
عرشة أمور
 أمور يجدر بالسلطات املعنية 

بسالمة األغذية معرفتها بشأن كوفيد-19

يرشح خرباء منظمة األغذية والزراعة 
يف مجال سالمة األغذية ما يعرفونه 

حتى اآلن بشأن كوفيد-19 واألغذية 
ويعطون نصائح للسلطات املعنية 

بسالمة األغذية.

 لالطالع عىل املزيد 
من املعلومات
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يجب املحافظة عىل سالمة سلسلة اإلمدادات الغذائية وتكاملها

يجدر بالسلطات املختصة أن تواصل توفري الخدمات الحاسمة لضامن سالمة اإلمدادات الغذائية يف البلد املعني وتكاملها وأن 

تقدم الدعم للتجارة. وينبغي اتباع نهج قائم عىل املخاطر لحامية صحة املوظفني والرتكيز عىل األنشطة العالية الخطر والعمل 

بشكل مؤقت عىل تعليق األنشطة األقّل خطرًا التي ال تؤثر بشكل مبارش عىل سالمة األغذية أو تجارتها.

إّن جائحة كوفيد-19 ال تزال تتبلور

يجدر بالسلطات أن تواصل العمل عىل رصد تبلور جائحة كوفيد19- وأن تتواصل بشكل دوري مع املوظفني واألعامل التجارية يف مجال األغذية والرشكاء 

عىل املستويني الوطني والدويل )منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة والشبكة الدولية للسلطات املعنية بسالمة األغذية( وأصحاب املصلحة. 

ومل يكن التعاون مع القطاعات كافة يف مجال إنتاج األغذية والرشكاء يف مجال الصحة العامة بهذا القدر من األهمية.

إّن احرتام مبادئ النظافة العامة يف مجال األغذية أمر أسايس

اعتمدت هيئة الدستور الغذايئ عدًدا من الخطوط التوجيهية العملية حول كيفية تطبيق أفضل املامرسات وتنفيذها لضامن 

نظافة األغذية )املبادئ العامة لسالمة األغذية ، CXC 1- 1969( ومناولة اللحوم )مدونة املامرسات الصحية للحوم،

 CXC 58 – 2005( ومكافحة الفريوسات يف األغذية )املبادئ التوجيهية بشأن تطبيق املبادئ العامة لنظافة األغذية عىل 

.)CXG 79-2012 ،مكافحة الفريوسات يف األغذية

أنشطة التفتيش والّتحقق

يجب أن تتواصل طوال فرتة الجائحة عمليات تفتيش األغذية يف املواقع العالية املخاطر بالنسبة إىل 

األغذية مثل املسالخ ومصانع تجهيز األغذية املطبوخة أو الجاهزة لالستهالك. وقد يستوجب بدوره تعطّل 

اإلمدادات الغذائية والحاجة إىل زيادة قدرات اإلنتاج بسبب إقفال الصناعات مزيًدا من اإلرشاف يك ال 

تقّوض التدابري املؤقتة سالمة األغذية.

توسيم األغذية

ينبغي أيًضا النظر يف إمكانية إجراء تعديالت مؤقتة يف رشوط توسيم األغذية طاملا أّن ذلك ال يرّض بسالمة األغذية 

وأّن بطاقات التوسيم ال تضلل املستهلك. وسوف يتيح التحيل باملرونة بالنسبة إىل رشوط التوسيم إمكانية إعادة 

توجيه األغذية املعّدة لقطاع الخدمات )أي املطاعم( إىل قطاعات أخرى وبالتايل تجّنب هدر األغذية. وينبغي عدم 

التسامح مع االدعاءات الصحية غري املسموح بها أو العوامل املسببة للحساسية غري املعلن عنها.

املختربات املختصة باألغذية

باإلمكان تغيري وجهة استخدام املختربات املختصة باألغذية إلجراء فحوصات كوفيد19- عىل عينات رسيرية. ويجب أن يقترص اختبار 

األغذية عىل العينات ذات األولوية القصوى )كالتحقيق يف حاالت تفٍش ما( فقط. وال يوىص بإجراء اختبار للكشف عن وجود كوفيد19- يف 

عينات من األغذية أو املياه عىل اعتبار أّن أيًا منهام غري معني بنقل العدوى.

حامية العاملني يف مجال التفتيش

يجب حامية صحة املفتشني يف مجال األغذية. ويجب تدريب املوظفني للحد من انتقال الفريوس مثالً من خالل التباعد 

الجسدي وغسل اليدين باستمرار والنظافة الشخصية واستخدام تجهيزات الحامية الشخصية عىل النحو الصحيح.

اإلصابة باملرض يف مقر العمل

 يتعني عىل املوظفني كافة اإلفادة عن أي عوارض إصابة بكوفيد19- أو أي مرض مؤكد عىل الفور ومالزمة منازلهم. 

 يف 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.

الحيوانات املستخدمة إلنتاج األغذية غري معرضة لخطر 
كوفيد-19

تشري القرائن الحالية إىل أّن الحيوانات املستخدمة إلنتاج األغذية غري معرضة لإلصابة بكوفيد19- ولن تصب به من 

خالل االتصال الوثيق بإصابات برشية.

إّن األغذية والحيوانات الحية املستوردة من بلدان يرتفع فيها معدل 
انتشار كوفيد19- ال تشكل خطًرا إضافًيا

ليست هناك حاليًا أي قرائن تشري إىل أّن األغذية ومواد تعبئة األغذية هي مصدر النتقال العدوى أو ممّر لها. فالحيوانات 

املستخدمة إلنتاج األغذية مل تكن معنية بانتقال كوفيد19-، لذا فإّن األغذية والحيوانات املستخدمة إلنتاج األغذية املستوردة 

يجب أن تخضع لنفس عمليات الرقابة عىل الواردات كام يف مرحلة ما قبل الجائحة.

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

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https://workspace.fao.org/sites/codex/Standards/CXC+1-1969/CXP_001a.pdf
https://twitter.com/OHdeptofhealth/status/1248249304600449024
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https://workspace.fao.org/sites/codex/Standards/CXC+58-2005/CXP_058a.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https://workspace.fao.org/sites/codex/Standards/CXG+79-2012/CXG_79f.pdf
http://www.fao.org/2019-ncov/ar
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

