
 

 انًطعى انشعجٙ

 َعى

 

 ال

 
 

 انغذائٙ انٕلبٚخ يٍ انزسًى
 

 انُظبفخ انششظٛخ نهعبيهٍٛ

 انٛضٍٚ ٔلّض األظبفز رُظٛف 

 جس انمفبسادن  

 انًطجٕر غسم انٛضٍٚ جِّٛضاً ثعض انزعبيم يع انطعبو غٛز 

 انًالثس َظبفخ 

 ساليخ انعبيهٍٛ يٍ األيزاع أٔ انجزٔح 

 َظبفخ يٕلع إعضاص انطعبو

 انمٕارع ٔانذشزاد ًٛع انفزذبد انزٙ رأٔ٘ إنٛٓبإغالق ج 

 ٔضع شجك سهكٙ َبعى عهٗ انُٕافذ نًُع صسٕل انذشزاد 

  َظبفخ ٔسمف انًطجز ٔأرضٛزّ ٔجضراَّ

 ٔجٕص يزأح شفظ نهزٕٓٚخ 

 رٕفُّز يغبسم نألٚض٘ ٔيغبسم ألصٔاد انًطجز 

 ٙجّٛض رٕفٛز َظبو طزف طذ  

 رٕفٛز دبٔٚبد انُظبفخ ٔانذزص عهٗ رغطٛزٓب  

 رمطٛع يشزهفخ نكم طُف رٕفٛز أسطخ  

 رٕفٛز ثالجبد ٔفزٚشراد نذفع انطعبو  

 رُظٛف يعضاد انًطجز صائًب 

 ال يوجذ غياب كلي للخطر
 

 ارشبصاد نهًسزٓهك
 

انًعزٔضخ   رجُت انًُزٕجبد سزٚعخ انزهف

 نهجٛع صٌٔ ادززاو  انشزٔط

 

 رجُت انًُزٕجبد ثضٌٔ ٔسى

 

فز فٛٓب شزٔط رجُت انشضيبد انزٙ ال رزٕ

 انُظبفخ
 

 

 

 

 

 

 مذيريـة التجـارة لواليـة قالمـة

 مصلحة الجودة

 

 اإلطعاملممارسات السليمة للنظافة في ا

 الجماعي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًطٕٚخ ْضف
  نٕلبٚخ يٍ انشطز انغذائٙ نهزمهٛض يٍ ٔ ا انزذسٛس

 .انزسًًبد انغذائٛخ

 ؟كٛف
  لٕاعض االطعبو انجًبعٙعزع  

  إظٓبر ْٛئخ َٔظبفخ عًبل انًطبعى 

 رطٕٚز يفٕٓو انًًبرسبد انذسُخ نهزظُٛع ٔانُظبفخ 

 

 انزغذٚخ يظضر أسبسٙ نهذٛبح
 

 



 إنٗ رٓضف  يزالجخ انجٕصح
 انزضبء = انشضيخ األيٍ + +انظذخ 

 

نهساليخ  انًفبرٛخ انشًسخ

 انظذٛخ نهًٕاص انغذائٛخ
 

 
 

  رعٕصٔا عهٗ انُظبفخ 

  انُٛئخ عٍ انطبسجخلٕيٕا ثفظم انًٕاص 

  لٕيٕا ثطٓٙ انًٕاص جٛضا 

  ادزفظٕا ثضرجخ انذزارح انًُبسجخ 

 اسزعًهٕا يبء ٔ يٕاص يضًَٕخ 

 

 

 انمٕاعض انشًس

 انٕسظ

 صٔراد انًٛبِة، األثٕاٌ، انجضرااألرضٛخ ، 

 انٛض انعبيهخ
 انُظبفخ انجسضٚخ ٔ َظبفخ انثٛبة 

  األجٓشح
 طٛبَخ جٛضح، كًب نٕ كبَذ جضٚضح 

  ٔنٛخانًبصح األ
 فٙ دبنخ طبسجخ، رٕضٛت جٛض، فٙ انزجزٚض 

 انطزٚمخ 

 انزضفك ٔ انزذزكبد، انذزكبد انشبطئخ 
 

 أْى أسطبء انُظبفخ
 

 ثجزٔح انجشزح اإلطبثخ نهٕججبد عُضاَزمبل انعضٖٔ 

 
 انزششٍٚ انفٕضٕ٘

 
 

 االطعبو انسزٚع اسطبء
 

 طبٔالد االرطفخ االكم فٙ يكبٌ انعًم

  

 

 ًطجزيشبنفبد ان
 

 

 اًْبل أاَٙ انطجز ارسبر انًغسم

  

 فٕضٗ عبيخ ٔ لزة انفضالد يٍ يكبٌ انزذضٛز

 
 

 

 


