فريوس كورونا (كوفيد)19-

إرشادات النظافة والتعقيم للمطاعم والخدمات الغذائية
فريوس كوفيد 19-هو فريوس جديد تم اكتشافه ألول مرة عام  .2019يسبب فريوس كوفيد 19-الحمى والسعال وصعوبة التنفس ،أو أ ًيا من
هذه األعراض .بالنسبة ملعظم األفراد ،تكون أعراض الفريوس خفيفة إىل معتدلة ،بيد أنه ميكن أن يسبب مضاعفات شديدة أو وفاة لألشخاص
الذين يتعرضون لإلصابة.

استخدم إجراءات التنظيف املعتادة

تشري األدلة األولية إىل أن فريوس كوفيد 19-ميكنه البقاء لعدة أيام عند درجة حرارة
الغرفة .ومع ذلك ،ال ننصح يف الوقت الحايل بالقيام بعمليات خاصة خالف التنظيف
املعتاد والتعقيم .فقد ثبتت فاعلية املنظفات املنزلية املعتادة ومحلول التبييض البسيط
(ملعقة كبرية واحدة من املبيض) يف منع انتشار فريوس كوفيد 19-وغريه من الفريوسات.

محلول التبييض

للمواد امللوثة غري املرئية

األسطح التي يتكرر ملسها
يجب تنظيفها مرات كثرية ،مثل:

أجهزة التحكم
عن بُعد

أسطح
املطابخ

مقابض
األبواب

أسطح
الحاممات

+

اخلط
ملعقة كبرية واحدة
من املبيض

 1جالون
من املاء

•تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية املد َّون عىل املبيض وتأكد من عدم فتحه
ألكرث من  6أشهر.
•اغسل السطح باملاء بعد مرور دقيقة واحدة من وقت ملسه.
•استخدم املبيض يف األماكن املفتوحة.
•ال تخلط املبيض مع غريه من املواد الكيميائية أو الصابون.
•تجنب اتصال املواد الكيميائية باألطعمة أثناء عملية التنظيف.
•استخدم القفازات عند تعقيم األماكن ثم ارمها يف سلة املهمالت بعد االنتهاء.

عليك زيادة املوقع multco.us/covid19
للتعرف عىل أحدث املعلومات املتاحة.

لوحات املفاتيح

الكرايس املتحركة
واملشايات

املناضد والكرايس الهواتف واألجهزة
اللوحية

التنظيف والتعقيم

•تذكر أن التنظيف يختلف عن التعقيم .عليك التنظيف باملاء والصابون إلزالة
األوساخ والطعام عن األسطح .عليك التعقيم باملواد الكيميائية أو الحرارة للحد من
انتشار الجراثيم .فاألسطح التي تبدو نظيفة رمبا ال يزال بها جراثيم ال ميكنك
رؤيتها .ومن شأن التعقيم الحد من هذه الجراثيم إىل مستويات أكرث أمانًا.

•عليك تنظيف األسطح التي تتم مالمستها وتعقيمها بشكل متكرر .يجب تنظيف
األسطح ،مثل أجهزة التحكم عن بعد وطاوالت املطبخ ومقابض األبواب وأسطح
الحاممات ولوحات املفاتيح واملناضد والكرايس والهواتف واألجهزة اللوحية ،مرات
كثرية.
•اتبع اإلرشادات املدونة عىل املادة املنظفة ملعرفة املدة التي يجب أن يظل
السطح خاللها رطبًا حتى تكون املادة املنظفة فعالة.

•يجب غسل األسطح املالمسة لألطعمة وشطفها وتعقيمها بعد كل استخدام.
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امنع انتشار

املرض يف مكان العمل

ش ِّجع عىل غسل اليدين بالطريقة الصحيحة

•تأكد من وضع الفتات توضح طريقة غسل اليدين يف أماكن ميكن للموظفني رؤيتها.
•اغسل يديك جيدًا باملاء الدافئ والصابون ملدة  20ثانية عىل األقل.

•يجب عىل جميع املوظفني مامرسة غسل اليدين
والنظافة العامة بشكل جيد.
•تجنب ملس األطعمة الجاهزة ٍ
بأيد عارية.

•جفِّف يديك مبنشفة ورقية وارمِ هذه املنشفة يف سلة املهمالت .تذكر غسل
اليدين:

•نظِّف أماكن العمل بالكامل باستخدام خطوات
التنظيف باملبيض.

•بعد استخدام الحامم.

•ال تذهب إىل العمل عند اإلصابة باملرض.

•بعد السعال والعطس ومسح األنف.
•عند تجهيز الطعام.

•عند االنتقال من إعداد أطعمة غري مطهية إىل التعامل مع أطعمة جاهزة.
•بعد ملس الوجه أو الشعر.

الوقاية من األمراض يوم ًيا

وخصوصا
اتخذ خطوات بسيطة لدعم بيئة عمل صحية .هذه الخطوات مهمة كل يوم،
ً
ملنع انتشار أمراض الجهاز التنفيس مثل فريوس كوفيد 19-واإلنفلونزا.
•ضع الفتات تشجع عىل املكوث يف املنزل عند اإلصابة باملرض ،وتغطية الفم واألنف
عند السعال والعطس ،وتكرار غسل اليدين باملاء الدافئ والصابون ،وذلك عند 		
مداخل أماكن العمل والحاممات وغرف اسرتاحة املوظفني وغريها من األماكن 		
الظاهرة.
•ذكِّر اآلخرين بتجنب ملس العني واألنف والفم إذا كانت أيديهم غري مغسولة.
•اتبع التوصيات الخاصة بتنظيف أماكن عملك وتعقيمها.

اإلرشادات املتعلقة بصحة املوظفني
يجب عىل املوظف:

•بعد ملس الحيوانات.
•بعد األكل أو استخدام التبغ أو النيكوتني.
•بعد التعامل مع النقود وغريها من وسائل الدفع.
•بعد التعامل مع األجهزة واألواين املتسخة.
•قبل ارتداء القفازات التي تستعمل ملرة واحدة.
•عند اتساخ اليدين.

وضع فريوس كوفيد 19-هو وضع رسيع التغري .راقب
التغيريات التي تطرأ عىل متطلبات التنظيف والتعقيم
واإلبالغ ،وذلك عىل .multco.us/covid19

إبالغ الشخص املسؤول وعدم العمل يف حالة:
•إصابته باالتهاب الكبدي  Aوعدوى الساملونيال وعدوى الشيغيال واإلرشيكية
القولونية وعدوى نوروفريوس.
•إصابته باإلسهال ،أو اإلسهال املصحوب بقيء ،أو الحمى ،أو تقلصات البطن
خالل فرتة  24ساعة املاضية.
يُستبعد مصابو فريس كورونا املستجد (كوفيد )19-من الحضور أو العمل يف املرافق
الخدمية الخاصة باألغذية داخل املدارس ،واملرافق املخصصة لألطفال ،ومنشآت
الرعاية الصحية ،ومن أي منشأة لتقديم الخدمات الغذائية.

يجب عىل الشخص املسؤول:
•استبعاد أي موظف مسؤول عن إعداد األطعمة من مرفق إعداد األطعمة إذا
أصيب بأي من األمراض أو األعراض املذكورة أعاله خالل فرتة  24ساعة املاضية.
•إبالغ اإلدارة الصحية إذا أصيب أحد املوظفني بااللتهاب الكبدي  Aوعدوى
الساملونيال وعدوى الشيغيال واإلرشيكية القولونية وعدوى نوروفريوس.
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