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لوقاية من الغذاء وامن أجل سالمة  األطعمةومحال   األغذية ومعامل لشركات  يةإرشاددالئل 

  91-كوفيدفيروس بعدوى ال

  0202دليل إرشادي مؤقت  

 مقدمة

 غير مسبوق في الوقت الحالي يواجه العالم 
ً
)املعروف  SARS-CoV-2الذي ُيسببه فيروس  91-مرض كوفيد نتيجة جائحةتهديدا

التباعد ( فيما يتعلق بتطبيق تدابير WHOالعاملية ). امتثلت بلدان عديدة لنصيحة منظمة الصحة (91-باسم فيروس كوفيد

 ق العديد منوقد أدى تطبيق هذه اإلجراءات إلى إغال  .من خاللها الحد من انتقال املرض كإحدى الطرق التي يمكن الجسدي

عد العمل من املنزل وعن بُ  وفي حين أن، وفرض قيود على السفر واملناسبات االجتماعية. التعليم معاهدالشركات واملدارس و 

العاملين في مجال الصناعات  إال أن، بعض األشخاصدى ل مألوف وشائعهو أمر ت وإجراء نقاشات وعقد اجتماعات عبر االنترن

 ال يتاح لهم الغذائية 
ً
 ة.املعتاد مهة عملهم في أماكناالستمرار في مواصلفي الحقيقة فرصة العمل من املنزل، بل ُيطلب منهم عادة

 لذلك 
ً
اة لنجمن أجل االحفاظ على صحة جميع العاملين في مجال إنتاج الغذاء وسالسل اإلمداد وسالمتهم  من الضروري جدا

بالتالي يتعين على جميع أصحاب املسؤولية املعنيين املساهمة في الحفاظ على سالمة حركة الغذاء على  من الوباء الحالي.

 الستمرار ثقة املستهلك وموثوقيته في سالمة الغذاء وتوافره.امتداد سالسل اإلمداد الغذائي. وهذا 
ً
 مطلوب أيضا

 

 على FSMSمعامل األغذية نظم مراقبة السالمة الغذائية )تطبق يجب أن 
ً
مبادئ نظام نقاط املراقبة الحرجة وتحليل ( اعتمادا

في  FSMSتستند نظم مراقبة السالمة الغذائية  ( من أجل إدارة مخاطر سالمة الغذاء ومنع تلوث الطعام.HACCP)املخاطر 

سيم مناطق وتقتعزيز الصحة العامة و والتنظيف  املمارسات الصحية الجيدةتطبيق تتضمن  أساسيةمعامل األغذية إلى برامج 

 
ُ
ات أي جميع النشاط –ومستوى اللياقة للعمل  والتخزين والتوزيع والنقل والنظافة الشخصية دينور  املعالجة ومراقبة امل

 املبادئ العامة لسالمة رسختوقد  .الغذائية وسليمة للصناعاتوالشروط األساسية الضرورية للحفاظ على بيئة صحية 

 من أجل تنفيذ ضوابط  The Codex General Principles of Food Hygiene األغذية في الدستور الغذائي
ً
 متينا

ً
أساسا

 .الغذاءالنظافة الرئيسية في كل مرحلة من مراحل تصنيع األغذية ومعالجتها وتسويقها وذلك من أجل منع تلوث 

أو نظام نقاط املراقبة الحرجة وتحليل  (FSMS)إنشاء فريق لنظم مراقبة السالمة الغذائية على إذا عملت شركات األغذية 

ضمان مراجعة األنشطة من أجل ( أو كليهما، فيجب إشراك أعضاء هذه املجموعات في كل املناقشات HACCP)املخاطر 

يين شخص ، فيجب عليها تعأو كليهما HACCPأو  FSMSالجديدة مع مراعاة سالمة الغذاء. أما إذا لم يكن لدى الشركات فريق لـ 

تدابير إضافية، وعليه أن يبقى على اتصال مع السلطات نتيجة أي  سالمة الغذاءعلى مخاطر حول إمكانية حدوث مسؤول للنظر 

 املسؤولة عن سالمة األغذية من أجل أي استشارة. 
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ً
بمرض  الغذائي من اإلصابة القطاعالعاملين في  حمايةلتدابير الحاضر بشدة إلى ضمان االمتثال  املعامل في الوقت تحتاج إذا

 .والصحة العامةالنظافة الشخصية  اتتعزيز ممارسنقله و منع التعرض للفيروس أو و  91-كوفيد

ير وتوف الغذائية، حلقةالحفاظ على سالمة الداعمة  لل  تسليط الضوء على التدابير  رشادية اإل  دالئلالغرض من هذه ال

 .إمدادات غذائية كافية وآمنة للمستهلكين

 عبر الطعام 91-انتقال كوفيد احتمالية

 أن ُيصاب األشخاص بمرض كوفيد
ً
مرض يصيب الجهاز  فهو من خالل األطعمة أو عبوات املواد الغذائية.  91-من املستبعد جدا

آخر ومن خالل التماس املباشر مع قطيرات الجهاز التنفس ي مع شخص تماس انتقاله األساس ي يكون من خالل  التنفس ي وطريق

صاب.
ُ
 الناجمة عن سعال أو عطاس الشخص امل

سببة ألمراض الجهاز التنفس ي قادرة على االنت
ُ
أو أغلفة  مقال عبر الطعاال يوجد دليل في الوقت الحاضر على أن الفيروسات امل

  ،األطعمة
ً
 أو حيوانا

ً
ألن الفيروسات التاجية ال تستطيع التضاعف في الطعام، بل تحتاج إلى ُمضيف سواًء كان إنسانا

 لتتضاعف.

 ألحدث ما نشرته منظمة الصحة العاملية إلى أن الفيروس املسبب لكوفيدوتشير األدلة الحالية 
ً
ينتقل أثناء املخالطة  91-وفقا

عد  دوات األ تي تنتج أثناء السعال أو العطاس( و الوثيقة من خالل قطيرات الجهاز التنفس ي )ال
ُ
ل حيث يمكن أن ينتق ،يةامل

 من شخص آلخر عندما يتسبب سعال أو عط
ً
صاب بإنتاج قطيرات تصل إلى أنف أو فم أو الفيروس مباشرة

ُ
اس الشخص امل

 لكونها ثقيلة  عيون شخص آخر.
ً
كما أن هذه القطيرات قد تهبط على األسطح واألغراض املحيطة بالشخص املصاب، نظرا

 بحيث ال يمكن حملها في الهواء، بالتالي من املحتمل أن ُيصاب أي شخص لدى مالمسة سطح أو غرض ملوث أو 
ً
ص يد شخجدا

 مصاب، ثم ملس عينيه أو أنفه أو فمه. وهذا قد يحدث أثناء مسك مقابض األبواب أو مصافحة األيدي ثم ملس الوجه.

سبب لكوفيدع  
ُ
 على األسطح املختلفة، وأفادت أن الفيروس  91-ملت األبحاث الحديثة على تقييم مدة بقاء الفيروس امل

ً
حيا

 ملدة تصل إلى 
ً
 ع(، وملدة تصل إلى أرب)الستانلس ستيل ساعة على البالستيك والفوالذ املقاوم للصدأ 07قادر على البقاء حيا

هذه األبحاث تحت ظروف املخبر )من حيث  أجريت لكنو  .ساعة على الورق املقوى  02ساعات على النحاس، وما يصل إلى 

 .اليومية الواقعيةالحياة  فيالتحكم في الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة(، لذلك ال بد من عكس النتائج بحذر 

من  حة الغذائيةالصمعامل األغذية تعزيز تدابير النظافة الشخصية وإجراء دورات تدريبية متجددة حول مبادئ يتحتم على 

 . يمكن أن تكون ءه بالفيروس من العاملين في الغذامواد تعبئتخطر تلوث أسطح إعداد الطعام و  أو الحد من أجل التخلص

فعالة في تقليل انتشار الفيروسات واألمراض داخل معامل  ثل الكمامات والقفازات املطاطية( مPPE) الفرديةوسائل الحماية 

نص   األغذية، ولكن بشرط استخدامها بصورة صحيحة.
ُ
سدي بتطبيق التباعد الجح معامل األغذية بشدة باإلضافة إلى ذلك، ت

وتشجيع غسل اليدين والتعقيم بصورة متكررة وفعالة في كل مرحلة من مراحل  والصحة العامةظافة تدابير صارمة للنفرض و 
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بين العمال والحفاظ على  91-هذه التدابير كفيلة بحماية املوظفين من نشر مرض كوفيدداد األغذية وتصنيعها وتسويقها. إع

 واستبعادهم مع مخالطيهم من مكان العمل.عاملة واكتشاف العمال املصابين بالعدوى ال ى قو سالمة ال

صابين، إال أنه  91-( للفيروس املسبب لكوفيدRNAعلى الرغم من أن املادة الوراثية )
ُ
قد تم عزلها من عينات البراز للمرض ى امل

وال بد من اإلشارة إلى أن غسل اليدين بعد  الفموي.-حتى اآلن أي دليل على انتقال الفيروس بالطريق البرازي  ُيسّجللم 

 عند التعامل مع الطعام.األ  من املمارساتاستخدام املرحاض 
ً
 ساسية خاصة

 91-بأعراض كوفيد تثقيف: الالغذائي القطاعن في العاملو 

اص واألشخ الغذاءاألشخاص العاملين في إنتاج وتوزيع  ما في ذلكبلعاملين في مجال األغذية موجه لهذا الدليل اإلرشادي 

 املوظفين الذين قد يلمسون األسطح املعدة لتحضير الذين يلمسون الطعام املفتوح كجزء من مهام عملهم. 
ً
كما يشمل أيضا

لنظافة لى املدراء وعمال اعبالتالي تنطبق اإلرشادات  ،ر فيها الطعام املفتوحالطعام أو األسطح األخرى في الغرف التي ُيحضّ 

 وموظفي التسليم ومفتش ي األغذية.وعمال الصيانة 

 بالبقاء في املنزل. ويجب أن يبقى بأن صحتهم ليست على ما يرامتوص ي منظمة الصحة العاملية األشخاص الذين يشعرون 

كما يجب على أصحاب األعمال املتعلقة بالقطاع الغذائي إصدار  .91-العاملون في قطاع األغذية على دراية بأعراض كوفيد

 الحظيتتمثل النقطة األكثر أهمية بأن العمل.  من ومنحهم إجازاتتوبة للموظفين بشأن اإلبالغ عن هذه األعراض إرشادات مك

املوظفون األعراض في وقت مبكر من أجل أن يتمكنوا من طلب التشخيص والرعاية الطبية املناسبة وتقليل خطر إصابة 

 زمالئهم العاملين.

 :يما يل 91-تشمل األعراض الشائعة ملرض كوفيد

 درجة مئوية أو أعلى( 57،3 –درجة حرارة مرتفعة حمى )ال 

  أو غير ذلك –السعال 
ً
 وقد يكون جافا

 ضيق النفس 

  التنفسفي صعوبة 

 التعب 

 في بيئة العمل 91-: منع انتشار مرض كوفيدفي القطاع الغذائيالعاملون 

( بتعليمات مكتوبة وتوفير تدريب حول كيفية منع انتشار عدوى األماكن املتعلقة باألغذية يجب تزويد العاملين في 
ً
 )املطاعم مثال

ظم مراقبة ن للعمل التي تتبعها شركات األغذية كجزء منأن تضمن اإلجراءات الروتينية املتعلقة باملالئمة  ينبغي .91-كوفيد

ال يجب على املوظفين الذين يعانون من توعك أو ظهرت  من أماكن العمل. استبعاد العمال املصابين FSMS السالمة الغذائية
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وهذا ضروري ألنه في حال كان العامل  ن،كيفية االتصال باألطباء املختصيب اطالعهمويجب  ،العمل 91-عليهم أعراض كوفيد

املصاب على تماس مع الطعام فمن املمكن أن ينقل الفيروس إليه أو إلى أسطح تحضير الطعام ضمن مكان العمل في حال 

 باإلضافة إلى ذلك، قد ال تظهر األعراض أحيان التماس باليد. أثناءالعطاس أو السعال أو 
ً
 ألشخاصاعلى األشخاص املصابين أو  ا

بالتالي قد ال تظهر أي عالمات أو أعراض للمرض أو قد تظهر أعراض خفيفة يمكن اإلغفال  ،في مرحلة ما قبل ظهور األعراض

. عد قادرين على نشر العدوى والفيروسعنها بسهولة. وقد ثبت أن بعض األشخاص املصابين الذين لم تظهر عليهم األعراض ب  

ملين في مجال الصناعات الغذائية وبغض النظر عن حالتهم الصحية الظاهرة بممارسة وهذا يؤكد على ضرورة التزام جميع العا

مبادئ ل من عا توفير مستوى كات األغذية إلى تحتاج شر . PPE الفرديةمبادئ النظافة الشخصية واستخدام معدات الوقاية 

 لضمان الحفاظ على بيئة عمل خالية من األمراض. إدارة املوظفيناألمان و 

 الذين ثبتت و أالذين يعانون من أعراض سواًء ) 91-املصابين بكوفيدلعاملين ل إعطاء إجازة األساسيةيجب أن تضمن البرامج 

وال يجب أن يعمل املوظفون الذين  ومخالطيهم )الذي خالطوا حاالت مؤكدة( من أماكن العمل.إصابتهم دون ظهور أعراض( 

. كما يجب وضع إجراءات تسهل على املوظفين اإلبالغ عن املرض عبر الهاتف 91-يشعرون بتوعك أو لديهم أي من أعراض كوفيد

معلومات موثوقة ويجري  91-)أو البريد االلكتروني( من أجل أن يتلقى العاملون في املراحل املبكرة من اإلصابة بمرض كوفيد

 ستبعادهم من بيئات العمل بسرعة.ا

نظم  عبأعلى معايير النظافة بما يتماش ى م ينبغي االستمرار في تطبيق املمارسات املتعلقة بسالمة األغذية في أماكن الطعام

طبقة. (FSMSمراقبة السالمة الغذائية )
ُ
 امل

 تتضمن املمارسات الصحية الجيدة للموظفين ما يلي:

  اليدين  تنظيف 
ً
نصيحة منظمة الصحة  حسب)ثانية على األقل  02الغسيل باملاء والصابون ملدة أي  – جيدا

 .العاملية(

  استخدام معقمات األيدي التي تحتوي على الكحول. 

  غسل)تغطية الفم واألنف عند السعال أو العطاس، والتخلص من املحارم و تطبيق مبادئ النظافة التنفسية 

 .اليدين(

 لألسطح في أماكن العمل واألماكن كثيرة اللمس مثل مقابض األبواب هير املتكرر طالتنظيف والت. 

 .تجنب املخالطة الوثيقة مع أي شخص ظهرت عليه أعراض ملرض تنفس ي مثل السعال والعطاس 

 : استخدام القفازات املطاطية وحيدة االستخدامفي القطاع الغذائيالعاملون 

 تغييرها بصورة متكررة وغسل اليدين بين كل ينبغييمكن أن يستخدم العاملون في مجال األغذية القفازات املطاطية ولكن 

كما يجب تغيير القفازات بعد تنفيذ األنشطة غير املتعلقة بالطعام مثل فتح األبواب أو إغالقها باليد  تغيير وبعد إزالة القفازات.

ن ارتداء القفازات يمكن أن يسمح بتراكم الجراثيم على سطح أك العاملون في مجال األغذية يجب أن يدر  وتفريغ الصناديق.
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.
ً
 غسل اليدين بعد إزالة القفازات لتجنب حدوث تلوث باألطعمة الحقا

ً
ي كما يجب على العاملين ف اليدين، لذلك من املهم جدا

 .املطاطية القفازاتمجال الغذاء تجنب ملس الفم والعينين أثناء ارتداء 

، حيث يمكن أن تتلوث القفازات وحيدة غسل اليدينعن االستعمال في بيئة العمل كبديل  القفازات وحيدةال يجب استخدام 

. كما قد تؤدي إزالة القفازات وحيدة قد تتلوث بها يد العاملبالطريقة ذاتها التي 91-االستعمال بالفيروس املسبب لكوفيد

 قد يعطي ارتداء القفازات املطاطية وحيدة االستعمال وتجدر اإلشارة إلى أن االستعمال إلى تلوث اليدين. 
ً
 زائفا

ً
 باألمان شعورا

 املطلوب. باملستوى وقد ينتج عنه إهمال املوظفين لغسل أيديهم 

. تحتاج شركات األغذية إلى من ارتداء القفازات وحيدة االستعمال أكثر ضد العدوى  وقائي  بمثابة حاجزغسل اليدين ُيعد 

 وبصورة متكررة.
ً
لعادي يكفي استخدام الصابون ا ضمان توفير املرافق الصحية املناسبة والتزام العمال بغسل أيديهم تماما

 جراء إضافي دون أن يحل محل غسل اليدين.معقم اليدين كإ واملياه الجارية الدافئة لغسل اليدين. كما يمكن استخدام

 التباعد الجسدي في بيئة العملتطبيق : القطاع الغذائيالعاملون في 

 
ً
ويتحقق ذلك من خالل تقليل التماس بين ، 91-إبطاء انتشار مرض كوفيد فيمساعدة لل تطبيق التباعد الجسدي مهم جدا

دالئل تنص ال إرشادات التباعد الجسدي قدر اإلمكان.االلتزام بيجب على جميع شركات األغذية األفراد املصابين واألصحاء. 

عندما يكون من الصعب و  ،أقدام( بين العمال 5ن متر واحد )ة ملنظمة الصحة العاملية على ترك مسافة ال تقل عرشادياإل 

 مناقشة التدابير التي يتعين اتخاذها لحماية املوظفين.تطبيق ذلك في بيئة عمل إنتاج الغذاء، يحتاج أصحاب العمل إلى 

 في بيئة العمل بالقطاع الغذائي:من األمثلة حول التدابير العملية لاللتزام بتطبيق التباعد الجسدي 

  بحيث ال يواجه العمال بعضهم البعض. ومعالجته محطات عمل متدرجة على جانبي خطوط إنتاج الغذاءوضع 

  الفردية الوقاية  وسائلتوفيرPPE  مثل الكمامات ومشابك الشعر والقفازات املطاطية وحيدة االستعمال وثياب

 في  يجب أن يكون . وأحذية العمل قليلة االنزالق نظيفةالعمل ال
ً
 روتينيا

ً
استخدام معدات الوقاية الشخصية أمرا

جهزةمناطق العمل عالية الخطورة 
ُ
إلنتاج وتحضير األطعمة الجاهزة واملطهية. عندما يرتدي املوظفون معدات  امل

 ، من املمكن تقليل املسافة بين العمال.الفرديةالوقاية 

 .املباعدة بين محطات العمل، وهذا قد يحتاج إلى تخفيض سرعة خطوط اإلنتاج 

 .تحديد عدد املوظفين في مناطق تحضير الغذاء في وقت واحد 

 ين في مجموعات أو فرق عمل لتقليل االحتكاك بين املجموعات.تنظيم املوظف 

 في مكان العمل 91-ائي: مرض كوفيدالقطاع الغذ العاملون في

 دالئل إرشاديةعلى  عامل األغذيةمل (FSMSنظم مراقبة السالمة الغذائية ) على تعتمدتشمل البرامج األساسية التي يجب أن 

فين تعليمات لإلبالغ عن مرض املوظ الدالئلتتضمن هذه ينبغي أن و مرض املوظفين العاملين في أماكن الطعام.  حاالتإلدارة 
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ل الدالئوسياسات العودة إلى العمل عندما يتعافى املوظفون من املرض. كما يجب تدريب املوظفين على استخدام هذه 

 إلى زمالئهم العاملين.  91-كوفيدمرض رصة ملنع انتقال واالمتثال لها واإلبالغ عن املرض في أقرب ف رشادية اإل 

لى رأس ع في القطاع الغذائيعامل ال بقاءاملرض واستبعاد العمال املرض ى(  )مثل اإلبالغ عنتطبيق هذه اإلجراءات يستبعد 

. من املرجح حدوث ذلكمن الضروري وضع خطة عمل إلدارة . ومع ذلك، 91-أعراض كوفيدوظهور بتوعك  أثناء شعورهعمله 

ضور عدم الحبوجوب يجب أن يكون املوظفون على دراية  ، لذلكسيبلغ عن املرض عبر الهاتف في القطاع الغذائيعامل الأن 

 عبر الهاتف وطلب املشورة الطبية. عن ذلكبالغ ، واإل 91-أعراض كوفيد في حال ظهور الى مكان العمل 

مع و  بل عليهم طلب الرعاية الطبية. ليست على ما يرام إلى مكان العملأن صحتهم باملوظفين الذين يشعرون  يجب حضور ال 

غرفة  إذا أمكن إلى نقله، يجب 91-كوفيدملرض أعراض نموذجية ظهور طعام في مكان العمل مع الذلك، في حالة توعك عامل 

 عن اآلخرين حيث يمكن عزله خلف باب مغلقبأو منطقة 
ً
 ن ذلك.للتهوية إن أمك نافذةل، مع فتح ا، مثل مكتب املوظفينبعيدا

 .طعمةاأل  كاناملوظف غير السليم بسرعة من م اتخاذ الترتيبات الالزمة إلخراج ثم

يجب و  .91-وفيدكرض الحاالت املشتبه فيها مل أو  اإلصابة حاالتة لإلبالغ عن ادات الوطنييجب على املوظف املريض اتباع اإلرش

ملس  يتجنبن أ ينبغيكما . إلى املنزل  املساعدة الطبية أو لحين إرساله أثناء انتظار  تجنب أي اتصال مع املوظفين اآلخرين عليه

في كيس  املنديل ووضع العطاسأو د السعال عنبمنديل يمكن التخلص منه  واألنف الفمتغطية و واألسطح واألشياء  األشخاص

ملرفق اس في اأي مناديل متاحة، فيجب السعال والعط هناكإذا لم يكن  .منه في سلة مهمالت مزودة بغطاء التخلصأو جيب ثم 

ك ذلإذا كان  نفصلاستخدام حمام مالحمام أثناء انتظار املساعدة الطبية، يجب الذهاب إلى إلى  وفي حال الحاجة. املثني

 متاح
ً
 .ا

سوائل امللوثة بشكل واضح ب واألغراضيجب تنظيف جميع األسطح التي المسها املوظف املصاب، بما في ذلك جميع األسطح 

مثل املراحيض ومقابض األبواب التلوث  كثيرة، وجميع املناطق التي يحتمل أن تكون (إفرازات الجهاز التنفس ي)الجسم 

 حيث ثبت أن املطهرات التي ،التنظيفيجب استخدام املطهرات التي تحتوي على الكحول )اإليثانول( ألغراض  والهواتف.

التي  تقلل بشكل كبير من عدوى الفيروسات ٪ 02-72بتركيز  أول(-9-أول، بروبان-0-)االيثانول، بروبان الكحول تحتوي على 

تعتمد على مركبات  فعالةملطهرات الشائعة التي تحتوي على مكونات ا. كما أن 91-مثل فيروس كوفيد تحتوي على غالف

ثانية باملاء  02على جميع املوظفين غسل أيديهم جيًدا ملدة . يجب قاتلة للفيروساتاألمونيوم الرباعية والكلور لها خصائص 

 أعراض تتفق مع عدوى الفيروسات التاجية. ويعاني منوالصابون بعد أي اتصال مع شخص ليس على ما يرام 

، فسيكون من الضروري إخطار جميع األشخاص الذين على تواصل مباشر معه 91-كوفيدبمرض موظف  إصابةإذا تم تأكيد 

في  مصابلل يمكن أن تشمل أمثلة األشخاص املخالطين اتخاذ تدابير لتقليل مخاطر االنتشار اإلضافية.من أجل  ومخالطيه

 لوجه )أي ملس( معامل األغذية
ً
أي و  منه،بعد متر واحد  علىكان أي موظف و  معه، أي موظف كان على اتصال مباشر أو وجها

اس ولب، املطاطية الكافية )مثل القفازات الفرديةون معدات الوقاية سوائل الجسم دمخلفاته من شخص قام بتنظيف 
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 عاملسكن م، وأي موظف يعيش في نفس تهأو مجموع املصاب عملاملوظفون في نفس فريق ، و ، واملالبس الواقية(العمل

 .املصاب

 يوم 92ية بفرض الحجر الصحي ملدة توص ي منظمة الصحة العامل
ً
  على األشخاص املخالطين للمريض ا

ً
 فيه تممن آخر يوم  بدءا

بقاء في اب الأن ُيطلب من املوظفين الذين كانوا على اتصال وثيق مع املوظف املصعلى األقل يجب و لحالة املؤكدة. ا مخالطة

 يوم 92املنزل ملدة 
ً
 لعليهم أي اعراض في أي وقت خالالجسدي. إذا ظهرت االلتزام بتطبيق التباعد و  بعد آخر يوم من مخالطته ا

 يوم 92فترة العزلة التي تبلغ 
ً
مؤكدة، ويجب إصابة ، فسيصبحون حالة 91-كوفيد رضمل ةاختبارهم إيجابي وظهرت نتيجة ا

 إدارتها على هذا النحو.

ادة وحضور املعت املؤكدة مواصلة اتخاذ االحتياطاتاملصابة الحالة مع الذين لم يكن لديهم اتصال وثيق  يجب على املوظفين

تنظيم املوظفين في فرق صغيرة أو مجموعات عمل على تقليل االضطراب في القوى العاملة في كما سيساعد العمل كاملعتاد. 

 . ال ينصح بإغالق مكان العمل.91-موظف يعاني من أعراض كوفيد عن بالغاإل حالة 

توص ي منظمة الصحة العاملية  ها.وتعافوا من 91-كوفيد عدوى العمل للموظفين الذين أصيبوا بإلى عودة اليجب وضع سياسة 

يراز املتسلسل تفاعل البوليم سلبيتين الختباروبعد ظهور نتيجتين  اإلصابة من العزلة بمجرد أن تختفي أعراض املصاببإخراج 

PCR  إذا لم بين كل اختبار ساعة 02على األقل بفارق .،
ً
يض ر توص ي منظمة الصحة العاملية بإخراج امل يكن إجراء االختبار ممكنا

 يوم 92املؤكد من العزلة بعد 
ً
 من زوال األعراض. ا

 ليم املكونات واملنتجات الغذائيةالقطاع الغذائي: نقل وتس العاملون في

التي تنفذها شركات األغذية على إبقاء  وتعزيز الصحة العامةلنظافة حول اينصب التركيز األساس ي ألي إجراءات إضافية 

خارج أعمالهم. لن يدخل الفيروس إلى أماكن العمل إال عندما يدخل شخص مصاب أو يتم جلب منتجات  91-فيروس كوفيد

 أو عناصر ملوثة إلى املبنى.

 ما ينبغيك. ية التوصيلسياراتهم أثناء عمل مغادرةيسلمون الطعام عدم يجب على السائقين وغيرهم من عمال التوصيل الذين 

لسائقين استخدام معقم اليدين قبل تمرير وثائق التسليم ومناشف ورقية. يجب على ا بمعقم كحولي لليدين ومطهر  همتزويد

استخدام عبوات وحاويات يمكن التخلص منها لتجنب الحاجة إلى تنظيف أي مرتجعات. في حالة و . إلى موظفي أماكن الطعام

 املناسبة.والصحة العامة تنفيذ بروتوكوالت النظافة عادة االستخدام، ينبغي الحاويات القابلة إل 

. يمكن 91-دكوفيمرض يجب على السائقين القادمين للمنشآت الغذائية الوعي باملخاطر املحتملة التي ينطوي عليها انتقال 

 في حال الفيروس التقاط 
ً
  ملس السائقون سطحا

ً
 ملوث
ً
امللوثة  األسطح بأيدي ملوثة. تتضمن أثناء مصافحة شخص مصابأو  ا

روري لذلك من الضإلخ.  ..مقابض األبواب واألجهزة املحمولةمثل مقود السيارة و  اللمسكثيرة بالفيروس على األرجح األسطح 
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 املحافظة على 
ً
 نظافة اليدين، جنبجدا

ً
 تجنبجل من أ كثيرة اللمسطح تطهير االسو  الجسديااللتزام بالتباعد إلى جنب مع  ا

 .انتشار التلوث

 بائنز التباعد الجسدي أثناء عملية استالم الطلبيات وتوصيلها للب االلتزام السائقون على دراية ووعي بأهميةيجب أن يكون 

كما يجب أن يكون السائقون على  وضرورة املحافظة على درجة عالية من النظافة الشخصية وارتداء مالبس واقية نظيفة.

، ويجب حماية األطعمة من بصورة متكررةدراية بالحاجة إلى التأكد من الحفاظ على نظافة جميع حاويات النقل وتطهيرها 

 التلوث، وفصلها عن السلع األخرى التي قد تسبب التلوث. 

 كن بيع املواد الغذائية بالتجزئةأما

أعلى معايير تطبيق الحفاظ على  أكبر التحديات في 91-كوفيدمرض خالل جائحة بالتجزئة يواجه قطاع بيع املواد الغذائية 

 بائنز تعامل مع أعداد كبيرة من الالتباعد الجسدي عند ال وااللتزام بتطبيق النظافة وحماية املوظفين من خطر العدوى 

 االحتياج اليومي.وضمان توفير إمدادات كافية من األطعمة نسبة الى االستمرار بالبيع و 

ممارسات ب االلتزام في حالاألغذية من قبل العمال في أماكن بيع املواد الغذائية بالتجزئة  يحدث تلوث فيمن غير املحتمل أن 

صورة بمثل غسل اليدين ، معظم األمراض املنقولة بالغذاء النظافة الشخصية القياسية والجيدة التي تقلل خطر انتقال

لعمل أن يجب على أرباب اة. النظافة التنفسية الجيدتطبيق مبادئ و  ةاملالبس الواقيرتداء عقم اليدين واواستخدام مة متكرر 

م وتنظيف وتطهير األسطح التي يت ممارسات النظافة الجيدةوالحفاظ على  ةمتكرر  بصورةيشددوا على أهمية غسل اليدين 

عملهم وطلب  أربابوإبالغ  91-على دراية بأعراض كوفيد الغذائي العاملون في القطاعيجب أن يكون كما ملسها بشكل منتظم. 

 أعراض املرض.في حال الشك في اإلصابة باملشورة الطبية 

 يع املواد الغذائية بالتجزئة أمر التباعد الجسدي في أماكن بااللتزام ب يعد
ً
بالغ األهمية للحد من خطر انتقال املرض. تشمل  ا

 خدمها تجار التجزئة ما يلي:اإلجراءات العملية التي قد يست

 الذين يدخلون متجر التجزئة لتجنب االزدحام. زبائنتنظيم أعداد ال 

  وفيدكمرض متوعكين أو لديهم أعراض بعدم دخول املتجر إذا كانوا زبائن الوضع الفتات عند نقاط الدخول ملطالبة-

91. 

 وخارجه داخل املتجر الزبائن التباعد الجسدي بين ب االلتزامبما يتماش ى مع  دور ضبط وقوف الزبائن في ال. 

 في نقاط دخول املتجر وحيدة االستعمالومناديل ورقية  ومعقمات الرش ينهرات اليدتوفير مط. 

  اطق  سيما في املن، ال االلتزام بالتباعد الجسدياستخدام العالمات األرضية داخل متجر البيع بالتجزئة لتسهيل

 األكثر ازدحام
ً
 مثل صندوق الدفع النقدي. ا

 انتظاموتنظيف أيديهم ب التباعد الجسديباتباع نصائح  زبائنار إعالنات منتظمة لتذكير الإصد. 
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  مستوى إضافي من الحماية للموظفينلتأمين وضع حواجز زجاجية. 

  بالبطاقات الذكيةتشجيع استخدام طريقة الدفع. 

  السوبر ماركت( للمستهلكين لتنظيف أكياس التسوق الخاصة بهم قبل كل نشر نصائح في )املتاجر واملنافذ ومحالت

 استخدام.

في أماكن البيع بالتجزئة وضمان تنظيفها  األماكن كثيرة اللمسمن خالل تحديد  91-كوفيد مرض مكن تقليل مخاطر نقلي

تشمل اإلجراءات الواجب  . زبائنواملوازين التي يستخدمها ال : عربات التسوق ومقابض األبواب، مثلا بانتظاموتطهيره

 اتخاذها ما يلي:

 ين أو تعي ،نظيف مقابض عربات التسوق والساللتمن أجل  زبائنل أخرى من املطهرات( للتوفير مناديل )أو أشكا

 .ابض عربات التسوق بعد كل استخدامموظفين لتطهير مق

  البهاراتملغارف واملالقط وحوامل امثل لألغراض الغسيل والتعقيم املتكرر. 

 معها إبقاء األبواب مفتوحة قدر اإلمكان لتقليل التالمس. 

 

 األغذية املعروضة بشكل مكشوف في أماكن بيع املواد الغذائية بالتجزئة:

األطعمة املكشوفة، فال يوجد  من 91-كوفيد مرضإصابة بلحدوث على الرغم من أن بعض املستهلكين يدركون أن هناك خطر 

. من املهم الحفاظ على ممارسات النظافة 91-دليل علمي يشير إلى أن الطعام مرتبط بانتقال فيروس كوفيد إلى الوقت الحالي

املنتجات الطازجة ومنتجات أماكن عرض و ذات الخدمة الذاتية الجيدة حول األطعمة املكشوفة، مثل منضدة السلطة 

 خابز. يجب نصح املستهلكين دائمامل
ً
على كل من  يجبكما روات بمياه الشرب قبل االستهالك. غسل الفواكه والخضضرورة ب ا

 واملوظفين مراعاة ممارسات النظافة الشخصية الجيدة بدقة في جميع األوقات حول مناطق الطعام املكشوف. زبائنال

 االتصال السطحي، يجب على تجار  عبر  91-كوفيد مرض األطعمة املكشوفة بشكل صحي وتجنب انتقال أماكنمن أجل تدبير 

 التجزئة لألغذية:

  ة.متكرر  ها بصورةتعقيمو  األسطح واألواني املالمسة للطعامغسيل جميع الحفاظ على 

 استخدام القفازات، يجب ليدين بشكل متكرر، وفي حالمطالبة العاملين في مجال الخدمات الغذائية بغسل ا 

 .تغييرها قبل إعداد الطعام وبعده

  تفة الى األواني وحاويات البهارا، باإلضاةمتكرر  الطاوالت بصورةمطالبة عمال الخدمات الغذائية بتنظيف وتعقيم. 

 والخروج منها. أماكن الطعام إلىلدخول المستهلكين في طريق ل ينيد معقم توفير 
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 خدمة الدفع الذاتية بشكل مفتوح. يجب على طاوالت خبوزات غير املغلفة أو بيعها مراعاة عدم عرض منتجات امل

عبوات بالستيكية / سيلوفان أو ورق. في حين أن منتجات املخابز هذه األماكن ضمن وضع منتجات املخابز في 

 عبر وضعها في أكياس باستخدام ملقط. زبائنيجب وضعها في خزائن عرض زجاجية وتقديمها لل كشوفةامل

 املوظفيناء: مقصف الغذ العاملون في قطاع

ثل ممفتوحة يجب االبقاء على مقاصف املوظفين العاملين في الخطوط األمامية للقطاعات الغذائية الخدمية الرئيسية 

ى للحفاظ علحيث ال توجد بدائل عملية للموظفين للحصول على الطعام. هناك حاجة  ،معالجة األغذية وبيعها بالتجزئة

يذية املعايير التنفالجهاز التنفس ي. يجب أن تتضمن نظافة غسل اليدين وآداب مثل عالية لتدابير الصحة العامة  معايير

 :ما يلي قاصف املوظفينمل

  الجلوس ترتيبات، بما في ذلك ال تقل عن متر واحد بين الفرد والعمال اآلخرينالحفاظ على مسافة. 

 داملوظفين في املقصف في وقت واح الراحة لتقليل عددأوقات العمل و  مناوبة. 

 الجسدي غير الضروري قدر اإلمكان تقييد االتصال. 

  الجسدي التباعدااللتزام بو تعليمات واضحة ومرئية للموظفين تحث على تعزيز نظافة اليدين. 

  / ح على سبيل املثال أسط ،األماكن كثيرة اللمسإجراءات التنظيف والتطهير للمعدات واملباني وأسطح التالمس

 مقابض األبواب.و الخدمة الذاتية املفتوحة  طاوالتو أواني الخدمة و  املالقطو  الطاوالت

 
ُ
 لعاملية مراقبة الوضع عن كثب بحثواصل منظمة الصحة ات

ً
عن أي تغييرات قد تؤثر على هذا التوجيه املؤقت. إذا تغيرت أي  ا

 
ً
ا
ً
املؤقتة هذه بعد عامين من  خالف ذلك، ستنتهي وثيقة التوجيهأما آخر.  عوامل، ستصدر منظمة الصحة العاملية تحديث

 تاريخ النشر.

 رجع:امل

 WHO/2019-nCoV/Food_Safety/2020.1 رقم العاملية الصحة منظمة
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