﺎﻌﺔﻴﻤ 
	World Health Organization ( 
	ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ 
	ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ 

	: 
	ﻣ ﺎﻴﻟوﺆﺴت ﻮﻤﻟاﻇﻒ 

	. )COVID-19 . 14-2 ً)ًMERS-CoV .( . COVID-19 . . ًً . 
	أ
	ﻤﻟا ﺮﻗاﺔﺒ ﻟاﺬاﺔﻴﺗ ﻟاﻨﻤﺘﻤﻈ ﺔ 
	ﻋ
	ﻞﻴﺒﺳ ﺎﺜﻤﻟال،ﻗﻢﺑﻴﻘسﺎ درﺔﺟ ﻟاﺤﺮارةوﺗﻴﻴﻘﻢأﻋﺮضا 
	ﻣﻞﺜ ﻟاﺤﻰﻤ واﻟﺴﺎﻌلوﻴﺿﻖ ﻨﺘﻟا ﺲﻔ 
	ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﻫ هﺬ ضاﺮﻋﻷا ﺑﻌﺪ 
	ﻳﻮﻣ
	ﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض 
	ﺑﻨﺎء
	ﻋ
	ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت 
	ب
	ﻳﺐﺠ ﻋ
	ﻟا ﻤﻮﻇﻴﻔﻦ ﻟاﻦﻳﺬ ﻳﺸﻌﺮون ﺘﺑ ﻮﻋﻚ ﻊﻣ ضاﺮﻋﻷا ﻤﻟاﺮﺒﺗﺔﻄ ﺑـ
	ﻋمﺪ ﻟابﺎﻫﺬ ﻠﻟﻌﻞﻤ وﻃﺐﻠ ﻟاﻤﺸﻮرة ﻟاﺔﻴﺒﻄ ﻋ
	اﻔﻟ ﻮر
	ج
	ارﺗﺪءا ﻗﻨﺎﻋ
	ﺎ وﻗﻔﺎزا 
	ﺟﻤﻴﻊ ﻷاتﺎﻗو، وﺗﺬﻛﺮ ﻏﻞﺴ ﻴﻟاﻦﻳﺪ ﺑﺸﻞﻜ دوير وﺗ ﻴﻴﻐﺮ اﻘﻟﺎﻔزتا 

	. 1.5  . .   
	د
	ﺗﺒﻄﻴﻖ ﺒﺘﻟا ﺎﻋﺪاﻻﺟ ﺎﻤﺘﻲﻋ وﺒﻟاﺎﻘء ﻋ
	اﻞﻗﻷ 
	ﺘﻣﺮ ﻦﻣ ﻷاﺷصﺎﺨ ﻵاﺧ
	ﻳﻦ 
	ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت
	ه
	ﻳﺐﺠ ﻋ
	ا ﻤﻟﻮﻦﻴﻔﻇ ﻟاﻦﻳﺬ ﻧﺎﻛ ﻮا ﻋ
	اﺧطﻼﺘ ﻊﻣ ﺷﺨﺺ ﻣ
	ﻳﺾ 
	اﻟﻌﻤﻞ أو 
	اﻟﻤﻨﺰل أو اﻟﺴﻜﻦ أو أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﻘﻞ إﺑﻼغ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺤﺎدﺛﺔ ﺎﻤﻀﻟن ﻟاﺤﺠﺮ ﻟاﺼﺤﻲ 



	2.1.4  : 
	2.1.4  : 
	ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺮض ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ 
	أﻣﺎﻛﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ 

	: . ًً. . 
	ﻳﺐﺠ ﻋ
	ﺻأبﺎﺤ ﻟا ﻞﻤﻌ 
	أ
	ﻓﺤﺺ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺴﺒﻘ
	ﺎ ﺑﺤﺜ
	ﺎ ﻋﻦ اﻷﻋﺮاض ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ دﺧﻮﻟﻬﻢ ﻘﻣﺮ اﻟﻦﻜﺴ او ﻟﻄﺐﻠ ﻦﻣ يأ ﻣﻮﻇﻒ اﻹﺑﻼغ ﻦﻋ يأ أﻋﺮضا ﻋ
	اﻔﻟ ﻮر ﻟ ﻤﻠﺸﺮف ﻟا ﺼﺤﻲ ب
	ﺗﻨﻴﻈﻒوﺗﻄﻴﻬﺮ ﺎﻣأﻦﻛ ﻤﻟاﻴﻌﺸﺔوﻤﻟاﺮاﻓﻖ، ﻊﻣ ﻷاﺧﺬﺑﻦﻴﻌ اﻻﺎﺒﺘﻋر ﻨﺘﻟاﻴﻈﻒا ﺘﻤﻟرﺮﻜ ﻟﻸﺳﺢﻄ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻟا ﺲﻣﻼﺘ

	. . . . 
	ج
	ﻟا ﺄﺘ ﻛﺪ ﻦﻣ أن ﻤﻟاﻮﻔﻇﻦﻴ ﻳﺤﺪون ﻦﻣ اﻟﺤﺮﺔﻛ، وﻳﺮﺗﺪون ﻷاﻨﻗﺔﻌ، و ﺎﻤﻳرﺳﻮن ﺎﺒﺘﻟاﻋﺪ ﻤﺘﺟﻻا ﺎﻋﻲ، وﻳﻐﻠﺴ ﻮن ﻴﻟا ﻦﻳﺪ ﺑﻞﻜﺸ ﻜﺘﻣﺮر
	د
	ﻟا ﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﺘﺒﻌﻮن ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﻘﻞ إ
	اﻟﻌﻤﻞ

	@dmunicipality 
	Sect
	Figure

	.   
	ه
	ﻳﺠﺐ ﻋ
	اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻋ
	اﺧﺘﻼط ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻣ
	ﻳﺾ 
	اﻟﻌﻤﻞ أو 
	اﻟﻤﻨﺰل أو اﻟﺴﻜﻦ أو أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﻘﻞ إﺑﻼغ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺤﺎدﺛﺔ ﺎﻤﻀﻟن ﻟاﺤﺠﺮ ﻟاﺼﺤﻲ 

	2.4 : 
	2.4 : 
	ﻮﺗﺻتﺎﻴ اﻟﻓﺎﻈﻨﺔﻟاﺸﻴﺼﺨﺔﻟﻮﻤﻠﻴﻔﻇﻦ 

	:
	ﻳﺐﺠ ﺗﺪ
	ﺐﻳ ﻤﻟا ﻮﻦﻴﻔﻇ ﻋ
	ﺘﻟﻻا ﺰما ﺎﻤﻤﺑرﺳ تﺎ ﻟا ﻨﺎﻈﺔﻓ اﻟﺔﻴﺼﺨﺸ ﺘﻟا ﺔﻴﻟﺎ

	 • 20 . 
	ﺄﺘﻟا ﻴﻛﺪ ﻋ
	ﻛﺎﻔةء ﻓو ﺔﻴﻟﺎﻌ ﻧﻓﺎﻈ ﺔ ﻴﻟاﻦﻳﺪ ﻣﻦﺧﻼلﻏﻞﺴ اﻴﻟ ﻦﻳﺪ ﻟﻤةﺪ 
	ﺔﻴﻧﺎﺛ ﻋ
	ﻞﻗﻷا، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺬﻫﺎب إ 
	اﻟمﺎﻤﺤ، ﻞﺒﻗ ﻷاﻞﻛ، وﺑﻌﺪ ﻔﺗ
	ﻳﻎ ا ﻧﻷﻒأو ﻟاﺴ ﺎﻌلأو ﻟاﻌﺲﻄ 

	Sect
	P
	٪ ﻛﺤﻮل ﻋ
	ﻗﻷا ﻞ 


	• ً. 60  . 
	ﻏﻞﺴ ﻷاﻳيﺪ داﺋﻤ
	ﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن 
	إذاﻟﻢﻳﻜﻦاﻤﻟءﺎ ﻟاوﺑﺎﺼﻮن ﺘﻣ ﻦﻴﺣﺎ ﺑﺴﻬﺔﻟﻮ ،ﻳﺠﺐاﺘﺳﺨﺪامﻣﻄﻬﺮ ﻴﻠﻟ ﻦﻳﺪ ﻳﺘﺤﻮيﻋ 
	وﺗﻨﺠﺐﻟاﻌﻞﻤ ﻊﻣ اﻃﻷﺔﻤﻌ ﻴﻏﺮﻟاﻤﺔﻔﻠﻐ أو ﻤﻟا ﻜﺸﻮﺔﻓ 

	. 
	ﺗﺠﺐﻨ ﻣﻼﻣﺔﺴ ﻟاﻴﻌﻦﻴﻨ واﻧﻷﻒواﻔﻟ ﻢ 

	. 
	اﺳﺘﺨمﺪ اﻘﻟﺎﻔتاز ﺘﻟﺠﺐﻨ ﺘﻟاﻼﺲﻣ ﻟاﺒﻤﺎﺷﺮ ﻊﻣ ﻴﻟاﺪﻟاﺠﻫﺎﺰةﻟﻃﻸﻌﺔﻤ ﻟاﺠﻫﺎﺰةﻟﻸﻞﻛ 

	ً20 .  . 
	ﻞﺒﻗ ﺗﺤ ﻴﻀﺮ اﻟﻄمﺎﻌ أو ﺎﻨﺗ ﻪﻟو، ﻳﺐﺠ ﻏﻞﺴ ﻴﻟا ﻦﻳﺪ داﺋﻤ
	ﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن ﻟﻤﺪة 
	ﺔﻴﻧﺎﺛ ﺎﻤﻀﻟن ﺳﻼﺔﻣ اﻟﻐﺬاء ﺑﻞﻜﺸ مﺎﻋ 
	اﻘﻟمﺎﻴ ﺑﻟﺎﺴﺎﻌلأو ﻟا ﺲﻄﻌ ﺑﻨﻤﺪﻞﻳ ﺛﻢرﻣﻴﻪ 
	ﺳﻠﺔاﻟﻤﻬﻤﻼتوﻏﻞﺴ ﻴﻟا ﻦﻳﺪ ﺑﻌﺪذﻚﻟ

	. 
	ﺗﺠﺐﻨ اﻻﺧطﻼﺘ ﻊﻣ يأ ﺷﺨﺺﺗﻈﻬﺮﻋﻪﻴﻠ ضاﺮﻋأ ﻣأ ﺮضا اﻟﺠ ﺎﻬز ﻟا ﻔﻨﺘﺴﻲ ﻞﺜﻣ ﻟاﺴﺎﻌل ﻟاوﻌﺲﻄ 

	• • • • • 
	• • • • • 

	3.4 : 
	3.4 : 
	ﺘﺳﻻااﺪﺨم ﻟاﻴﻠﺴﻢ ﻘﻟﺎﻔزتا ﻴﻟاﺪ اذت ﺘﺳﻹااﺪﺨم ﻮﻟاﺣاﺪ 

	COVID-19 . 
	COVID-19 . 
	ﻦﻜﻤﻳ أن ﻠﻳثﻮ ﻴﻓ ﺮوس
	اﻘﻟﺎﻔزتا ذتا اﻻﺘﺳﺨماﺪ ﻟاﻮاﺣﺪ ﻟﺎﺑﻄ
	ﺔﻘﻳ ﻔﻧﺴﺎﻬ ﻦﻜﻤﻳ أنﻠﻳثﻮ ﺑﺎﻬأﻳيﺪ ﻣﺘﺪاو
	اﻷﻏﺬﻳﺔ
	ﻦﻜﻤﻳ أنﻳﺆيد ﺧﻊﻠ اﻟﻘﻔﺎزات إ
	ﺗﻠﻮث ﻴﻟا ﻦﻳﺪ ، و ﻦﻜﻤﻳ أن ﻳﺆيد ارﺗءاﺪ ﻫهﺬ اﻟﻘﻔﺎزات إ
	ﺷﻌﻮر زاﺋﻒ ﺑﺎﻷﻣﺎن وﻗﺪ ﻳﺆدي إ
	ﻋﺪم ﻏﺴﻞ ﻟاﺎﻌﻠﻣ ﻴﻦ ﻴﻠﻟ ﺪﻳﻦ ﺑﺸ ﻞﻜ ﻣﺘﻜﺮر ﺎﻤﻛ 

	. ً. : 
	ﻫﻮﻣ ﻠﻄبﻮ
	ﻳﺐﺠ أنﻳﺪرك ﺘﻣﺪاﻟوﻮﻷاﻏﺔﻳﺬ أنارﺗءاﺪ اﻘﻟﺎﻔزتا ﻤﻳ ﻦﻜ أنﻳﺴﺢﻤ ﻟﻴﺘﻜﺒﻠ
	ﺎﻳ ﺘﻟﺎﺑ ﺮاﻛﻢﻋ
	ﺳﺢﻄ ﻴﻟاﻦﻳﺪ،ﻟﺬا ﺈﻓنﻏﺴﻞ ﻴﻟاﻦﻳﺪ ﻣأﺮ ﻟﺎﺑﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ إزاﻟﺔ اﻟﻘﻔﺎزات ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﻠﻮث اﻟﻄﻌﺎم ﻻﺣﻘ
	ﺎ
	ﻓﻴﻤﺎ ﻳ
	ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻔﺎزات


	@dmunicipality 
	Sect
	Figure

	. 
	ﻳﺐﺠ ﺗ ﻴﻴﻐﺮاﻘﻟﺎﻔتاز ﻨﻋﺪاﺳﺘﺨﺪﻣاﺎﻬ ﻦﻣ ﻞﺒﻗ ﻣﺘﺪاو
	اﻷﻏﺬﻳﺔﺑﺸﻞﻜ ﺘﻣرﺮﻜ وﻳﺐﺠ ﻏﻞﺴ ﻴﻟاﻦﻳﺪ ﻦﻴﺑ ﺗﻴﻴﻐﺮتا اﻘﻟﺎﻔزتا وﻨﻋﺪإزﻟاﺘ ﺎﻬ

	/ 
	ﻳﺐﺠ ﺗﻴﻴﻐﺮاﻘﻟﺎﻔتاز ﺑﻌﺪاﻘﻟ مﺎﻴ ﺑﺎﻧﻷﺸﺔﻄ ﻴﻏﺮا ﺘﻤﻟﺔﻘﻠﻌ ﺎﺑﻟﻄمﺎﻌ، ﺜﻣﻞ ﺢﺘﻓ
	ﻏﻠﻖاﺑﻷﻮبا ﻴﻟﺎﺑﺪوﻔﺗ
	ﻎﻳ ﺎﺤﻟا و تﺎﻳ 

	. 
	ﻳﺐﺠ ﻋ
	ﺎﻤﻋلاﻟﻄمﺎﻌ ﺗﺠﺐﻨ ﻟﺲﻤ ﻤﻓ ﻬﻢوأﻨﻴﻋﻬﻢ ﻨﻋﺪارﺗﺪاءاﻘﻟ ﺎﻔزتا

	  .  
	ﻻ ﻳﺐﺠ اﺳﺘﺨماﺪ ﻟاﻔﻘ ﺎزات ذتا اﻻﺳﺘﺨماﺪ ﻟاﻮاﺣﺪ 
	ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻐﺬا 
	ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻐﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ 
	ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﺣﺎﺟﺰ وﻗﺎ 
	ﺔﺑﺎﺻﻺﻟ ﺑ ﻟﺎﻌﺪىو أ ﺒﻛ ﺮ 

	• • • • 
	• • • • 

	. . .  . 
	ﻣﻦ ارﺗﺪاء اﻟﻘﻔﺎزات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ 
	ﺗﺤﺘﺎج ﺷﺮﻛﺎت اﻷﻏﺬﻳﺔ إ 
	ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﺿﻤﺎن أن ﻋﻤﺎل اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻳﻐﺴﻠﻮن أﻳﺪﻳﻬﻢ ﺑﻞﻣﺎﻜﻟﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر
	اﻟﺼﺎﺑﻮن اﻟﻌﺎدي واﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﺎ
	ﻳﺔ اﻟﺪاﻓﺌﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻐﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ
	ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻘﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻛﺈﺟﺮاء إﺿﺎ 
	وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻞﺤﻳ ﻞﺤﻣ ﻏﻞﺴ اﻴﻟ ﻦﻳﺪ

	4.4  : 
	4.4  : 
	اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ 
	ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ 

	ً COVID-19 . . . 1.5  .  .   : 
	اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪ
	ا ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة 
	إﺑﻄﺎء اﻧﺘﺸﺎر 
	ﺘﻳﻢ ﺗﺤﻴﻘﻖ ذﻚﻟ ﻦﻣ ﺧﻼل ﻞﻴﻠﻘﺗ اﻻﺧطﻼﺘ ﻦﻴﺑ ﻓﻷاﺮاد ا ﻦﻴﺑﺎﺼﻤﻟ ﻓﻷاو ﺮاد ﺻﻷاﺤ ءﺎ 
	ﻳﺐﺠ ﻋ
	ﻊﻴﻤﺟ اﻤﻟ ﺆﺳﺎﺴت ﻟاﻐﺬا ﺔﻴﺋ ﺎﺒﺗاع ﻟا ﺎﺒﺘﻋﺪ ﻟاﺠﺴيﺪ ﻗﺪراﻜﻣﻹ ﺎن
	وﻤﻟاﺎﺤﻓﻈﺔ ﻋ
	ﻣﺎﺴﺔﻓ 
	ﻣﺘﺮ ﻋ
	اﻷﻗﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻵﺧ 
	ﻳﻦ 
	اﻟﻌﻤﻞ 
	أن ﺖﻧﺎﻛ ﻴﺑ ﺔﺌ ﺎﺘﻧإ ج ﻟاﻐءاﺬ ﺗﺐﻌﺼ ﻦﻣ ﻟامﺎﻴﻘ ﺑﺬﻚﻟ، ﺎﺘﺤﻳ ج أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ إ 
	اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ 
	اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ 
	أﻣﺜﻠﺔ ﻋ
	اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة 
	ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻫﻲ

	. 
	ﺎﻣأﻦﻛ ﻞﻤﻋ ﺗﻞﻤﻌ ﺑﺸﻞﻜ ﺗﺪ
	ﻳﻲﺠ ﻋ
	أﺣﺪ ﻧﺎﺟﻲﺒ ﺧﻄﻮطاﻤﻟ ﻟﺎﻌﺠﺔﺑﺚﻴﺤ ﻻﻳﻮاﻪﺟ ﺎﻤﻋل ﻷاﻏﺬﺔﻳ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺒﻟا ﻌﺾ؛ ﻴﻓﻮﺗﺮﻣﻌﺪتا اﻗﻮﻟﺔﻳﺎ اﻟ ﺔﻴﺼﺨﺸ ﻞﺜﻣ أﻨﻗﺔﻌ ﻟاﻪﺟﻮ،وأﻏﺔﻴﻄ اﻟﺸﻌﺮ،واﻘﻟﺎﻔزتا ﺘﻟاﻲﺗﺴﺘﺨمﺪ ﻤﻟﺮةواﺣةﺪ،وﺒﻟأﺔﺴ ﻗو ﺔﻳﺎ ﻧﻈﻔﻴﺔﻟﻤﻠﻮﻦﻴﻔﻇ
	ﺳ ﻜﻴﻮن 

	• • 
	• • 

	  .
	اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪات اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أﻣﺮا روﺗﻴﻨﻴﺎ 
	اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﻄﻮرة 
	أﻣﺎﻛﻦ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻟﻸﻛﻞ واﻟﻄﻬﻲ

	ًً 
	ًً 

	• 
	ﺎﺒﻣﻋةﺪ ﺎﻣأﻦﻛ ﻟاﻞﻤﻌ 

	@dmunicipality 
	Sect
	Figure

	   . 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
	ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﻄﻌﺎم 
	يأ وﺖﻗ وﻣﺎﺴﺣﺔ ﻟاﻞﻤﻌ ﺄﺘﻠﻟ ﻛﺪ ﻦﻣ ﺎﺒﺗاع إﺟﺮءاتا ﻟا ﺎﺒﺘﻋﺪ اﻹﺟ ﺎﻤﺘ ﻋﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
	ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أو ﻓﺮق ﻋﻤﻞ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺘﻟاﺪاﺧﻞ ﻴﺑﻦ ﻟا ﻤﻤﺠﻮﻋ تﺎ
	اﺳﺘﺨمﺪ ﻷادوات ﻟاﺮﻗﺔﻴﻤ ﺘﻠﻟ ﺪاﻞﺧ ﻗرﺪ اﺎﻜﻣﻹ ن 

	• • 
	• • 

	5.4  : 
	5.4  : 
	ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ 
	ﻧﻘﻞ وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ 

	COVID-19 . . COVID-19 . ً
	ﺐﺼﻨﻳ ﺘﻟاﺮﻴﻛﺰﻷاﺳﺎﺳﻲ يﻷ إﺟﺮاءتا ﺎﺿإﺔﻴﻓ ﻠﻟﻨﺎﻈﺔﻓ ﺘﻟاﻲ ﻔﻨﺗﺎﻫﺬ ﺷﺮتﺎﻛ ﻷاﻏ ﺔﻳﺬ ﻋ
	ﻘﺑإءﺎ ﻴﻓﺮوس 
	ﺎﺧرج ﻧﻈﺎق أﻟﺎﻤﻋ ﻬﻢ
	ﻦﻟ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻔﻴﺮوس إ 
	أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺎب أو ﻳﺘﻢ ﺟﻠﺐ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻠﻮﺛﺔ إ
	اﻟﻤﺒﻨﻰ
	ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻤﻠ ﻮن ﻷاﻏ ﺔﻳﺬ ﻋ
	ﻠﻋﻢ ﻟﺎﺑﻃﺎﺨﻤﺮﻟاﻤﺘﺤﻤﺔﻠ ﺘﻟاﻲﻳﻨﻄيﻮ ﻴﻠﻋﺎﻬ ﺘﻧاﺎﻘل 
	ﻤﻟﺎﺑﻼﻣﺔﺴ 
	ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻘﺎط اﻟﻔﻴﺮوس إذا ﻟﻤﺲ اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن ﺳﻄﺤ
	ﺎ ﻣﻠﻮﺛﺎ أو

	ً ً ً . . ً ً.   4.1 4.2 4.3 4.4. 
	ﺻﺎﻓﺤﻮا ﺷﺨﺼ
	ﺎ ﻣﺼﺎﺑﺎ
	ﺑﺄﻳﺪي ﻠﻣ ﺔﺛﻮ
	ﺘﺗﻀﻦﻤ ﻷاﺳﻄﺢاﻟﻠﻤﻮﺔﺛ ﻟﺎﺑ ﻴﻔﺮوس ﻋ
	ﻷارﺢﺟ أﺳﺢﻄ ﺘﻟا ﺲﻣﻼ ا ﻜﺘﻤﻟ ﺮرة ﻞﺜﻣ تﻼﺠﻋ ﻟاﻴﻘﺎةد ﻣو ﺑﺎﻘﺾاﺑﻷﻮاب واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ، إﻟﺦ
	وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ، ﺗﻌﺪ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻴﺪﻳﻦ ، ﺟﻨﺒﺎ إ
	ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺒﺘﻟا ﺎﻋﺪ ﻟا ﺠﺴ يﺪ ، ذتا أﻤﻫ ﺔﻴ ﺎﺳأ ﺔﻴﺳ ﻟو ﻬﺎذا ﺒﺘﻌﻳ ﺮ ﺗﻌﻴﻘ ﻢ ﺳﻄﺢ ﻟاﺲﻣﻼﺘ أﻣﺮ
	ا ﺣﺮﺎﺟ ﻟﺘﺠﺐﻨ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺘﺒﺎد 
	ﻳﺠﺐ ﻋ 
	اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ 
	اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪرﺟﺔ 
	اﻟﻘﺴﻢ 
	و
	و
	و

	. . 
	ﻳﺐﺠ ﻋ
	اﻟﺎﺴﻦﻴﻘﺋ وﻴﻏ ﻫﺮﻢ ﻦﻣ ﺎﻋﻣ
	ﺘﻟا ﻮﻞﻴﺻ ﻋمﺪ ﺗﺮكﻣﺮﺎﺒﻛﺗﻬﻢ ﻨﺛأ ءﺎ ﺗﻮﻞﻴﺻ اﻟﻄ تﺎﺒﻠ
	ﻳﺐﺠ ﺗﺰوﻳﺪ ﻟاﺎﺴ ﻦﻴﻘﺋ ﻤﺑ ﻘﻌﻢ ﻳﺪﻦﻳ ﻛﺤﻮ 
	وﻣﻄﻬﺮ وﻣﻨﺎﺷﻒ ورﻗﻴﺔ
	ﻳﺠﺐ ﻋ
	اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻘﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻤ
	ﻳﺮ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ إ
	ﻣﻮﻇﻔﻲ 

	• • 
	• • 

	.
	ﻤﻟاﺆﺳﺔﺴ ﻟا ﻐﺬاﺔﻴﺋ

	 • 
	 • 
	 • 
	.
	ﻳﺐﺠ أن ﻜﻳﻮنﻟ ىﺪ ﻟاﺎﺴ ﻦﻴﻘﺋ ﻣﻌﺪتا ا ﻗﻮﻟ ﺔﻳﺎ ﻟا ﺔﻴﺼﺨﺸ ﻞﺜﻣ أﻨﻗ ﺔﻌ ﻟا ﻪﺟﻮ واﻘﻟﺎﻔزتا ﺎﺒﺗاع ﻟاﻤﻓﺎﺴ ﺎت ﻟاﺠﺴ ﺔﻳﺪ ﻨﻋﺪا ﺘﺳمﻼ ﻟاﻄتﺎﻴﺒﻠ وﺗﻮﻠﻴﺻﻬﺎ ﻠﻟ ﻤﻌ ءﻼ، ﻟاوﺤظﺎﻔ ﻋ 
	درﺟﺔ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻦﻣ اﻨﻟﺎﻈﺔﻓ اﻟﺸﺨﺼﺔﻴ ، وارﺗءاﺪ ﻣﺲﺑﻼ وﺔﻴﻗا ﺔﻔﻴﻈﻧ


	 • 
	 • 
	. 
	ﻳﺐﺠ أن ﻜﻳ ﻮن ﻟاﺎﺴ ﻘﺋﻮن ﻋ
	دراﺔﻳ ﺑﻟﺎﺤظﺎﻔ ﻋ
	ﻧﺎﻈﺔﻓ ﻊﻴﻤﺟ ﺎﺣوﻳتﺎ ﻨﻟاﻞﻘ وﺗﻄﺎﻫﺮﻴﻬ ﺑﻞﻜﺸ ﻜﺘﻣﺮر،واﻃﻷﻌﺔﻤ ﻣﺔﻴﻤﺤ ﻦﻣ ﻠﺘﻟا ثﻮ ، ﻔﻣوﺼﺔﻟﻮ ﻋﻦ ﺒﻟا ﺎﻀﻊﺋ ﻷا ىﺮﺧ ﻟاﺘﻲﻗﺪﺗﺴﺐﺒ ﺘﻟاﻠثﻮ


	 • 
	 • 
	 20 . 60  . ً
	ﻳﺐﺠ ﻋ
	ﺎﻋ ﻣ
	ﻷاﻏ ﺔﻳﺬ وﺘﻟاﻮﺻ ﻞﻴ ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ
	ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮن واﻟﻤﺎء ﻟﻤﺪة
	ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋ
	اﻷﻗﻞ ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺬﻫﺎب إ
	اﻟﺤﻤﺎم ، ﻞﺒﻗ ﺎﻨﺗ ول ﻟاﻄ مﺎﻌ ،أوﺑﻌﺪﺗﻔ
	ﻎﻳ ﻔﻧأﻬﻢ،أو ﻟاﺴ ﺎﻌلأو ﻟاﻌﺲﻄ ،أوﺑﻌﺪﻟ ﺲﻤ ﻷا ﺳﺢﻄ ﻟﺎﻋﺔﻴ ﻟاﻣﻼﺘ ﺲ، ﻞﺜﻣ ﻣﺑﺎﻘﺾاﺑﻷﻮبا ،وﺟﺮس بﺎﺒﻟا
	إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟا ﺑﺎﺼ ﻮنوﻤﻟاءﺎ ﻓﻮﺘﻣ
	ﻦﻳ ﺑﺴﻬﺔﻟﻮ، ﻞﺠﻴﻓ اﺳﺘﺨماﺪ ﻣ ﻘﻌﻢ ﻴﻠﻟﻦﻳﺪ ﻳﺤﺘيﻮ ﻋ 
	٪ ﻛﺤﻮل ﻋ
	ﻷا ﻞﻗ
	وﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ داﺋﻤ
	ﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن إذا ﻛﺎﻧﺖ 



	@dmunicipality 
	Sect
	Figure
	.

	ﻷاﻳيﺪ ﺘﻣﺴﺔﺨ ﺑﺸﻞﻜ واﺢﺿ 
	ﻷاﻳيﺪ ﺘﻣﺴﺔﺨ ﺑﺸﻞﻜ واﺢﺿ 
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	Figure







	5-
	5-
	ﺌﺳأﻠﺔ رﺮﻜﻣة 

	5.1 COVID-19 COVID-19 
	5.1 COVID-19 COVID-19 
	ﻞﻫﻳﻞﻘﻨ ﻟاﺎﻌﻄم
	وأ ﻳﻦﻜﻤ ﺘﻟا ﺎﻘط 
	ﻦﻣ ﺗلوﺎﻨ ﻟا؟مﺎﻌﻄ 

	ًCOVID-19 )1 2.( . )1.5 ( .   . COVID-19 . A ً .
	ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴ
	ﺎ أي دﻟﻴﻞ ﻋ
	أن 
	ﺘﻨﻳﻞﻘ ﻦﻋ ﻃ
	ﻳﻖ ﺎﻨﺗول ﻟاﻄ مﺎﻌ أو ﻴﻠﻐﺗﻒ ﻟاﻄمﺎﻌ 
	ﻤﻟاﺮﺟﻊ 
	،
	ﻳﺘﻨﻞﻘ ﻟاﻴﻔﺮوسﺑﻞﻜﺸ رﻴﺋﺴﻲﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ
	ﻫو ﺬا ﻳﻞﻤﺸ اﻷﺷﺨ صﺎ ﻟاﻦﻳﺬ ﻫﻢ ﻋ 
	اﺧ طﻼﺘ ﻊﻣ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺒﻟاﻌﺾ 
	ﺣﻮا 
	ﺘﻣﺮ 
	،وﻦﻣ ﺧﻼلﻗﻄﺮتا رذاذاﻟﺠ ﺎﻬز ﻟا ﻔﻨﺘ ﺴﻲ ﺘﻟاﻲ ﻨﺗ ﺘﺞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻌﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺼﺎب أو ﻳﻌﻄﺲ 
	ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻬﺒﻂ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺮات 
	أﻓﻮ ها أو ﻧأ ﻮف ﻷا صﺎﺨﺷ ﻟا ﻘ
	ﻳﻦﻴﺒ أو ﺗﻨﺘﺴﺸﻖ 
	اﻟﺮﺋﺘﻴﻦ 
	ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻟاﻦﻜﻤﻤ أن ﻳﺤﻞﺼ اﻟﺸﺨﺺ ﻋ 
	ﻦﻋ ﻃ
	ﻳﻖ ﺲﻤﻟ ﺳﺢﻄ أو ءﻲﺷ ﻳﺘﺤيﻮ ﻋ
	ﻟاﻴﻔﺮوسﺛﻢﻳﺲﻤﻠ ﻓﻪﻤ أو ﻪﻔﻧأ أو 
	ﺎﻤﺑ ﻴﻨﻴﻋ ﻪ، ﻦﻜﻟو ﻻ ﻳﻌﻘﺘ ﺪأنﻫ هﺬ ﻫﻲ ﻟاﻄ
	ﺔﻘﻳ ﻟاﺮﻴﺋﺴﺔﻴ ﻧﻻﺘﺎﺸر ﻟاﻴﻔﺮوس 
	ﺑﺨﻼف ﻴﻓﺮوتﺎﺳ ﻟاﺠﻬﺎز ﻟاﻬﻀﻤﻲ ا ﻘﻨﻤﻟﺔﻟﻮ ﻟﺎﺑﻐﺬ ءا ﻞﺜﻣ ا ﻨﻟ ﻮر ﻴﻓوﺮوس ﺘﻟاوبﺎﻬ ﺒﻜﻟا ﺪ 
	ﺘﻟا ﻲ 

	-CoV-2 COVID-19 ً. ً--. 
	ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺼﻴﺐ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ، ﻓﺈن اﻟﺴﺎرس 
	،ﻟايﺬ ﻳﺴﺐﺒ 
	،ﻫﻮ ﻴﻓﺮوسﻳﺴﺐﺒ ﻣأﺮضا اﻟﺠﺎﻬزا ﻔﻨﺘﻟ ﺴﻲ ﻋ
	اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻔﻴﺮوس ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ، ﻳﻮﺻﻰ داﺋﻤ
	ﺎ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء اﻟﺠﻴﺪة ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ اﺎﺻﻹ ﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺬاء 
	ﻣﻦاﻟﻤﻬﻢداﺋﻤ
	ﺎ اﺗﺒﺎعاﻟﺨﻄﻮاتاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷ
	ﺑﻌﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔاﻷﻏﺬﻳﺔ 
	ﻟا ﻨﺘﻴﻈﻒ،واﻔﻟﻞﺼ ، ﻟاوﻄﻬﻲ،وﺒﺘﻟا
	ﻳﺪ
	ﻟﻊﻨﻤ ﻣﻷاﺮضا ﻘﻨﻤﻟاﺔﻟﻮ ﻟﺎﺑ ﻐ ءاﺬ
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	ﻦﻣ يﺬﻟا 
	ﺧﻄﺮ وﻣﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺬﻫﺐ إ
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	COVID-19 COVID-19 14 ً. COVID-19 ً14 ً. 
	أﺣﺪﺎﻤﻫ ﻣﻌﺮض ﻟﺨﻄﺮ أﻋ
	ﺎﺻﻺﻟ ﺔﺑ ﺑـ
	إذا ﺎﻛنﻟﻪﻳﺪ ا ﺘﺧطﻼ ﻊﻣ ﺷﺨﺺﻟ ﻪﻳﺪ ﺔﻟﺎﺣ ﻣﺆﻛ ةﺪ أوﻣﺘﺸﻪﺒ ﺑ ﺎﻬ ﻟـ
	ﺧﻼل ﻟاـ
	ﻳﻮﻣ
	ﺎ ﻟاﺿﺎﻤ ﺔﻴ
	ﺗﻮﺻﻲ ﻣﻨﻈﺔﻤ ﻟا ﺼﺔﺤ اﻟﺔﻴﻤﻟﺎﻌ ﻟﺎﺑ ﺤﺠﺮ ﻟاﺼﺤﻲ ﻟﻤﻠ ﺮﺿﻰ ﻟا ﻦﻳﺬ ﻳﻧﺎﻌﻮن ﻦﻣ 
	اﻟﻤﺆﻛﺪ ﻣﺨﺘﺒ
	ﻳ
	ﺎ ﻟﻤﺪة 
	ﻳﻮﻣ
	ﺎ ﻣﻦ آﺧﺮ ﻣﺮة ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻴﻓ ﺎﻬ ﻟﻤﻠ
	ﻳﺾ


	5.3 "
	5.3 "
	ﺎﻣ ﻫﻲي ﻤﻟاﻄﻟﺎﺨ ﺔ 
	؟ 

	)( ً  14  ً--19:
	ﻟﻐﺮض ﻨﺗﻴﻔﺬ ﻟاﺤﺠﺮ ﻟا ﺼﺤﻲ، ﺘﻳﻢ ﺗﻌ
	ﻳﻒ ﻟﺎﺣﺔ ﻟاﻟﺎﺨﻤﺔﻄ ﻪﻧﺄﺑ اﻟﺸﺨﺺ 
	ﻴﻏﺮ ﻤﻟا
	ﻳﺾ
	وﻟايﺬ ﺧﺎﻟﻂ ﻣﺼﺎﺑﺎ 
	أي ﻣﻤﺎ ﻳ
	ﺧﻼل ﻳﻮﻦﻴﻣ ﻗﻞﺒ ﻇﻬﻮر ﻷاﻋﺮضا ا
	ﻳﻮﻣ
	ﺎ
	ﺑﻌﺪﻇﻬﻮﺎﻫر ﻋ
	ﺎﺣتﻻ اﺔﺑﺎﺻﻹ ﻤﻟاﺆﻛةﺪ ﺑﻴﻓﻮﻜ ﺪ 

	 • COVID-19  1 15 . 
	اﻻﺗﺎﺼلوﺟﺎﻬ ﻟﻪﺟﻮ ﻊﻣ ﺷﺨﺺﻣ بﺎﺼ ب 
	ﻏﻀﻮن 
	ﺘﻣﺮ ﻤﻟوةﺪ ﺗ
	ﻳﺪ ﻦﻋ 
	ﻗد ﻘﻴ ﺔدوناﺘﺳﺨماﺪ ﻣﻌﺪتا اﻟﻤﺤﺔﻳﺎ أواﻗﻮﻟﺔﻳﺎ ﻟاﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟاﻨﻤﺎﺳﺔﺒ 

	@dmunicipality 
	Sect
	Figure

	  .
	ﻳﻘﺘﺼﺮ ذﻟﻚ 
	ﺳﻜﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻋ
	اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ 
	ﻧﻔﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ و اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻧﻔﺲ دورات اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ إﺻﺎﺑﺘﻪ 

	 • COVID-19 
	ﻴﻓﻮﺗ ﺮ ﻟاﺔﻳﺎﻋﺮ ﻟاﺒﻤﺎﺷﺮةﻟﻤﻠ ﺮﻰﺿ اﻤﻟﻦﻴﺑﺎﺼ ﺑ ـ
	دون اﺳﺘﺨﺪما ﻣﻌتاﺪ اﻟﺎﻤﺤﺔﻳ أو ﻟا ﺎﻗﻮﺔﻳ اﻟﺸﺔﻴﺼﺨ ﻟاﻨﻤ ﺎﺳ ﺔﺒ 

	COVID-19 )  
	COVID-19 )  
	ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣ
	ﻳﺾ 
	ﺑﻤﺎ 
	ذﻟﻚ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ أو اﻟﻤﻨﺰل أو اﻟﺘﻮاﺟﺪ 


	•   
	ﻘﺒﻟاءﺎ 
	ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤ ﺔﻘﻠﻐ ا

	( 
	ﺲﻔﻧ ﺘﻟاﻊﻤﺠ
	يﻷ ﺘﻓﺮةﻣﻦ ﻟاﻮﺖﻗ 

	COVID-19 ). ) 2 ( COVID-19   
	أنﻳﻮﻜن ﻋ
	اﺗ ﺎﺼل ﺒﻣﺎﺷﺮ ﻓﺈﺑﺮازتا اﻟﺸﺨﺺﻟاﻤ
	ﻳﺾب 
	ﻋ
	ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ، اﻟﺴﻌﺎل وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷوا 
	، وﻣﺎ إ 
	ذﻟﻚ 
	ﻟاﻔﺴﺮ ﻋ
	ﻘﻣ
	ﺔﺑ ﻦﻣ 
	يأ 
	ﻏﻀﻮن ﻣﺔﻓﺎﺴ 
	ﺘﻣﺮ
	ﻦﻣ ﻣ
	ﻳﺾ ـﺑ 
	أي ﻧﻮع ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ؛ وﻣﻮاﻗﻒ أﺧﺮى ، ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺪ 

	• • 
	• • 
	• 

	. 
	 
	اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺆﻛﺪة دون ﻇﻬﻮر أﻋﺮاض، ﻳﺘﻢ ا ﺘﺣبﺎﺴ ﺘﻓ ﺮة ﻟاﺤﺠﺮ ﻨﻣﺬ ﺎﺗ
	ﺦﻳ ﺟﻊﻤ ﻟاﻴﻌﺔﻨ ﻠﻟﺤﺎتﻻ ﻟاﺎﺨﻤ ﻟﻄﺔ 

	COVID-19 .  14 ً. 
	إذاﻟﻢ ﻜﻳ ﻦﺷﺨﺺ ﺎﻣ ﻋ
	اﺧطﻼﺘ ﺑﺸﺨﺺﻣ 
	ﻳﺾﺑـ
	، ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺮض ﻟﺨﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪوى
	ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺆﻻء اﻷﻓﺮاد اﻻﺳﺘﻤﺮار 
	اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻜﻦ ﻴﻠﻋﻬﻢﻣﺮاﻗﺔﺒ ﺻﺘﺤﻬﻢ ﻤﻟةﺪ 
	ﻳﻮﻣ
	ﺎ ﻣﻨﺬ اﻻﺗﺼﺎل واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻵﺧ
	ﻳﻦ إذا ﻣﺮﺿﻮا


	5.4  COVID-19 
	5.4  COVID-19 
	ﻣﺎذا ﻳﺠﺐ أن أﻓﻌﻞ إذا ﻛﺎن ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻋ
	طﻼﺘﺧا ﻣﻊ ﺨﺷﺺ ﻣﺎ ﻣ
	ﻳﺾ ب 
	،، ﻜﻟﻨﻪ ﻴﻟﺲﻣ
	؟ﺎﻀﻳ 

	14 ًCOVID-19.   COVID-19. 
	إذا ﺎﻛناﻔﻟ ﺮدﻋ 
	ا ﺘﺧ طﻼ ﻊﻣ ﺷﺨﺺﻣ
	ﻳﺾ،ﻓﻴﺠﺐﻋﻪﻴﻠ ﻣﺮاﻗﺔﺒ ﺻﻪﺘﺤ ﻦﻣ ﻟا ﻤﺤﻰواﻟﺴﺎﻌلوﻴﺿﻖا ﻨﺘﻟﺲﻔ ﺧﻼل 
	ﻳﻮﻣ
	ﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻟايﺬ ﺎﻛناﻔﻟﺮد ﻋ
	اﺧطﻼﺘ ﻊﻣ ﻤﻟا
	ﻳﺾب 
	ﺧﻼلﻫﺬاﻟاﻮﺖﻗ ،ﻳﺒﻨﻲﻐ أنﻳﻜﻮناﻟﺸﺨﺺ 
	اﻟﺤﺠﺮﻟاﺼﺤﻲوﻳﻨﺒﻄﻖذﻚﻟ ﻰﺘﺣ ﻟﻮﻇﻬتﺮ ﻴﺘﻧﺠﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ 
	ﻓﺤﺺ 


	5.5 COVID-19 
	5.5 COVID-19 
	اذﺎﻣ ﻮﻟ ﺮﻌﺗض ﺮﻓد ﺨﺸﻟﺺﻟﺪﻳﻪ 
	ﻦﻜﻟو ﻟﻴﺲ ﻟﻪ طﻼﺘﺧا ﻌﻣﻪ ؟ 

	ًُ.   14 ً. 
	ﻋﺎدة
	ﻻ ﻳﺤﺘﺎج أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳ
	ﻌﺘﺒﺮون ﺟﺔﻬ اﺧطﻼﺘ إ
	اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاءات إﺿﺎﻓﻴﺔ
	ﺑﻨﺎء ﻋ 
	ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ، ﺘﻴﺳﻢ ﺗ ﻪﻴﺟﻮ ﻫﺆﻻء ﻷاﺷﺨ صﺎ ﻓﻘﻂ ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ 
	ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون ﺟﻬﺎت اﺧ طﻼﺘ إ
	اﻟﺒﻘﺎء 
	اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻤﺪة 
	ﻳﻮﻣ
	ﺎ

	@dmunicipality 
	Sect
	Figure


	5.6   
	5.6   
	اذﺎﻣ ﻮﻟ ﺮﻌﺗض ﻓﺮد ﻟﺸﺨﺺ 
	اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻻ ﻳﻌﺎ
	ﻣﻦ أﻋﺮاض؟ 

	  . COVID-19    14 . 
	إذا ﺎﻛن ﻫﺬا ا ﻔﻟ ﺮد 
	اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ أي أﻋﺮضا ، ﻓﺄﻧﺖ ﻟﺴﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إ
	اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ
	إذا ﺎﻛن ﻟاﺸﺨﺺاﻤﻟﻌﺰولﻟﻪﻳﺪ ﺔﻟﺎﺣ ﻣﺆﻛ ةﺪ أو ﻣﺸﺘﻪﺒ ﻴﻓﺎﻬ ﻦﻣ 
	، ﻳﺠﺐ ﻋ
	اﻟﻤﺮء أن ﻳﺬﻫﺐ إ
	اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨ
	ﻟﻤﺪة 
	ﻳمﻮ ﻦﻣ ﺎﺗ
	ﺦﻳ آﺧﺮاﺧطﻼﺘ ﻊﻣ ﻟاﺸﺨﺺاﻤﻟ
	ﻳﺾ


	5.7 
	5.7 
	اذإ ﺗﻢ ﺤﻓ ﺺ ﺨﺸﻟاﺺ ﺎﻛونإﻳﺠﺎ
	،ﻣﺎﻫﻲاﻟوﺮﺒﺗﻮﻛﻮﻻت ﺘﻟا ﻲﻳﺐﺠ نأ ﺗﻌﺒﺘﺎﻬ دإ راة ﺳﺆﻤﻟا ﺴﺔ ﻟااﺬﻐﺋ؟ﺔﻴ 

	• • • 
	• • • 

	  ً. 
	إذاﻛﺎﻧﺖﻧﺘﻴﺠﺔاﺧﺘﺒﺎراﻟﺸﺨﺺ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ،ﻳﺠﺐ ﻋ
	إدارةاﻟﻤﺆﺳﺴﺔاﻟﻐﺬاﺋﻴﺔاﻻﺗﺼﺎلﺑﻬﻴﺌﺔاﻟﺼﺤﺔﺑﺪ
	أوﻻ
	واﻟﻌﻨﺎﻳﺔﺑﺎﻟﻤ
	ﻳﺾ

	ً  3 800900  
	ﻳﺐﺠ أن ﺒﺗأﺪ إدارة ﻤﻟاﺆﺳﺔﺴ ﻟاﻐﺬاﺔﻴﺋ أﻳﻀ
	ﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮا
	ﻳﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤ
	ﻳﺪ ﻦﻣ اﺘﻧﻻﺸﺎر ﺎﻤﻛ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ 
	اﻟﻘﺴﻢ 
	ﻦﻣ ﻫﺬا ﻟا ﻞﻴﻟﺪ ﺑﻌﺪ ذﻚﻟ ، اﺗﻻﺼﺎل ﻔﺑ
	ﻳﻖ اﻻﺎﺠﺘﺳ ﺔﺑ ﺑﺎﺘﻟا ﻊ ﻹدارة ﻣﻼﺳ ﺔ ﻟاﻐءاﺬ ﺒﻋﺮ اﻟﺨﻂ اﻟﻦﺧﺎﺴ 
	وأرﺳﺎل ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة إ

	foodpoisoning@dm.gov.ae .   : 
	ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻮاردة 
	اﻟﺒ
	ﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮو
	ﻣﺎ ﻳ

	 /  
	 /  
	ﻞﻫ ﻟﺪﻪﻳ
	ﻟﺪﻳﺎﻬ اﺧ طﻼﺘ ﻣﻊأي ﺷﺨﺺ 
	ﻟاﺴﻜﻦ 

	/ 
	ﻞﻫ ﺗﻲﻀﺘﻘ وﻪﺘﻔﻴﻇ 
	وﻴﻇﺘﻔﺎﻬ ﻋ
	اﻻﺧطﻼﺘ ﻊﻣ ﻤﻟا ﻮﻦﻴﻔﻇ ﻵاﺧ
	ﻳﻦ 


	اﺳﻢ
	اﺳﻢ
	اﺳﻢ
	ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﻟاﻀ ﺨﺺ
	ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﻗﻮﻤﻟا ﻊ
	ﺣﺪد ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﺎﻜﻣن 

	ﻤﻟاﺆﺳﺴ ﺔ
	ﻤﻟاﺆﺳﺴ ﺔ
	ﻤﻟاﻳﺾ
	ﻟاﻞﻤﻌ وﻴﺒﻃﺔﻌ 

	TR
	ﻟاﻤﻌ ﻞ 


	Table
	TR
	ﻷاﺳﻢ رﻗﻢ ﻟاﺠﻮال: ﻤﻟاﻰﻤﺴ ﻟاﻮﻲﻔﻴﻇ 
	ﺎﻜﻣن ﻟاﻤﻌ ﻞ ﻟاﻨﻌﻮان رﻗﻢ ﻣﻜﺎ اﺪﺣﻹﻴﺛاﺎت ﻘﻣﺮ ﻟاﺴ ﻜﻦ ﻟاﻨﻌﻮان رﻗﻢ ﻣﻜﺎ اﺪﺣﻹﻴﺛاﺎ ت 
	ﻋ ﻞﻴﺒﺳ ﺎﺜﻤﻟال : ﺎﻛن ﻟاﺸ ﺨﺺ ﻳﻞﻤﻌ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻃ ﻌ ﺎ م  ﻣﻨﻄ ﻘﺔ اﻟﻤﺨﺒﺰ  ﻟاﺴﻣﺮﺑﻮ ﺎرﻛﺖ 


	@dmunicipality 
	Sect
	Figure
	ﺣﺪد ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﺎﻜﻣ ن ﻟاﺴﻦﻜ وإن ﺎﻛن ﺎﻨﻫك ا ﺘﺧ ﺎﻃﻼ ت 
	ﺣﺪد ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﺎﻜﻣ ن ﻟاﺴﻦﻜ وإن ﺎﻛن ﺎﻨﻫك ا ﺘﺧ ﺎﻃﻼ ت 

	ﺣﺪد ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﺎﻜﻣن ﻟاﻞﻤﻌ وﻴﺒﻃﺔﻌ ﻟاﻤﻌﻞ 
	ﺣﺪد ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﺎﻜﻣن ﻟاﻞﻤﻌ وﻴﺒﻃﺔﻌ ﻟاﻤﻌﻞ 

	 ) ( 
	ﻞﻫ ﻋﻞﻤ اﻟﺸﺨﺺ ﻤﻟاﺨﻠﺘﻂ ﻊﻣ ﻤﻟا
	ﻳﺾ ﻤﻟةﺪ ﻃﻮﻳﺔﻠ
	أ ﺜﻛﺮ ﻦﻣ ﺎﺳﺔﻋ ﺎﺑﻴﻟمﻮ

	ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﻗﻮﻤﻟا ﻊ 
	ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﻗﻮﻤﻟا ﻊ 

	ﻴﺻﺎﻔﺘﻟا ﻞ أﻤﺳءﺎ ﻤﻟاﻮﻦﻴﻔﻇ ﻟاﺎﺨﻤ ﻟﻴﻄﻦ 
	ﻴﺻﺎﻔﺘﻟا ﻞ أﻤﺳءﺎ ﻤﻟاﻮﻦﻴﻔﻇ ﻟاﺎﺨﻤ ﻟﻴﻄﻦ 


	Table
	TR
	ﻷاﺳﻢ :رﻗﻢ ﻟاﺠﻮال ﻤﻟاﻰﻤﺴ ﻟاﻮﻲﻔﻴﻇ 
	ﺎﻜﻣن ﻟاﻤﻌ ﻞ ﻟاﻨﻌﻮان رﻗﻢ ﻣﻜﺎ اﺪﺣﻹﻴﺛاﺎت ﻘﻣﺮ ﻟاﺴ ﻜﻦ ﻟاﻨﻌﻮان رﻗﻢ ﻣﻜﺎ اﺪﺣﻹﻴﺛاﺎ ت 


	ً  )   ( 
	ً  )   ( 
	ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻌﺎ
	أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬﻟﻚ 
	اﻟﺘﻨﻘﻞ 
	ﻋ
	ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ، 
	ﻧﻔﺲ ﺳﻴﺎرة اﻟﻨﻘﻞ



	5.8  
	5.8  
	إذا ﻛﺎن اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﺎﻣﻞ 
	ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ، ﻓﻬﻞ ﻳﺠﺐ إﻏﻼق اﻟﻤﻨﺸﺄة؟ 

	ً 
	اﻹﻏﻼق اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻴﺲ ﺿﺮو
	ﻳ

	 
	.   
	.   
	ﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
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