سالمة الغذاء
تعتبررس مررالغ اء ر ال لرري اءلهرره ال اءالهلررن اءتر مبرره ي عاالرره ءلرره ءالرره لرري تر اس
و ر غ هنات رره وج ر ءن لفتلعهت رره تهررا رري لاتالرره ت ر اء هرره
اءفررهاس بهء ر جس أء ر
لمتوى اءعهءل تع

ي اال رساو اءل تطوءررن رري تساررا اء ر ال ت ررا
مبال اءل هل اءبجتساه اءلمببغ ء تاهوه ت ا

وترده أءر وترره لره اطرس لرري  166اءر

ر ته

ر

ر لواسه رره و لهء رره .ولرري
اءعهارره لرري امشررصهع

ر

لهاطس لري  61ل اروي هءرن مر واه
ررهبغ

هءرن وجر ءن رهمش اءهشرل اءج ررو اء هتفرغ ري ا

ببعو واع اءلاجسوبهش اءطوءو اغ وغاس ه.
و

اءسغل لله تمببن ت رن اءل و رهش ا

ا فر رسالاش اءبم رراتغ واءتر ر الج رري ام تل ررهه
اءلمررتوى اءشص ر
ه اغ اء هه

رن الجري تط ارل لري لصهتس ره لري صرال تتبارا بعرو
اال رره ب ار ر

ت ررب فر ر ل ل رري ههات رره اءاولا ررغ

رر

وم الجرري أغهررهل اءعوانرره واءهوانرره اء هتفررغ رري تتباررا مررالغ اء ر ال م روال لرري
اء

طغ اءعلال ءتطهال ل رت ملري بلره اعروه برهء هن

ن و جم

ا ره

ر جهترغ

اءلمتواهش.
غمل ا اه اعه

ل أفسال الجي اءطاهل برن ء لمره ه تر اء ره لري ا تشرهس اءعرهوى ول رن لرساو

صتاررس تمرربباله اءعهارره لرري اءبجتاسارره واءهاسومررهش وجر ءن اءتها اررهش ل ررل اا ه ررو ا ب وا الرره اءلمررتفه
و لساو اءفاله اءت هم وامءتاله

اءجبه اءوبرهن واءتاهروه واءبرهساتاهوه واءهمر تهساه واء ر مش اءلعوارغ

وتها اهش اءفاله اءالهل واملساو اءصتاس جهءهشل اءج و وج ءن


ساو اءتملل اء ان .

أهم مسببات التسمم الغذائي اآلتي-:
 )6هل اءتال اءفاه ء ال.
 )2أ هه اءتمصاي

ه هسفهش ساس غاس ل همبغ.

 )3هل اتبهع اءتسا اءل

ءتهجان ا غ اغ اءلفله .

 )4أ ررهاه اء ر ر ال و ه ررن تر ر هسف ررهش اء ر رساس غا ررس اءل هم رربغ (هسف ررغ ر رساس اء ست ررغ ءهتر رساش
توا غ).
 )5تبساه اء ال اءمهصي ببتل.
 )1ت و اء ال اءلعه ء تطهال لي غ ال مصس غاس لتال ( طل اءت و ).
 )7هل أتبهع ماهماهش اءللهسمهش اء
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اغ ءألتساه.
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 الوصايا الخمس لضمان مأمونية الغذاء طبقًا لمنظمة الصحة العالمية وتشمل-:
 )6اء هه

اء هتغ.

 )2اءه ل باي اءتعهل اء ل واءتعهل اءلتبوخ.
 )3تبخ اءتعهل تبصه فاها.
 )4اء هه

أبطهل اءتعهل ت هسفغ ساس ل لو غ.

 )5امتعلهل اءلاهه اءل لو غ واءلواه اء هغ اءل لو غ.


الوصية االولى ( الحفاظ على النظافة) وتشمل التالي-:

 -6اغمل اهان قبل ت هول اءتعهل واغم اله ل اس اس وتج اس اس ا هل أ هاهه.
 -2اغمل اهان بعه اء ه

أء اءلس هو.

 -3اغمل وتالس فلان اءمتوح واءلعهاش اءلمتصهلغ

هاه اءتعهل.

 -4اهلي لهاغ اءتعهل واءلتبخ لي اء شساش واءالوال ومهنس اء اوا هش.

ملحوظة  -:البد إتباع طريقة غسل اإليدي بالصابون بالطريقة الصحيحة باعتبارها عامال أساسيا في الوقاية
وأطلقت

منطمة

الصحة

من

األمراض،

)

Global Hand washing Day

العالمية

اليوم

العالمي

لغسل

اليدين

()GHD

)  ،وهي حملة تهدف لحث ماليين األفراد في العالم

أجمع على غسل أيديهم بالصابون .وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بأهمية غسل اليدين بالصابون باعتبارها
عامال أساسيا في الوقاية من األمراض .ويرجع تاريخ انطالق الحملة إلى عام  8002أثناء االحتفال السنوي
باألسبوع العالمي للمياه والذي انعقد في ستوكهولم من  82-71أغسطس.
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 خطوات غسل اآليدي بالطريقة الصحيحة-:

 اءو اغ اء ه اغ (اءه ل باي اءتعهل اء ل واءتعهل اءلتبوخ) وتشلل اءتهء -:
 -6ات ل باي اء ائ لي اء ول واءهوافي وامتعلغ اءب ساغ وباي
امتلعغ امصسى.
 -2امتعلل ءتهاول امتلعغ اء انغ لعهاش و وا

و هواش ل ه

(اءمجهجاي و اء واح اءتطتان).
و اغ تهههاه ء تلهس باي ااتعلغ اء انغ

 -3قل بتص اي اءتعهل ت
واءلتبوصغ.
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غ



(الوصية الثالثة ) طبخ الطعام طبخاً جيداً وتشمل التالي-:

 -6اتبخ اءتعهل فاها مماله اء ول واءهوافي واءباو وامتعلغ
اءب ساغ.
 -2ت جه ءو ول اءتعهل أء هسفغ ساس  76هسفغ لنواغ .
 -3قل بإ هه اءتمصاي اءتعهل اءلتبوخ تمصا ه فاها.


(الوصية الرابعة) الحفاظ على إبقاء الطعام في درجة حرارة مأمونة وتشمل التالي-:

 -6م تتسن اءتعهل اءلتبوخ ت هسفغ ساس اء ستغ اج س لي مه تاي.
 -2هن ت اء افغ تو اس فلان امتعلغ اءلتبوصغ واءطهب غ ء همهه.
 -3هت

مصو اغ اءتعهل اءلتبوخ ( اج س لي  16هسفغ لنواغ) ت تطهالن.

 -4م تص ي اءتعهل له توا ن ت ت اء افغ.
 -5م ت هول أ اءغ تفلاه اءتعهل اءلفله ت هسفغ ساس اء ستغ.


(الوصية الخامسة) استعمال المياه المأمونة والمواد الغضة المأمونة وتشمل التالي-:

 -6امتعلل اءلاهه اء هء غ ء شس

و هءفاله ءت ب

هء غ ء شس .

 -2اصتس اتعلغ ته فغ وم الغ.
 -3اصتس امتعلغ اءت

وءفش ءج تجوي ل لو غ ل ل اء بي اءلبمتس.

 -4اغمل اءهواجغ واءصهسواش اءت ت جل غهغ.
 -5م تمتصهل اءتعهل بعه ا تالهل تهساخ اء ا اغ.
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المراجع العلمية-:
 -6ل لغ اء

غ اءعهءلاغ (.(WHO

 -2ل لغ اء ال واء اس غ ءأللل اءلت ه (.(FAO
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