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في  األعمال األغذیة: إرشادات لقطاعاتوسالمة  19-مرض كوفید 
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 معلومات أساسیّة

ــبوق جّراء  ی  ــّببـھا  19-ة كوفـیدـجائحـ واـجھ الـعالم تـھدـیداً غیر مســ التي یســ
ــارس- 2كوروـنا فیروس  ــم فیروس كوفـید ســ ــار إلـیھ ـباســ  ).19-(یشــ

دان كثیرة حرصوت  اع بـل ة  على اتِّـب ــحـة العـالمـی نصـــــائح منظمـة الصــ
ــأن األـخذ ــدي ـباعتـبارـھا واـحدة من   (المنظـمة) بشــ بـتدابیر التـباـعد الجســ

ال المرض دّ من انتـق ا الـح د  .1الطرق التي یمكن من خاللـھ أدّى تطبیق وـق
دابیر إلى  اـھد  عـمالت األقـطاـعاإغالق كثیر من ـھذه الـت والـمدارس والمـع

ــفر والتجّمعـات االجتمـاعیـة. التعلیمیـة، وفرض قیود ع ت لى الســ اـت وـب
والعمل عن بعد وإجراء المناقشـــات وعقد ممارســـات العمل من المنزل 

اً  اـعات إلكترونـی ارســــات االجتـم ةأو عن طریق اإلنترـنت مـم دى لـ  ـعادیـّ
ً  بعض الـناس ا املین في .ـحالـی ة ال ال مـجال غیر أن الـع ذائـی اـعات الـغ ـــن صــ

ـ  ة العمل من المنزل ومطلوب منھم أن یواصــلوا العمل في یملكون فرـص
الحفاظ على صحة وسالمة جمیع العاملین   نلذا فإو  أماكن عملھم المعتادة.

 .لتغلُّب على الجائحة الراھنة ضـروري ل غذاءفي سـالسـل إنتاج وتورید ال
لـسلة الغذائیة األویعدّ اإلبقاء على حركة    ینبغيدالّة مھمة غذیة بامتداد الـس

وھو فیھا.   المسـاھمةجمیع األطراف المعنیة على طول السـلسـلة الغذائیة ل
على االئتمان وثقة المسـتھلكین في سـالمة   ةظمحافلل ذلكك  أمر ضـروري
 وتوفَّر الغذاء.

ــع وینبغي أن ت  ــناعات األغذیة  ض ــالمة  مراقبة النظماً لص تقوم  الغذائیةس
ع الضـبط الحرجة    تحلیل المخاطر مبادئ لىع بغیة إدارة مخاطر وَمواضـِ
ـسالمة مراقبة الوتـستند نظم  . غذائيتلوث الالالوقایة من و الغذائیةـسالمة  ال

 سـاسـیةاالشـتراطات األالصـناعات الغذائیة إلى برامج  مجال  یة فيائ الغذ
، وتطویق ـصحاحاإلو  لتنظیفالجیدة، وا  ةی الـصحممارـسات التـشمل  التي 
ــا ــةطق من ــالج ــة المورّ  ،المع ــلوالتخزین والتوزیع  ،دینومراقب  ،والنق
ــیةوالن  ــخصـ ــروط   مجتمعةوھي  –واللیاقة للعمل   للعاملین  ظافة الشـ الشـ

 نـشطة الـضروریة للحفاظ على بیئة ـصحیة لمعالجة األغذیة.األـساـسیة واأل
تور الغذائياألة  ـسالملالمبادئ العامة وترـسي  اً  2غذیة بموجب الدـس اـس أـس

ة ة األـساـسیة في كل مرحلة من ـسلـسلة معالج ی ـضوابط الـصحالمتیناً لتنفیذ 
  . ئيتلوث الغذاال وتصنیع وتسویق األغذیة بغرض الوقایة من

ــاء فریق بـ  قـیام أـحد قـطاـعات األعـمال في مـجال األـغذـیة وفي ـحاـلة إنشــ
ذال مراقـبةمعني بنظم  ة الـغ ــالـم ة و/أو تحلـیل المـخاطر ائ ســ ع ـی ــِ وَمواضــ

، یلزم إشـراك أعضـاء ھذه األفرقة في جمیع المناقشـات الضـبط الحرجة  
ســالمة مراعاة الالتي تُجرى لضــمان مراجعة التدّخالت المســتحدثة مع 

ینبغي إذن تعیین ألفرقة، مثل ھذه ا عمالقطاع األلم ینشــــئ  فإن .الغذائیة

ــؤول ل ــافیة قد یؤدي  خاذ تدابیر فیما إذا كان ات لنظر  شـــخص مسـ إلى إضـ
د ظھور   أن یتواصـــل ھذا الشـــخص   جبوی  ســـالمة األغذیة.مخاطر تھدِّ

ةالمعیَّن م ـشرط وثمة   مـشورة.بـسالمة األغذیة طلباً لل  ع الـسلطات المختصـّ
ـــناـعة ـحالـیاً ـبا في لـتدابیر حـماـیة الـعاملین متـثال الـعاـجل یُلِزم دوائر الصــ

، والوقــایــة من التعّرض 19-یــدكوفالتقــاط عــدوى من  مجــال األغــذیــة
    .والصحة العامة ة األغذیةسالمللفیروس أو نقلھ، وتعزیز ممارسات 

والغرض من ھذه المبادئ التوجیھیة ھو تسـلیط الضـوء على ھذه التدابیر 
وتوفیر إمدادات  لحفاظ على سـالمة السـلسـلة الغذائیة،من أجل ااإلضـافیة  

 للمستھلكین. ئیة كافیة وآمنةغذا

 بواسطة األغذیة 19-انتقال كوفید إمكانیّة

ــتبـعد ـــخاص  ط اأن یلتق إلى ـحد كبیر من المســ من   19-ـعدوى كوفـیدألشــ
ةاأل ة عبواتالأو  غـذـی ذائـی د .الـغ ك أن كوفـی ارة عن ھو  19-ذـل مرض عـب
من عبر مخالطة شـخص آلخر و  النتقالھ طریق الرئیسـيویتأتّى الفسـي تّن 

ــة   ــّیة التي تتولّد عندماخالل المالمسـ یســـعل  المباشـــرة للقَُطیرات التنفُّسـ
 شخص مصاب بالعدوى أو یعطس.

التنفُّســّیة  مراضوالتوجد أدلة حتى اآلن على أن الفیروســات المســّبِبة لأل
 وال یمكن للفیروســات الُمَكلّلة .الغذائّیة عبواتالأو   غذیةتنتقل بواســطة األ

لى عائل حیواني أو بشــري حتى تحتاج إ وإنما؛ غذیةأن تتضــاعف في األ
 تتكاثر.

ــیر  3ووفقاً ألحدث نصــائح منظمة الصــحة العالمیة فإن األدلة الراھنة تش
د اء المخـالطـة ال 19-إلى أن فیروس كوفـی ل أثـن ة عبر القُطیرات وثیقـ ینتـق

ــعـال أو العطس) وعن  د الســ ة (التي تتكّون عـن ــیـّ أدوات طریق التنفّســ
ــخص إلى آخر إذ .  10-4عدوىال ــرةً من ش ــر مباش یمكن للفیروس أن ینتش

أو یعطس، فیُنتِج قُطیرات تصل إلى   19-عندما یسعل صاحب حالة كوفید
من ناحیة أخرى، بما أن القُطیرات أنف أو فم أو عیني شــخص آخر.    و

ســّیة أثقل من أن تنتقل بالھواء، فإنھا تھبط على األجســام واألســطح التنفُ 
ـ  ــابخص الالمحیطة بالـش ــخص بالعدوى عن   .مص ــاب ش ویمكن أن یص

ـشخص مـصاب ثم مالمـسة فمھ  طریق مالمـسة ـسطح أو جـسم ملوث أو ید
یحدث ذلك، على ـسبیل المثال، عند مالمـسة مقابض قد  و أو أنفھ أو عینیھ.

  األبواب أو المصافحة ثم مالمسة الوجھ.

ــطح على األ 19-بـقاء فیروس كوفـید مؤخراً لتقییمبحوث  أُجِرـیتوـقد  ســ
 � ا ل حـی ھ یمكن للفیروس أن یـظ أـن ادت ـب ة وأـف د تصـــــل إل المختلـف دّة ـق ى لـم
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على   فوالذ الذي ال یصـدأ، وحتى أربع سـاعاتاللدائن وال علىسـاعة   72
ــاـعة على الورق المقّوى 24النـحاس، وحتى  ــار إلى أن ـھذ .11ســ  هویشــ

ــروط مختبرـیة ث أُجریـ والبح ــبط  (ت في ـظل شــ حرارة الرطوـبة والضــ
  الحقیقیة.یئة الب بحذر في  ا) وینبغي تفسیرھالنسبیة

ــروري أن تعزِّ  ــناعات الغذائیة تدابیرومن الضــ الصــــحة  ز دوائر الصــ
� علىالـشخصـ  یطیا لدرء أو  2ـسالمة األغذیةمبادئ  یة وأن توفر تدریباً تنـش

ــطح األتقلـیل  ــنَع منـھا  ـغذـیةمـخاطر تلوث أســ عبوات الوالمواد التي تُصــ
ةال ة. غـذائـی الفیروس من العـاملین في مجـال األغـذـی ویمكن أن تكون    ـب

ـــیة، مـثل الكـماـمات والقفـ  ــخصــ  ـحد منازات، فـعاـلة للمـعدات الوـقاـیة الشــ
نطاق الـصناعات الغذائیة، لكن فقط إذا   فيانتـشار الفیروـسات واألمراض  

ح دوائر الصــناعات وباإلضــافة إ .بشــكل ســلیم اســتُخِدمت   لى ذلك، تُنصــَ
ــدة بمراعاة التباعد ا ــأن الغذائیة بشـ ــارمة بشـ ــدي واتخاذ تدابیر صـ لجسـ

والترویج لغسـل الیدین بشـكل متكرر  النظافة الشـخصـیة والصـحة العامة
في كل مرحلة من مراحل معالجة  ومراعاة قواعد الصـــحة العامة  وفعال

من العاملین یر أن تقي من شــأن ھذه التداب و .وتصــنیع وتســویق األغذیة
ــار كوفـید ــاط العاألفي   19-انتشــ على قوى عاملة   مع الحفاظ،  ّمالیـّةوســ

ــف وإب  ــحیحة، وكش ــابین ص ــخاص المص مع األغذیة المتعاملین عاد األش
 ن مكان العمل.ومخالطیھم المباشرین ع

ــا ــات ـبراز ورـغم ـعزل م ــة ـمن ـعـین دة اـلـحـمض اـلـنووي اـلرـیـبي اـلـجـیـنی
ــى  ــابینالمرضــ انتـقال 10المصــ ة تفـید ـب إـنھ ال توـجد أي تـقاریر أو أدلـّ ، ـف

ویظل غســـل الیدین بعد اســـتخدام المرحاض ممارســـة  فموي.-غائطي
  األغذیة.التعامل مع ضروریة دوماً خاصةً عند 

 العاملون في مجال األغذیة: التوعیة بأعراض 
 19- كوفید

من ن في مجال األغذیة ی العامل  مـصطلح ھذه اإلرـشادات، یـشمل  ألغراض
ــون  یتعاملون ــخاص الذین یالمس ــوف مع الغذاء، أي األش  ةاألطعمة المكش
ــرةً  ــمل ذلككجزء من عملھم.    مباشـ ــون العاملین الذین قد یل كما یشـ مسـ

لة بااألســطح المُ  ألغذیة أو غیرھا من األســُطح داخل الغرف التي یتم تّصــِ
ة. ة مفتوـح ا مع أطعـم ل فیـھ اـم ــطلح یمكن أن  التـع إن المصــ ك ـف وعلى ذـل

اإلدارة، وعمال النظافة، والمتعاقدین على الصیانة، ب ینطبق على القائمین 
  ، ومفتشي األغذیة.اتسلیموعمال الت 

بقاء األشخاص الذین یشعرون ضرورة  وتوـصي منظمة الـصحة العالمیة ب 
األـغذـیة على ن في قـطاع والـعامل كونی یلزم أن كـما  12لمنزل.بوعـكة في ا

د أعراض كوفـی ة ـب ل  .19-دراـی ــغـی ة بتشــ ائـم ات الـق اـعاتوعلى الجـھ  قـط
ــادات  في مـجال األـغذـیة أن توفر  األعـمال ــأن لـعاملین ب ة لمكتوبـ إرشــ شــ

والمســـألة   .االســـتبعاد من العملســـیاســـات  األعراض و تلكاإلبالغ عن 
ة ھي أن  املی األكثر أھمـی ن من التعّرف على األعراض مبّكراً وتمّكن الـع

ارات،  ــوع لالختـب ة والخضــ ة المالئـم ة الطبـی اـی حتي یمكنھم التـماس الرـع
  مخاطر إصابة زمالئھم العاملین بالعدوى. والتقلیل بالتالي من

  ما یلي: 13 19-كوفیدمرض وتشمل األعراض الشائعة ل

 درجة مئویة أو أعلى)   37.5 -حّمى (ارتفاع درجة الحرارة  •

یمكن أن یكون ذلك أي نوع من الـسعال، ولیس مجّرد  –ـسعال   •
 الجاف

 ضیق التنفّس •

 صعوبات في التنفّس •

 إجھاد •

ــار كوفید  منعالعاملون في مجال األغذیة:  في   19-انتشــ
 بیئة العمل

ــد  ــاملین في كوادر ینبغي تزوی ــات مراكز الع ــة بتعلیم ة مكتوـبـ األغــذی
ة من  ـتدریبھمو اـی ة الوـق دعلى كیفـی دّ و .19-انتشــــار كوفـی االلتزام من الـب
ــأن  جراءاتاإلب  ــعھا قطاعات ال  عمللیاقة للال الروتینیة المعتادة بش تي تض

ــالمة الغذائیة  مراقبةل ھانظمكجزء من األغذیة   في مجالعمال األ بما  الس
ــمن ــابین إ یضـ  ذھبأال ی وینبغي األغذیة.   مراكزن عبعاد العاملین المصـ

 إلى  19-تظھر علیھم أعراض كوفیدالذین أو   صـابون بوعكةلمالعاملون ا
ــائیین الطبیین.  ــال باألخصــ ــرورة إعالمھم بكیفیة االتصــ العمل مع ضــ

ــاب  ـمالعاألـغذـیة من قِبـَل   في ـحاـلة ـتداولـنھ ویتحتّم القـیام ـبذـلك أل  نی مصــ
لیُ  ، أو إلى غــذیــة التي یتعــاملون معھــاأن ینقلوا الفیروس إلى األ حتمــَ

ــطح   ــعال والعطس، أو عبر نطاق العمل الغذائيفي األس ، عن طریق الس
ذلك، قد یكون األشـخاص المصـابون  وباإلضـافة إلىالمالمسـة باألیدي.  

عدیمي األعراض أو في الفترة الســابقة لألعراض وربما ال تظھر علیھم 
أي عالمات أو أعراض للمرض أو قد یصـــابون بأعراض خفیفة یســـھل 

مصــابین الذین لم تظھر ال  وقد تبیَّن أن بعض األشــخاص ھا.التغاضــي عن 
ر الفیروس. أعراض  بعد أي علیھم بُّب بالعدوى ونـش - 14قادرون على التـس

ـــناـعات  در الـعاملین فياویُبِرز ذـلك ـمدى ـحاـجة جمیع كو 91 مـجال الصــ
الغذائیة، بغّض النظر عن حالتھم الصحیة الظاھریة، إلى ممارسة النظافة 

تخدام معدات الوقایة الـشخصـیة على  مالئم. وعلى النحو  الالـشخصـیة واـس
ات األ اـع ال قـط ةعـم ذـی ال األـغ ات األمن  في مـج ــتوـی أعلى مســ االلتزام ـب

  ألمراض.على بیئة عمل خالیة من االعاملین للحفاظ  شؤون وإدارة

األســـاســـیة إبعاد العاملین المصـــابین  المتطلبات برامجتكفل ویجب أن 
د اقلین المؤكـدین األعراض وال ي(األفراد ذو 19-بمرض كوفـی عـدیمي ـن

دة ــین لـحاالت مؤكـّ ضــ  مواقع) عن األعراض) ومـخالطیھم (أولـئك المعرَّ
ةاأل ذـی ةالن یمتنع أ وینبغي .ـغ املون المصـــــابون بوعـك ذین أو  ـع توـجد اـل

د دیھم أيُّ من أعراض كوفـی ا یتعّی  .عن العـمل 19 -ـل ــع إجراء كـم ن وضــ
اإلبال ــمح للموظفین ـب ــطـة  غ عن المرضیســ د بواســ الھـاتف (أو البرـی

مبكرة لمرض المراحــل لعــاملین في التزویــد احتى یمكن اإللكتروني) 
وإبـعادھم عن بیـئات العـمل على وـجھ  ـجدیرة ـبالثـقةمعلوـمات ب  19-كوفـید

  السرعة.

األغذیة وفقاً   واقعذ ممارســات ســالمة األغذیة في موینبغي مواصــلة تنفی 
 مراقبةوبما یتماشـى مع النظم المقّررة ل  نظافة الشـخصـیةألعلى معاییر ال

  .   الغذائّیةسالمة ال

  الجیدة للعاملین ما یلي:النظافة الشخصیة ممارسات  وتشمل 
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ــلیـمة للـیدین  • ــابون والـماء لـمدة  –النـظاـفة الســ ــل ـبالصــ الغســ
 20ثانیة على األقل (اتّباع نصائح منظمة الصحة العالمیة)؛ 20

 األیدي الكحولیة؛ طّھراتاالستعمال المتكّرر لم •

ــعال أو  • ــّیة الجّیدة (تغطیة الفم واألنف عند الســ النظافة التنفّســ
  الورقّیة وغسل الیدین)؛العطس؛ التخلّص من المنادیل 

اط الالمتكّررتطھیرالتنظیف/ال • ل ونـق ــطح العـم اّس ألســ ل تـَم مـث
  مقابض األبواب؛

ــخص تظھر علـیھ أعراض  • تجنـُّب المـخالـطة الوثیـقة مع أي شــ
 تنفّسّیة مثل السعال والعطس.  مرضّیة

وحیدة  ال قفازاتال خدامالعاملون في مجال األغذیة: اســـت
  االستعمال

ــت یمكن  قـفازات على أن یتم تغییرـھا   ـخدامللـعاملین في مـجال األـغذـیة اســ
ـــكل متكرر مع وجوب غســــل الـیدین كلمـ  د بشــ ازات وعـن ا تم تغییر القـف

ألغذیة، اب   ت بعد القیام بأنشـــطة غیر مرتبطةویجب تغییر القفازانزعھا. 
ل فتح/إغالق األبوا ات. مـث اً، وتفریغ الحـاوـی دوـی وعلى العـاملین في ب ـی

ــمحمجال األغذیة إدراك أن ارتداء القفازات یمكن أن  تراكم البكتیریا  ب  یس
ومن ثم فإن غســل الیدین أمر بالغ األھمیة عند إزالة  على ســطح الیدین،

ن في وـعاملكـما ینبغي أن یتجنـّب الالقـفازات لتجنـّب تلوث األـغذـیة الحـقاً.  
   ارتداء القفازات. عند العینینم والفذیة مالمسة مجال األغ

ــتخدَمویتعین  ــتعمالالقفازات  ال  أال تُسـ في بیئة العمل الغذائي   وحیدة االسـ
ــل الیدین.كبدیل ل ّبِب لمرض كوفیدذلك أن  غسـ ــَ قادر   19-الفیروس الُمسـ

ــتعمال بنفس طریقة أیدي  وصــولھ إلى  على تلویث القفازات الوحیدة االس
ــتعـمال إلى تلوـیث الـیدین. وـقد العـمال.  یؤدي نزع القـفازات الوحـیدة االســ

ارتداء القفازات الوحیدة االســـتعمال إحســـاســـاً زائفاً كما یمكن أن یعطي 
العاملین بغســل األیدي بشــكل متكرر   عدم قیام یفضــي إلىباألمان مما قد  

  كما ھو مطلوب.

وق ارتداء القفازات الوحیدة لتلوث یفمثّل غسل الیدین حاجزاً واقیاً من اوی 
ــتعـمال. توفیر  في مـجال األـغذـیةعـمال قـطاـعات األن تكـفل أویلزم  االســ

یدیھم بعنایة أاألغذیة بغســل  عّمالمرافق صــحیة كافیة بما یضــمن قیام 
ســتخدام الصــابون والماء الجاري الدافئ لغســل اویكفي  .وبشــكل متكرر

ــتخدام مطّھرات األیدي   الیدین. ــافي ولكن ینبغي أویمكن اس  الكتدبیر إض
 تحل محل غسل الیدین.

الـعاملون في مـجال األـغذـیة: التـباـعد الجســــدي في بیـئة 
 العمل

ــدي   ــم التباعد الجس ــاعدة على إبطاءیتّس ــار   بأھمیة بالغة للمس وتیرة انتش
بتقلـیل المـخالـطة بین األفراد المحتـمل أن یكونوا  . ویتحقق ذـلك19-كوفـید

في عمال وینبغي أن تتّبع جمیع قطاعات األ  مصــابین واألفراد األصــّحاء.
ــكل معقول. مجال األغذیة ــدي قدر اإلمكان بشـ ــادات التباعد الجسـ  إرشـ

فاظ على مسافة بالح 13وتقـضي المبادئ التوجیھیة لمنظمة الصحة العالمیة
دام)  3( متر واـحدال تـقل عن  وفي الـحاالت التي  .بین ـكل ـعاـمل وآخرأـق

بیئة إنتاج األغذیة، یلزم على جھات العمل   بـسببیصـعب فیھا القیام بذلك 
   نظر في التدابیر الواجب األخذ بھا لحمایة العاملین.ال

ــدي في بیـئة  ــادات التـباـعد الجســ ومن أمثـلة الـتدابیر العملـیة للتقیـُّد ـبإرشــ
 یلي:معالجة األغذیة ما 

ــلة متعاقبة على جانب  • ــلسـ خطوط  يتنظیم محطات العمل في سـ
ة أـحدھم  ذـی ال األـغ املون في مـج ھ الـع ة بحـیث ال یواـج الـج المـع

 اآلخر؛

خصـیة مثل كمامات الوجھ، ب  زوید العاملینت  • معدات الوقایة الـش
ــتعمال، واأل ــعر، والقفازات الوحیدة االسـ ــبكات الشـ ردیة وشـ

أن  ویلزموأحذیة العمل المانعة لالنزالق.  النظیفة،   الفضـفاضـة
ي یكون اسـتخدام معدات الوقایة الشـخصـیة ممارسـة روتینیة ف 

اطق  ةالالمـن ة التي تنتج أطعمـة  واقعبم الخطورة عـالـی األغـذـی
اـیة لن ی الـعامل ارـتداء ـجاھزة لألـكل ومطھـیة. وعـند مـعدات الوـق

 الشخصیة یمكن تقلیل المسافة بین العمال؛  

ل توزیع  • ب تقلـی د یتطـل ا ـق ات، مـم ل على مســـــاـف ات العـم محـط
  سرعة خطوط اإلنتاج؛

تحضــــیر األغذیة في أي مرة   داخل مناطقعدد العاملین  تقیید •
 واحدة؛

تنظیم العاملین في مجموعات أو أفرقة عمل تیســــیراً للحد من  •
 االحتكاك بین المجموعات.

ــابة  العاملون في مجال األغذیة:   19- كوفید   بمرضاإلصـ
 في مكان العمل

سـالمة الة  مراقب األسـاسـیة التي تسـتند إلیھا نظم  المتطلباتمل برامج ت تشـ 
مبادئ توجیھیة بغرض على    في مجال األغذیةعمال  قطاعات األب غذائیة  ال

وتندرج في .  األغذیة ین في مراكزلعاملكوادر ال یةمرـضــ الحالة المراقبة  
ة تعلیـمات بشــــأن اإلبالغ عن  ة الـھذه المـبادئ التوجیھـی اـل ـ الـح  ـیةمرـضــ

ــفاء العاملین للعاملین ــات العودة إلى العمل عند شـ ــیاسـ من المرض.  وسـ
ویجب تدریب العاملین على اـستخدام ھذه المبادئ التوجیھیة واالمتثال لھا 

إلى  19-واإلبالغ عن المرض في أقرب فرصـــــة لمنع انتقــال كوفیــد
ن العاملین (مثالً: وومن شـأن ممارسـات إدارة شـؤ زمالئھم من العاملین.

ـ ـحاـلة الاإلبالغ عن ال ــى) أن  ـیةمرـضــ تحول دون وإبـعاد العـمال المرضــ
ا إمـكانـیة ــاـبة الـع ملین في مـجال األـغذـیة بوعـكة في مـكان العـمل مع إصــ

وضــع خطة عمل إلدارة ھ یلزم غیر أن  .علیھم  19-ظھور أعراض كوفید
أن یبلغ الـعاملون في مجال األغذیة من األرجح  . وحال وقوعھ  ھذا الـحدث

 مزاولةوجوب عدم ون عاملال ویلزم أن یعي ھاتفیاً.  یةالمرـضـ حالتھم عن 
دالعمـل  د عـن لعلیھم  19-ظھور أعراض كوفـی ةاإلخطـار  ـب  بھـذه الحـاـل
 ھاتفیاً. یةالمرض

تماس العمل وال  عدم مزاولة ذین یشـــعرون بوعكةالن عاملی ویتعین على ال
غیر أنھ في حالة إصـابة أحد العاملین في مجال األغذیة  .المشـورة الطبیة

ــحوـبة بـ بوعـكة في مـكان العـمل م النمطـیة، ینبغي   19-أعراض كوفـیدصــ
ـــخاص.نقلـ  ة بعـیدة عن غیره من األشــ بـحث، إن أمكن، عن إ ھ إلى منطـق

أحــد غرفــة أو منطقــة یمكن فیھــا عزل ھؤالء خلف بــاب مغلق، مثــل 
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فتح نافذة، قم بذلك بغرض  إن أمكنو موظفین.مخصــــصــــة للمكاتب الال
ــعرون بوعـكة إلبـعاد الموظفین اـلذین لتھوـیة. وینبغي اتـخاذ ترتیـبات ا یشــ

  األغذیة بسرعة. وقععن م

ــعرون بوعـكةالـ  ینویتعین على الموظف المـبادئ التوجیھـیة  اتـّباع ذین یشــ
ة لإلبال دالوطنـی اه بحـاالت كوفـی ــتـب اء  .19-غ عن حـاالت/االشــ وفي أثـن

ــالھم إلى المنزل، علیھم  ــورة طبیة أو إلرس ــول على مش انتظارھم للحص
وینبغي علیھم تجّنب مالمسة ,  موظفینغیرھم من التجّنب أي مخالطة مع 

، مع نصـحھم بتغطیة فمھم وأنفھم بمندیل األجسـاماألسـطح واألشـخاص و
ــع المندیل الورقي  ــعال أو العطس ووض ــتعمال عند الس ورقي وحید االس

ادـیل الورقـیة في ـحاوـیة ذات غـطاء. في كیس أو جـیب ثم التخلص من المنـ 
ل والعطس في ، علیھم مراعاة السـعاتوفّر لدیھم أي منادیل ورقیةوإذا لم ت 

أثناء انتظار المساعدة   دورة المیاهوإذا احتاجوا للذھاب إلى  باطن مرفقھم.  
 .أتیح ذلكالطبیة، ینبغي علیھم استخدام حّمام منفصل إذا 

ویجب تنظیف جمیع األســـطح التي المســـھا الموظف المصـــاب، بما في 
ــكل ظاھر ب  ــام الملوثة بشــ ــطح واألجســ ــوائل فعل الذلك جمیع األســ ســ

مل المحت  العالیة التَماسّ   مناطقالتنفّســــّیة، وجمیع  الفرازات  الجســــدیة/اإل
ــتـخدام احیض، ومـقابض األبواب، والھواتف.  ثـھا مـثل المرتلوّ  وینبغي اســ

ــكل عام،  المنظفات الكحولیة/مطّھرات األســطح ألغراض التنظیف. وبش
ان انول، بروـب ة (إیـث ت أن المطھرات الكحولـی انكحولي-2-ثـب -1-، بروـب

ة كبیرة من دُّ حُـ ) تَ حوليك درـج ل الفیروســــات البـ  الـعدوى نـقل ـب ة مـث ُمغَلـّف
ــد ــم  %.80و 70، بـتركـیزات تـتراوح بـین 19-فـیروس كوفی ــا تتســ كم

ة القائمة على مركبات األمونیوم كونات النـشطالمطھرات الـشائعة ذات الم
ین  عــاملوینبغي لجمیع ال مبیــدة للفیروس.الربــاعیــة والكلورین بخواص 

ــل أیدیھم بعنایة لمدة  ــابون والماء بعد أي مخالطة مع   20غسـ ثانیة بالصـ
ــاب بوعكة  ــخص مص ــحوبة ب ش أعراض متوافقة مع عدوى فیروس مص

 كورونا. 

ــابة أحد الوإذا ما تأكّ  ــروري 19-ین بمرض كوفیدعاملدت إصـ ، من الضـ
إخطار جمیع المخالطین المقّربین للموظف المصاب حتى یمكنھم بدورھم 

ویمكن االطَّالع على تعاریف  تفاقم خطر االنتشــار. للحدّ منتدابیر  اتخاذ
ـــحة الـعالمـیة لمـخالطي ـحاالت كوفـید ا 19-منظـمة الصــ ویمكن أن  .21ھـن

تشـمل أمثلة المخالطین في دوائر الصـناعات الغذائیة أي موظف كان في 
ــدیة   ــة)؛ وأي موظف كان على حالة مجابھة أو مخالطة جسـ (أي مالمسـ

افة متر و وائل مـس احد من الحالة المؤكدة؛ وأي ـشخص قام بتنظیف أي ـس
جســــدیة دونما معدات وقایة شــــخصــــیة كافیة (مثالً: القفازات، األردیة 

ــة، المالبس الواقـیة)؛ ـــفاضــ العامل أو والموظفین في نفس الفریق    الفضــ
ــم  الـحاـلة المؤـكدة، وأي موظف یعیش في نفس مجموـعة العـمل التي تضــ

   منزل الحالة المؤكدة.  

ــحي  ــاع المخالطین للحجر الص ــحة العالمیة بإخض ــي منظمة الص وتوص
وكحد أدنى، ینبغي  .22للحالة المؤكدة یوماً من آخر نقـطة تعرض  14لـمدة 

ــاب   عن كـثب البـقاء أن یُطلـَب من الـعاملین اـلذین ـخالطوا الموظف المصــ
ً من آخر مرة خــالطوا فیھــا الحــالــة المؤكــدة  14في المنزل لمــدة  یومــا

ـشعروا بوعكة في أي وقت خالل فترة ما فإذا ة التباعد الجـسدي.  وممارسـ 

-إیجابیة لمرض كوفیدئج یوماً وأظھرت فحوصـــھم نتا  14البالغة  ھمعزل
  .22على ھذا النحویتم التعامل معھم حالة مؤكدة، وصبحون ، ی 91

ــلیة عن كثب   ین الذین لم یخالطواعاملویتعیّن على ال الحالة المؤكدة األصـ
ــلة اتخاذ اإلجراءات االحترازیة المعتادة ومزاولة العمل كالمعتاد.  مواصـ

أن یحدّ  صــغیرةأو مجموعات عمل  ین في أفرقة  موظفومن شــأن تنظیم ال
ل  ـــیة أـحد الموظفین عن  فیـما لو أبلغ ةملـ اقوى العـ المن تعطـّ ـحاـلة مرضــ
 وال یوصى بإغالق مكان العمل.  .19-بأعراض كوفید مصحوبة

 19-كوفید عدوىین الذین أصــیبوا ب عاملوینبغي وضــع ســیاســة لعودة ال
 بإمكانوتوصــــي منظمة الصــــحة العالمیة  إلى العمل.ماثلوا للشــــفاء وت 

ھم وظھور نتائج صرف الحاالت المؤكدة من العزل بمجرد زوال أعراض
لـسلاختبارات تفاعل البولیمثنین من ـسلبیة ال ـساعة  24بفاـصل   يراز التـس

 بإمكانمنظمة الوفي حالة تعذُّر إجراء االختبارات، توصــــي    على األقل.
ــى ــرف المرضــ ـــحاب الـحاالت صــ دة أصــ د زوال  المؤـك من العزل بـع

ً  14األعراض بـ   .23یوما

ــلیم المكونـات  العـاملون في مجـال األغـذیـة: نقـل وتســ
 والمنتجات الغذائیة

في تنفّذھا قطاعات األعمال ّب التركیز األّولي ألي تدابیر إضـــافیة  ینـصــ 
فیروس على إبعاد بـشأن النظافة الـشخـصیة والـصحة العامة   مجال األغذیة

 عملال أماكنویشار إلى أن الفیروس ال یدخل إلى   عن أعمالھا.  19-كوفید
دخول شـــخص مصـــاب أو جلب منتجات أو أصـــناف ملوثة إلى إال عند 

    .  بانيالم

ات ن بالتســلیمختصــی ین المعاملوینبغي أال یغادر الســائقون وغیرھم من ال
ــلیم مراكزل ــائقین بمنظف .األغذیة مركباتھم أثناء التسـ  ویتعیّن تزوید السـ

ــائقون   ركحولي للیدین ومطھ ــتخدم السـ ــف ورقیة. وینبغي أن یسـ ومناشـ
كما  األغذیة. مراكزب  العاملینقل وثائق التســــلیم إلى مطھراً لألیدي قبل ن 

أوعیة وأغلفة وحیدة االـستعمال لتجّنب الحاجة إلى تنظیف یتعین اـستخدام 
ــتعمال، ینبغي تنفیذ قابلة إلعادة االوعیة األ  وفي حالة أي مرتجـعات. الســ
         المالئمة.  النظافة الشخصیة والصحة العامةبروتوكوالت 

ائق   لیم إلى ویتعیّن أن یكون الـس على   غذیةاأل مراكزون المختصـون بالتـس
بالمـخالـطة.  19-درایة بالمـخاطر المحتمـلة التي ینطوي علیـھا انتـقال كوفـید
ــطحاً مل ــائقون سـ ــافحوا فالفیروس یمكن التقاطھ إذا المس السـ وثاً أو صـ

ــاباً  ــاً مصـ ــخصـ ــطح األكثر احتماالً للتلوث ةملوث  بأیدٍ شـ ــمل األسـ . وتشـ
ــطح   ـــھا مـثل التي ی ـبالفیروس األســ ، ومـقابض قـیادةعجالت التكّرر لمســ

وھذا ھو ما یفســر األھمیة  ، وما إلى ذلك.ھاتف النقّالأجھزة الاألبواب، و
 مع ضـــرورةنظافة الیدین، باالقتران مع التباعد الجســـدي،  ل  القصـــوى

 .متقاطعالتجّنب التلوث ل ماسّ تَ أسطح ال تطھیر

ویلزم أن یكون الســائقون على درایة بالتباعد الجســدي عند تســلُّم وتســلیم 
ــرورة الحفاظ على درجة عالیة من النظافة ب التوریدات إلى العمالء و ضــ

كما ینبغي أن یعي السائقون أھمیة   .داء مالبس واقیة نظیفةوارت الشخصیة  
اظ على ـــكل منـظاـفة جمیع ـحاوـیات النـقل و الحـف مع تكرر، تطھیرـھا بشــ



 األغذیة وسالمة األغذیة: إرشادات لقطاعات األعمال في مجال  19-مرض كوفید

-5- 

لع األخرى  وجوب حمایة األطعمة من التلوث، وضـرورة فصـلھا عن الـس
 التي قد تسّبِب التلوث.

 بیع األغذیة بالتجزئة أماكن

د اء جـائحـة كوفـی ات 19-أثـن ة تحـدـی التجزـئ ة ـب ، یواجـھ قطـاع بیع األغـذـی
العاملین من وحمایة ،  الـشخـصیة  لحفاظ على أعلى معاییر النظافةجـسیمة ل

على التباعد الجســـدي عند التعامل مع أعداد   محافظةمخاطر العدوى، وال
توفُّر إمدادات   ة من العمالء، واإلبقاء على القطاع مفتوحاً، وضـــمانكبیر

  كافیة من األغذیة بصورة یومیة.

في  بالتجزئة األغذیة   أماكن بیعیتسّبب العاملون في   من غیر المرّجح أنو
جیدة معیاریة للنظافة الشــخصــیة   األغذیة إذا ما اتّبعوا ممارســاتتلویث 

اتخاذ ومن شــــأن    .تحدّ من خطر انتقال معظم األمراض المنقولة بالغذاء
، مطھرات األیدي  عمالتدابیر مثل غســــل الیدین بشــــكل متكرر، واســــت 

ــیة الجیدة، أن  ــتخدام المالبس الواقیة، والنظافة التنفسـ حدّ من خطر ی واسـ
ــر ال ــدد جھات العمل على أھمیة مرض.نشـ ــل الیدین   وینبغي أن تشـ غسـ

على الجیدة، والمواظبة    نظافة الـشخـصیةممارـسات البكثرة والحفاظ على 
ویلزم أن یكون العاملون  .بانتظام تنظیف وتطھیر األسطح التي یتم لمسھا

وأن یبلغوا جـھة عملھم   19-في مـجال األـغذـیة على دراـیة ـبأعراض كوفـید
تراءى لھم أنھم مصــــابون بأعراض ما  ویلتمســــوا المشــــورة الطبیة إذا

 المرض.

بیع األغذیة بالتجزئة بأھمیة  الحفاظ على مـسافة جـسدیة في مراكز ویتـسم
ال المرض. د من خطر انتـق ة للـح ـــم اســ ة التي ومن  ـح دابیر العملـی بین الـت

  یمكن لتجار التجزئة استخدامھا ما یلي:

ب  • ة لتجنـّ دخلون إلى متجر التجزـئ ذین ـی داد العمالء اـل تنظیم أـع
 االزدحام؛

وضـع عالمات عند نقاط الدخول لمطالبة العمالء بعدم الدخول  •
-أو لدیھم أعراض كوفید یـشعرون بوعكةإلى المتجر إذا كانوا 

 ؛19

التباعد الجســدي ضــبط الطوابیر بما یتســق مع نصــائح  تنظیم •
 داخل وخارج المتاجر على السواء؛

ــة،  • ــة، والمطھرات الرذاذی ــحی ــدي الصــ ــات األی توفیر منظف
 ورقیة الوحیدة االستخدام عند نقاط دخول المتاجر؛والمناشف ال

ــیر التقیُّد  • ــیة داخل متجر التجزئة لتیس ــتخدام عالمات أرض اس
ــیما في المناطق األكثر ازدحاماً، مثل  ــدي، السـ بالتباعد الجسـ

 ؛أماكن تحصیل المدفوعاتومناضد الخدمة 

اـبّث  • اع نصــــائح تنویـھ اتـّب ة لـتذكیر العمالء ـب اـعد ت منتظـم التـب
 الجسدي وتنظیف أیدیھم بانتظام؛

ــي عند  • ــتحداث حواجز من زجاج البلیكسـ ــیل اسـ أماكن تحصـ
 والمناضد كمستوى إضافي لحمایة العاملین؛المدفوعات 

  التشجیع على استخدام وسائل الدفع دون تالمس؛ •

اتجاه العمالء بشكل متزاید إلى إحضار حقائب التسوق   في ظلّ  •
للعمالء بتنظیف حقائب التسـوق  نصـائح ضـعتوالخاصـة بھم، 

تجارة األغذیة بالتجزئة (المتاجر،  في مراكز  قبل كل اســتخدام
  المنافذ، محالت السوبر ماركت).

نـقاط الـعالـیة التـَماّس في أـماكن البیع البتـحدـید   19-تقلـیل مـخاطر نـقل كوفـید
ة ـــمان تنظیف ـھذه األـماكن وتطھیرـھا ـبانتـظام. ومن أمثـل  ـبالتجزـئة وضــ

ابض األبواب، وال ــّوق، ومـق ات التســ اّس عرـب ة التـَم الـی اط الـع موازین النـق
خاذھا وتشـــمل اإلجراءات المطلوب ات المخصـــصـــة الســـتخدام العمالء. 

 یلي: ما

ــكال   • تعزیز الصــــحة توفیر منادیل مبلّلة (أو غیر ذلك من أشــ
وـسالل التـسوق؛ أو  اتینظف بھا العمالء مقابض عرب )  العامة

ــوق بعد كل  ــیص موظفین لتطھیر مقابض عربات التسـ تخصـ
 استخدام؛

ــتخـدمـة األ طھیرت وغســـــل المـداومـة على  • ل دوات المســ مـث
 ؛بھاراتال المغارف والمالقط وأوعیة 

 اإلبقاء على األبواب مفتوحة كلما أمكن لتقلیل التالمس. •

 بالتجزئةالعرض المفتوح لألغذیة في أماكن البیع 

د ــتھلكین لخطورة ـعدوى كوفـی ة عن  19-رغم إدراك بعض المســ اتـج الـن
ة،  اكن العرض المفتوح لألغـذـی ة أـم ت الراھن أدلـّ ھ ال توجـد في الوـق إـن ـف

األھمیة  . ومن19-األغذیة بانتقال فیروس كوفیدعلمّیة تشــیر إلى ارتباط 
أماكن جیدة حول  النظافة الشــــخصــــیة البمكان الحفاظ على ممارســــات  

ماكن عرض المنتجات سـالطة، وأالعرض المفتوح لألغذیة، مثل أقسـام ال
وینبغي دوماً توجیھ النصـح للمسـتھلكین   ومنتجات المخبوزات.الطازجة،  

كما یتعین على كّلٍ من  یة قبل تناولھا.نقبغـسل الفواكھ والخـضروات بمیاه 
ات الالعمالء والموظفین   بصـرامة  الـشخصـیة الجیدة  نظافةمراعاة ممارـس

  ة. ألوقات حول مناطق األغذیة المكشوففي كل ا

األغذیة المفتوحة بشــــكل صــــحي وتجنُّب   أماكن عرضومن أجل إدارة  
ال كوفـید ائمین على تـجارة  19-انتـق ــطح، ینبغي للـق عبر مالمســــة األســ

 األغذیة بالتجزئة القیام بما یلي:

ــطح واألدوات  مــداومــةال • ــل وتطھیر جمیع األســ على غســـ
 ؛المالِمسة لألغذیة بشكل متكرر

یدین اشـتراط قیام العاملین في مجال الخدمات الغذائیة بغسـل ال •
ــتخدام القفازات، یجب تغییرھا   على نحو متكرر، وفي حالة اس

  قبل وبعد تحضیر األغذیة؛
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ة بتنظیف  • ذائـی ات الـغ دـم ال الـخ املین في مـج ام الـع ــتراط قـی اشــ
بشــــكل  البھارات  وأوعیة    ت الخدمةوتطھیر المناضــــد وأدوا

  ؛متكرر

ــد دـخوـلـھم إـلى ـمراـكزـتوـفـیر ـمـطـھرات األ • ــدي ـلـلـعـمالء ـعن  ی
 األغذیة وخروجھم  منھا؛ 

ــات  • ــاع عن عرض أو بیع منتج ــرورة النظر في االمتن ضــ
على مناضــد الخدمة   مكشــوفبشــكل   غیر المغلّفة  بوزاتالمخ

ة. ذاتـی ــع منتجـات المخ اـل ة على وجودالم بوزاتوینبغي وضــ
ن   وات ـم ـب ي ـع ــة ـف ی ــذاـت ــة ال ــدم خ ـل ــة ـل وح ـت ـف ــد ـم ــاضــــ ن ـم

ــیلوـفان أو أكـیاس ورقـیة. ــتـیك/الســ وحیثـما ـكاـنت ھـناك  البالســ
ــة في متاجر التجزئة، غیر معبّأمنتجات مخبوزات   ة معروضــ

ــي مع   ــع في خزانات عرض من زجاج البلیكس یتعین أن توض
  وضعھا داخل أكیاس باستخدام مالقط عند خدمة العمالء.

 العاملین طاعمالعاملون في مجال األغذیة: م

ل في  الخـاصـــــة طـاعمیلزم أن تظـل الم اكن العـم أـم اتـب الخطوط  خـدـم
ـــیة األـمامـیة ــاســ ، مـثل مـعالـجة األـغذـیة وتـجارة األـغذـیة ـبالتجزـئة، األســ
بدائل عملیة للعاملین تتیح لھم الحصـول على   في حالة عدم وجودمفتوحة  
ام. ة  الطـع ة العمومـی ـــح دابیر الصــ اییر ـت اظ على أعلى مـع دّ من الحـف والـب

ــل الـیدین واالمتعلـقة ب  ــیـّة في مغســ أن وینبغي  العـمل. ـطاعمآلداب التنفّســ
 ین على ما یلي: عاملال طاعمتشتمل معاییر تشغیل م

ــدیة ال تقل عن متر واحد بین الفرد  • ــافة جســ الحفاظ على مســ
 ملین اآلخرین، بما یشمل ترتیبات الجلوس؛والعا

لـسلة متعاقبة لتقلیل  • تنظیم عمل الموظفین وأوقات الراحة في ـس
 في أي مرة واحدة؛ طعمأعداد العاملین المتواجدین بالم

 تقیید المخالطة الجسدیة غیر األساسیة قدر اإلمكان؛ •

ــع   • ــحة للتنویھوضـ ــجع على نظافة الیدین  عاملات واضـ ین تشـ
 والتباعد الجسدي؛

ــطح  • اتـخاذ إجراءات لتنظیف وتطھیر االمـعدات والمـباني وأســ
ــطـح  ــل أســـ ــة، مـث ــالـی ــاّس الـع م ــاط الـتـَ ــة/نـق الـمـالمســــ

ماكن العرض المفتوح الذاتیة المناضـد/المالقط/أدوات الخدمة/أ
 الخدمة/مقابض األبواب.

وتواصـــل منظمة الصـــحة العالمیة متابعة الوضـــع عن كثب لرصـــد أي 
وســوف تصــدر المنظمة بدئّیة. تغیّرات قد تؤثّر على ھذه  اإلرشــادات الم
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