
خطة سالمة الغذاء
Food Safety Plan



Food Safety Plan 228

السیطرة االداریة النشطة
نظام االمن الغذائي الشامل

الحد منتطبیقات تداول الغذاء السلیم والتي تساھم فيالمدیر مسؤول عن مراقبة -
االمراض المنقولة بالغذاء

موضوع سالمة الغذاء المدراء والعمال یعرفون عن -
متطلبات السیطرة االداریة النشطة     

تدریب العمال -
)SOPs (كتابة طرق العمل القیاسیة-
خطط للمراقبة وحفظ السجالت -
فحوصات سالمة الغذاء-



Food Safety Plan 229

عوامل الخطورة لالمراض المنقولة بالغذاء
والتي لھا الدور االكبر في نقل خمسة عوامل عرفت منظمة الغذاء والدواء  

  االمراض عن طریق الغذاء في الوالیات المتحدة

الغذاء من مصادر غیر امنة -
الطبخ الغیر كافي -
درجة حرارة الطبخ غیر مناسبة -
االدوات الملوثة-
انخفاض مستوى النظافة لدى االشخاص-
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؟ (HACCP) ما ھى نقطة السیطرة الحرجة لتحلیل 
المخاطر

ھى طریقة منظمة ) (HACCPنقطة السیطرة الحرجة لتحلیل المخاطر •
للتعرف والتقدیر والسیطرة على المخاطر التى تھدد سالمة الغذاء

 تسبب أن یحتمل عضویة أو كیمیائیة ، بیولوجیة عوامل ھى المخاطر•
. علیھا السیطرة یتم لم إذا اإلصابة أو المرض

 معالجة من بدال الغذاء سالمة تھدد التى المخاطر حدوث تمنع الطریقة ھذه•
حدوثھا بعد المخاطر

، یجب إتباع المبادئ السبعة) (HACCPلتطویرطریقة •
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نقطة السیطرة الحرجة لتحلیل (متى نحتاج لخطة 
؟)المخاطر

نقطة السیطرة الحرجة (بعض مؤسسات الخدمات الغذائیة ال تحتاج إلى خطة •
)لتحلیل المخاطر

نقطة السیطرة (فى حالة وجود أى من العملیات التالیة نحتاج لتطبیق خطة •
)  الحرجة لتحلیل المخاطر

الغذاء المعبأ فى غیاب الھواء–
تقدیم اللحوم النیئة–
تعبئة عصیر البرتقال المعصور الطازج–
تقدیم األسماك الصدفیة مباشرة من حوض العرض–
تعتیق أو تدخین الغذاء لغرض الحفظ–
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البرامج المشترط تنفیذھا مسبقا
التركیز على الموظفین ، المرافق ، والمعدات•
:أمثلة للبرامج المشترط تنفیذھا مسبقا•

خطة للتعامل مع األمراض–
إجراءات التنظیف والتعقیم–
إزالة القمامة–
مكافحة الحشرات–
إختیار المعدات–
النظافة الشخصیة للموظفین–



Food Safety Plan 233

قم بعمل تحلیل للمخاطر -١
تعرف على المخاطر المرتبطة بأحد بنود قائمة الطعام•

تحضیر مخطط تدفق بیانى یوضح كل عملیات التداول واإلعداد بدایة من –
اإلستالم وحتى التقدیم

حدد المخاطر المحتملة المرتبطة بكل عملیة–
تعرف على كیفیة منع المخاطر فى كل عملیة–

عضویة، أو  كیمیائیة، بیولوجیة  المخاطر یمكن أن تكون•
حدد المخاطر المحتملة الحدوث والتى یمكن أن یكون لھا عواقب وخیمة إذا •

لم یتم السیطرة علیھا
، ال تحتاج إلى اإلھتمام بھاالمخاطر قلیلة المجازفة والغیر محتمل حدوثھا •
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تحدید نقط السیطرة الحرجة -٢
 على السیطرة فیھا یمكن عملیة أو ، خطوة ، نقطة أى ھى السیطرة نقطة•

الكیمیائیة أو ، العضویة ، البیولوجیة العوامل
 عندھا التى العملیة أو ، الخطوة ، النقطة ھى(CCP)الحرجة السیطرة نقطة•

 إلى علیھ التعرف تم الذى الخطر تقلیل أو ، على القضاء ، منع یمكن
مقبول مستوى

نقاط السیطرة الحرجة یتم مراقبتھا بصورة مستمرة أكثر من نقاط السیطرة •
االخرى
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وضع الحدود الحرجة -٣
ھذه الخطوة تتضمن وضع محددات البد من تحقیقھا لمنع ، القضاء على ، أو •

تقلیل الخطر المتعرف علیھ عند نقطة السیطرة الحرجة بحیث یكون الغذاء 
قابل لألكل بأمان

:أمثلة للحدود الحرجة•
درجة الحرارة ، الزمن ، المقاسات الطبیعیة ، النشاط المائي،             –

نسبة الحموضة والقلویة ، و الكلور المتاح
الحدود الحرجة یمكن أن تأتى من المعاییر القیاسیة والتعلیمات المنظمة ، •

المعلومات العلمیة ، الدراسات التجریبیة ، والتشاور مع الخبراء
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وضع إجراءات المراقبة -٤
:المراقبة ھى خطة للمالحظة أو القیاس •

ھى تحت السیطرة   CCPلتحدید ما إذا كانت نقطة السیطرة الحرجة–
بالفعل و

:أمثلة للمراقبة •
المالحظة البصریة–
قیاسات درجة الحرارة–
تقییم الزمن–
قیاسات الحموضة والقلویة–
قیاسات النشاط المائي–
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وضع اإلجراءات التصحیحیة -٥
:اإلجراءات التصحیحیة تركز على •

ما ھو التصرف عندما ال یتوافق الغذاء مع الحدود الحرجة–
:أمثلة لإلجراءات التصحیحیة•

)نقطة سیطرة حرجة(ف بعد الطھى ١٤٠درجة حرارة الھامبورجر –
ف أو ١٥٥الحد الحرج ھو ضرورة طھى الھامبورجر إلى درجة حرارة –

أعلى
اإلجراء التصحیحى ھو متابعة طھى الھامبورجر إلى أن تصل درجة –

ف أو أعلى١٥٥حرارتھ إلى 
أحیانا یكون اإلجراء التصحیحى ھو التخلص من الغذاء•
حافظ على تسجیل كل اإلجراءات التصحیحیة التى تنفذھا•
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وضع إجراءات للتحقق -٦
:خطة نقطة السیطرة الحرجة لتحلیل المخاطر تحتاج إلى أربعة مراحل للتحقق 

التحقق من صحة كل الحدود الحرجة لكل نقاط السیطرة الحرجة١.

تأكد من أن خطة نقطة السیطرة الحرجة لتحلیل المخاطر للمؤسسة یتم ٢.
تطیبقھا بطریقة سلیمة

كلف أشخاص تنظیمیین بمراجعة الخطة للتأكد من تطیبقھا بطریقة سلیمة٣.

تأكد من دقة كل معدات المراقبة٤.
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وضع نظام لإلحتفاظ بالسجالت -٧
:السجالت الخاصة بخطة نقطة السیطرة الحرجة لتحلیل المخاطر تتضمن اآلتى 

كشف بأعضاء فریق خطة نقطة السیطرة الحرجة لتحلیل المخاطر ومھمة كل منھم–
توصیف كل بند فى القائمة–
مخطط تدفق بیانى لكل بند فى القائمة موضحا علیھ نقط السیطرة الحرجة –
المخاطر المرتبطة بكل نقطة سیطرة حرجة وخطوات منعھا–
الحدود الحرجة–
إجراءات المراقبة–
خطة اإلجراءات التصحیحیة–
إجراءات اإلحتفاظ بالسجالت–
  إجراءات التحقق من  خطة نقطة السیطرة الحرجة لتحلیل المخاطر–
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ادارة االزمة 
  حاالت االزمة تشمل

الوباء المنقول بالغذاء-
انقطاع الطاقة-
السرقة-
الحریق-

  اقل ما یمكن عملھ
تعیین اشخاص یمكن االتصال بھم عند حدوث االزمة-
احتفظ بارقام ھواتفھم قریبا من الھاتف-
تدریب العاملین على معرفة بمن یتصلون-


