
عرشة أمور
يجدر باألعامل التجارية املعنية باألغذية 

معرفتها عن سالمة األغذية وكوفيد-19

يرشح خرباء منظمة األغذية والزراعة 
يف مجال سالمة األغذية ما يعرفونه 

حتى اآلن بشأن كوفيد-19 واألغذية 
من خالل إسداء نصائح يف مجال 
النظافة للعاملني يف هذا املجال.
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يجب املحافظة عىل سالمة سالسل اإلمدادات الغذائية وتكاملها

يجب أن تكون األعامل التجارية املعنية باألغذية، اليوم أكرث من أي وقت مىض، مسؤولة عىل طول سلسلة األغذية عن 

املحافظة عىل سالمة اإلمدادات الغذائية وتوافرها بحيث يثق بها املستهلكون مبوازاة املحافظة عىل صحة العاملني وسالمتهم.

مواءمة مامرسات سالمة األغذية مع التدابري املتصلة بكوفيد-19

مواصلة اتباع األنظمة الوطنية لسالمة األغذية مبوازاة حامية املوظفني واألغذية. ويجب النظر يف إمكانية إجراء تغيريات يف 

تدفق العمليات وتدريب املوظفني لالمتثال لتدفقات العمل الجديدة ومتطلبات التباعد.

تعزيز مامرسات النظافة الجيدة وإجراءات التشغيل املوحدة

فرض تدابري حازمة عىل صعيدي النظافة واإلصحاح وتنظيم تدريب للتذكري برشوط النظافة والوقاية من األمراض املعدية. 

 وحتى يف حال تعّذر عىل مفتيش األغذية زيارة أماكن العمل، يجدر باألعامل التجارية املعنية باألغذية أن تدرك 

أّن الجميع ال يزال يعتمد عىل سالمة اإلمدادات الغذائية.

املحافظة عىل فعالية اإلصحاح

تنظيف وتعقيم وتطهري بيئات العمل بناء عىل مبادئ الدستور الغذايئ العامة لنظافة األغذية. إذ باإلمكان 

القضاء عىل الفريوس باستخدام املنظفات واملطهرات العادية. لكن، قد يتعنّي لحامية املوظفني استحداث 

عمليات تنظيف إضافية يف املناطق املعرّضة للمس من جانب اإلنسان مثل الحاممات ومقابض األبواب 

واملقاصف وأماكن االسرتاحة.

تدابري احرتازية محددة للعاملني يف مجال األغذية

من شأن تجهيزات الحامية الشخصية مثل القفازات واألقنعة الصالحة لالستخدام ملرة واحدة فقط أن 

تحمي العاملني يف مجال األغذية وأن تقي من تفيش الفريوس يف حال استخدامها عىل النحو الصحيح. وال 

تكون القفازات واألقنعة فعالة إاّل يف حال استخدامها بالتزامن مع غسل اليدين باستمرار. وينبغي تدريب 

العاملني يف مجال األغذية عىل استخدام تجهيزات الحامية الشخصية بالشكل الصحيح.

اإلصابة باملرض يف مقر العمل

 يتعني عىل املوظفني كافة اإلفادة عن أي عوارض إصابة بكوفيد-19 أو أي مرض مؤكد عىل الفور ومالزمة منازلهم. 

 ويف حال ظهور العوارض أثناء العمل، يجب عزل املوظف املعني بانتظار صدور رأي طبي بهذا الشأن. ويجب إبالغ 

أي شخص كان عىل اتصال وثيق باملوظف املريض واتخاذ تدابري اإلصحاح املناسبة.

محال البيع بالتجزئة

ينبغي التقيّد بالتباعد الجسدي لكل من املوظفني واملستهلكني. ويتعني تطهري األسطح واألغذية املعرّضة للّمس 

بشكل كبري. ويتعني عىل األعامل التجارية يف مجال األغذية أن تتكيف مع التغريات يف مجال طلب املستهلكني 

وضامن بقاء األغذية القابلة للتلف مأمونة وتجّنب هدر األغذية.

التوزيع والتجارة اإللكرتونية

اتباع الخطوط التوجيهية القامئة للدستور الغذايئ بشأن نقل شحنات األغذية واألغذية شبه املعبأة. وعند 

تسليم األغذية التي تم رشاؤها عرب اإلنرتنت، يجدر بالساعي أن يضع قفازات وقناًعا واقيًا وأن يغرّيها كلام 

دعت الحاجة وأن يحافظ عىل نظافة عملية التسليم بأكملها.

 املطاعم ومحال بيع الوجبات الرسيعة واألغذية املباعة 
يف الشوارع

املحافظة عىل التباعد الجسدي. وحيثام أمكن ذلك، تخصيص أماكن الستالم البضائع بالنسبة إىل املستهلكني وإتاحة 

إمكانية التسليم والدفع من دون مالمسة. وتشكل هنا أيًضا النظافة الجيدة واإلصحاح الجيد رشطًا أساسيًا.

ال أدلّة حالًيا عىل أّن فريوس كورونا املستجّد ينتقل 
عن طريق األغذية

ينتقل الفريوس بشكل أسايس من خالل التالمس بني شخص وآخر. لذا، ال تشكل مناولة األغذية 

وإنتاجها وتجهيزها وبيعها خطرًا لإلصابة بفريوس كورونا.

 لالطالع عىل املزيد 
من املعلومات
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http://www.fao.org/2019-ncov/ar
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

http://www.fao.org/2019-ncov/ar
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

