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تعت�ب�ر املطاعم وما مياثلها من �أهم املن�ش����آت التي يتعامل معها
الإن�س���ان يف ع�صرنا احلايل نتيجة زي���ادة تعامل النا�س مع هذه
املن�ش����آت؛ ب�سبب ظروف الع�صر الت���ي ت�ستهلك وقت النا�س،
�إ�ضاف���ة �إىل �أنها �أ�صبحت �أح���د �أوجه الرتفيه يف املجتمع؛ حتى
�أ�صب���ح تناول وجب���ة طع���ام يف املطاعم ولو م���رة واحدة يف
الأ�سب���وع �أو �أكرث �أمراً م�ؤكداً ل�شريحة كبرية يف املجتمع ،ويف
الوقت نف�سه ف����إن تلوث الغذاء يحدث نتيج���ة لتدين م�ستوى
النظافة.
لذلك �أعد هذا الكتيب ليو�ضح �أعمال النظافة املطلوبة ومواد
و�أدوات النظاف���ة املنا�سبة لكل مهمة ،وكذلك كيفية �إمتام عملية
التطهري ملن���ع تلوث الغ���ذاء ،وبالتايل من���ع �أو احلد من وقوع
حوادث ت�سمم غذائي.

والله ويل التوفيق
وكالة الوزارة للشئون البلدية
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تعريفــات

أوالً:

عامــــة

النظافة

النظافة:

أنواع النظافة:

هي �إزالة الأتربة وبقايا الأغذية والقاذورات والدهون وغريها من املواد
الع�ضوية غري املقبولة با�ستخدام املاء واملنظفات املنا�سبة.

النظافة الطبيعية «الفيزيائية» :
تعن���ي غياب �أي �آثار للنفايات واملواد الغريب���ة و�أية لزوجة على ال�سطح
وميكن ر�ؤيتها �أو �إدراك وجودها باللم�س �أو بال�شم.
النظافة الكيميائية:
غي���اب املواد الكيميائية غري املرغوبة مث���ل الروا�سب املعدنية وبقايا مواد
التنظيف والتطهري.
النظافة امليكروبيولوجية:
هي غياب التلوث والنمو امليكروبي بدرجة مقبولة وفق اللوائح املقررة
والأنظمة املعمول بها.

التطهير :

هو �إبادة �أو وقف منو الكائن���ات احليـة الدقيقة �أو خف�ض عددها مل�ستوى
يجعلها غري �ضارة بالبيئة وب�سالمة املنتج با�ستخدام املاء واملواد الكيميائية
املنا�سبة (املطهرات).
المخلفات:

هي بقايا عملية الإنتاج والأجزاء غري ال�صاحلة لال�ستهالك الآدمي.
النفايات :

ه���ي نواجت عمليات الت�شغي���ل والنظافة الواجب التخل����ص منها بطريقة
�صحية.
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عملية
التنظيف

المنظفات

تنق�سم عملية التنظيف �إىل نوعني:
التنظيف اجلاف
حي���ث يتم التنظيف بالهواء اجلاف (دفعاً �أو �شفط���اً) �أو ب�أدوات النظافة
اليدوية كاملكان�س.
التنظيف الرطب
التنظيف با�ستخدام املاء وم�ساحيق وحماليل املنظفات املختلفة.

***
مواد كيميائية ذات خصائص معينة
مسموح باستخدامها لمختلف
األغراض في المنشآت الغذائية
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أنواع المنظفات

• املنظف���ات القلوية مثل ال�صودا الكاوي���ة وكربونات ال�صوديوم
و�سليكات ال�صوديوم ،وجميعها منظفات فعالة.
• املنظف���ات احلم�ضية بنوعيها املعدنية (حم�ض الهيدروكلوريك،
حم�ض الكربيتي���ك) والع�ضوي���ة (حم�ض الأ�سيتي���ك  ،حم�ض
الفو�سفوريك) ،وتتفاوت فعاليتها يف عملية التنظيف.
• املنظفات املبللة وهي مواد خاف�ضة للتوتر ال�سطحي.
• منظفات تقلل م���ن �أثر الع�سر ومن �أهمه���ا املركبات الفو�سفاتية
امل�ستخدمة لهذا الغر�ض.
• �إنزمي���ات التحلل املائي وتقوم بتحليل املركبات معقدة الرتكيب
فتحوله���ا �إىل مركبات �أب�سط و�أ�سهل امتزاجاً باملاء بحيث ي�سهل
�إزالتها.
خواص مادة التنظيف

• �سهلة االمتزاج باملاء.
• ال تكون �سامة �أومهيجة للجلد.
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• تكون لها قدرة تبلل عالية.
• تكون لها قدرة تخلل عالية.
• تعم���ل على ت�شتيت الق���اذورات يف الو�سط املائ���ي مهما كانت
طبيعتها ومتنع تر�سيبها مرة ثانية �أي تبقيها ب�شكل معلق.
• لها قدرة على ا�ستحالب الدهون (.)Emulsification
• تكون لها قدرة على �إزالة الروا�سب املعدنية والربوتينية.
• ال حتدث ت�آك ًال للأ�سطح (.)Non-corrosive
• تكون ثابتة عند درجات احلرارة املرتفعة.
• تكون لها قدرة على �إبادة امليكروبات �أي قدرة تطهريية.
• تكون قابليتها للإزالة باملاء عالية.
• تكون ثابتة �أثناء التخزين.
الخطوات العامة للتنظيف

1 .1ا�ستبعاد الأواين املك�سورة �أو ًال ب�أول نظراً ملا ت�شكله من خطورة
على العمالة وعلى امل�ستهلك.
13
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2 .2البدء يف عملية التنظيف ب�أ�سرع وقت ممكن وقبل جفاف الأ�سطح
وما بها من قاذورات.
3 .3يجب حتديد نوعية القاذورات (مواد دهنية �أو روا�سب معدنية
�أو غري ذلك) لتحديد نوع املنظف.
4 .4ا�ستعم���ال املنظف املنا�سب لإزالة القاذورات املوجودة ولطبيعة
نظام التنظيف.

ملحوظة :التأكيد على استعمال ماء نظيف ،وفي
حالة استخدام أحواض الغسيل يجب تغيير الماء بها
بين الحين واآلخر.
كيف يستدل على إتمام عملية التنظيف؟

• خل���و ال�سطح من �أي �أثر مرئي للق���اذورات عند معاينته ب�إ�ضاءة
كافية.
• انعدام الروائح الغريبة.
• عند م�سح ال�سطح بالإ�صب���ع ال يبقى ملم�س دهني وعند م�سحه
مبنديل ورقي �أبي�ض ال يرتك �أثراً عليه.
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• �أن يك���ون العدد الكلي للميكروبات به���ا قلي ًال عند عمل م�سحة
للتحليل امليكروبيولوجي .
• �أن ال يظه���ر �أي ومي�ض عند تعري�ض ال�سطح مل�صباح �أ�شعة فوق
البنف�سجية.

استخدام ُف َرش التنظيف

يج���ب ا�ستخدام كل ن���وع من ال ُف َر�ش فى الأماك���ن اخلا�صة به تبعاً للون
الفر�ش على النحو التاىل:
 .1ال ُف َر����ش ذات الل���ون الأ�سود ت�ستخ���دم لتنظيف فتح���ات ال�صرف
ال�صحي.
 .2ال ُف َر����ش ذات اللون الأزرق ت�ستخدم لتنظي���ف �أ�سطح الأجهزة التى
تالم�س املنتجات النهائية.
 .3الفر�ش ذات اللون الأحم��ر ت�ستخدم لتنظيف الأ�سطح التى تالم�س
املواد اخلام.
 .4ال ُف َر�ش ذات اللون الأ�صفر ت�ستخدم لتنظيف الأ�سطح التى ال تالم�س
املنتجات �أو التى اليتم تطهريها مثل احلوائط والأبواب والأجزاء
اخلارجية من خزانات التخزين والروافع.
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شروط استخدام ُف َرش التنظيف

• يج���ب �أن تو�ض���ع ال ُف َر�ش النظيفة فى حمل���ول تنظيف �أو على
�سطح نظيف يف حالة عدم ا�ستخدامها.
• تعلق ال ُف َر�ش املبتلة فى و�ضعها الطبيعي لكي جتف.
• يجب �أن تخزن ال ُف َر�ش تبعاً للون ملنع التلوث من مكان لآخر.
• الت�أكد من �سالمة ال ُف َر�ش قبل ا�ستخدامها وا�ستبعاد التالف.

• �أن تك���ون ال ُف َر�ش مبا فى ذلك الي���د م�صنوعة من مواد خالية من
الثقوب وم�أمونة �صحياً.

***
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ثانيًا :التطهير

عملي���ة التطهري ه���ي معاجل���ة الأ�سطح املالم�س���ة للأغذي���ة للق�ضاء على
البكترييا ال�ضارة وللح���د من الأعداد الكبرية من الكائنات الأخرى غري
املقبولة دون الت�أثري على املنتج �أو الإ�ضرار ب�سالمته ل�صالح امل�ستهلك .
وال ي�ضمن التطهري يف غالب الأحيان الق�ضاء على جميع امليكروبات وال
�سيما اجلراثيم البكتريية كما هو احلال يف التعقيم.

***
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خواص ماة التطهير
المطهرات

• �أن ميتد جمال فعاليتها لكافة �أنواع الكائنات احلية الدقيقة.
• �أن تك���ون عدمي���ة الرائحة و�أال تكون �سام���ة للإن�سان على املدى
القريب �أو البعيد.
• �أال ت�ؤدي �إىل ت�آكل �أ�سطح املعدات.
• �أن يتم تقدير تركيزها وفعاليتها ب�سهولة.
• �أن يَ ْ�س ُهل �شطفها باملاء.
طرق التطهير

 -1التطهري باحلرارة العالية:
هناك طريقتان ال�ستعمال احلرارة لتطهري الأ�سطح:
• احلرارة الرطبة با�ستخدام البخار �أو املاء ال�ساخن
المطهرات عبارة عن مركبات تستخدم
للقضاء على البكتيريا الضارة بالصحة
العامة وللحد من األعداد الكبيرة من
الكائنات األخرى غير المقبولة

18

• احلرارة اجلافة با�ستخدام الهواء ال�ساخن.
 -2التطهري بالإ�شعاع:
وذل���ك بتعري����ض الأ�سط���ح �أو الأدوات امل���راد تطهريه���ا للأ�شعة فوق
19
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البنف�سجية بطول موجي ( 254نانو ميتري) لإبادة امليكروبات.
ت�ستخ���دم كذلك �أ�شع���ة جاما وبيت���ا يف تطه�ي�ر �أ�سطح بع����ض الأغذية
كالدجاج والبهارات.
 -3التطهري باملواد الكيميائية.
وه���ي املواد الكيميائي���ة امل�ستخدمة للق�ضاء عل���ى امليكروبات املوجودة
على الأ�سطح املالم�سة للغذاء.
تعليمات عامة لنجاح عملية التطهير

• تف�ضل احلرارة الرطبة ع���ن غريها من الطرق لذا يجب اللجوء
�إليه���ا ما �أمك���ن ذلك .وعندم���ا ال يتي�سر ذلك يت���م اللجوء �إىل
�إح���دى و�سائل التطه�ي�ر الأخرى كامل���واد الكيميائية  .ويف هذه
احلالة يراعى ما يلي:
9 9اختيار املطهر املنا�سب من حيث الكفاءة ومالءمته لأدوات
�أو الأ�سطح امل�ستخدم لها.
9 9التخل�ص من بقايا �أي م���واد ع�ضوية �أو بقايا مواد التنظيف
قبل �إجراء عملية التطهري لأن ذلك يتعار�ض �أحياناً مع عملية
التطهري.
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9 9ي�ستخدم الرتكيز املنا�سب م���ن املطهر وعند درجة احلرارة
املنا�سبة ح�سب تو�صية ال�شركة امل�صنعة.
9 9ا�ستخ���دام حمالي���ل حديث���ة التح�ض�ي�ر لأن حماليل بع�ض
املطهرات ال تبقي ثابتة عند التخزين.
9 9اتخ���اذ االحتياطات ال�ضروري���ة لتفادي ال�ض���رر الذي من
املمكن ي�سببه املطهر.
9 9قد ي�ستلزم الأمر �شطفاً نهائياً بعد �إجراء عملية التطهري.
9 9املحافظة على الرتكيز املطل���وب من املطهر �أثناء ا�ستخدامه
وعاد ًة ما يجري ذلك �آلياً.
• جتف���ف الأدوات بع���د تطهريه���ا وحتفظ بعيدة ع���ن التلوث يف
الأماكن املعدة بهذا الغر�ض.
• تخ���زن م���واد التطه�ي�ر يف عبواته���ا الأ�صلية مبعزل ع���ن املواد
الغذائية.
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أنواع المطهرات

والتطهير

2 .2خف����ض اخل�سائر املادية الت���ي يكون مرجعها الف�س���اد نتيجة لتلوث
�أ�سطح الأجهزة واملعدات مبيكروبات غري مرغوبة.
لها ت�أثري قوي علي
اجلراثيم
ت�أثري قوي

ت�أثري حمدود

لها ت�أثري قوي علي
اجلراثيم

قليل الت�أثري �إىل عدمي
الت�أثري

لها ت�أثري متو�سط علي
املواد امل�ؤك�سدة
اجلراثيم

االلدهيدات

املركبات
الفينولية

مركبات
الأمونيا
الرباعية

ت�أثري قوي

ت�أثري قوي

ت�أثري منخف�ض

لها ت�أثري حمدود على
اجلراثيم

لها ت�أثري قوي علي
اجلراثيم

5 .5تقليل �أو من���ع اخل�سائر املالية و�سوء ال�سمعة التي تنتج عن رف�ض �أو
�إعادة بع�ض املنتجات.
ت�أثري منخف�ض

مركبات اليود

الهيبوكلوريت

لها ت�أثري قوي على
اجلراثيم
لها ت�أثري قوي على
اجلراثيم

الكحوليات

املطهر

1 .1حت�س�ي�ن الإنتاج با�ستئ�صال بع�ض العوامل الت���ي يُعزى �إليها خف�ض
جودة املنتجات.
الن�شاط

3 .3رفع م�ستوى قبول امل�ستهلك للمنتجات.
4 .4حت�سني حال العمال �صحياً ومهنياً.
منخف�ضة

متو�سطة

منخف�ضة

منخف�ضة

منخف�ضة

منخف�ضة

منخف�ضة

لها ت�أثري حارق ن�سبي ًا

لها ت�أثري جيد كمطهر ولكنها قد تكون
�شديدة ال�سمية

ممتدة املفعول

حمدود الت�أثري مع ال�صابون واملنظفات واملاء
الع�سر

ي�سبب ُبقَع ًا على املن�سوجات

ي�سبب التهابات عند مالم�سته للأيدي،
وله ت�أثري حارق ن�سبي ًا

غري حارقة ،قابلة لال�شتعال ،تركيزها
()%95-70

ت�أثريه على درجة
املواد الع�ضوية ال�سمية
مالحظات
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أهمي���ة البرنام���ج الخ���اص بعملي���ات النظاف���ة
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جدول النظافة والتطهير

ما

كيف

متى

�أين

من

ما :ما الذي يتم تنظيفه وتطهريه؟
كيف :كيف تتم عملية التنظيف والتطهري؟
متى :متى تتم عملية النظافة والتطهري؟
�أين� :أين تتم عملية التنظيف والتطهري؟
من :من هو امل�سئول عن عملية النظافة والتطهري؟

***
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