
 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ـــــالنظاف .1

 نـــة للعامليــالشخصي

 

 جُظٍف انٍضٌٍ ولّض األظبفز.

 .عُض نًض األطعًة ضزوري جضا   نبض انمفبسات

   غظم انٍضٌٍ جٍِّضا  بعض انحعبيم يع انطعبو غٍز انًطبىر.

 َظبفة انًالبض.

 أو انجزوح طالية انعبيهٍٍ يٍ األيزاع

 يعىٌة إبعبص انًزضى يُهى عٍ عًهٍة انحذضٍز وسبطة أونئك انذٌٍ ٌشحكىٌ يٍ َشالت

 جيداً بعد قضاء الحاجة ينالنظافة البدنية وغسل اليد

 .عدم ترك األطعمة مكشوفة أو معرضة للحشرات أو الجو الحار لفترات طويلة

انطبسجة وسبطة انحً جغٍز  يعهب يٍ األطعًة انمضًٌة بشكم ٌىيً وعضو سهط انحشهض

 .طعًهب أو رائذحهب, نىَهب

 إلدظبص ببنًظؤونٍة ججبِ انًظحههكٍٍ وعضو انحظزف يٍ يُطهك يبصي بذثا

 موقــع نظافـة.2

 الطعـــام إعـــداد

 

 

 إغالق جًٍع انفحذبت انحً جأوي إنٍهب انمىارع وانذشزات.

 وضع شبك طهكً َبعى عهى انُىافذ نًُع صسىل انذشزات. 

 َظبفة طمف انًطبز وأرضٍحّ وجضراَّ.

 وجىص يزاوح شفظ نهحهىٌة.

 .جىفُّز يغبطم نألٌضي ويغبطم ألصوات انًطبز

 َظبو طزف طذً جٍّض. جىفٍز

 جىفٍز دبوٌبت انُظبفة وانذزص عهى جغطٍحهب.

 جىفٍز أططخ جمطٍع يشحهفة نكم طُف.

 جىفٍز ثالجبت نذفع انطعبو.

 

لوقايةل توجيهات نصائح  من التسمم الغذائي 

من  ضرورة االهتمام بالعاملين

بخصوص  التثقيفيةالناحية 

 :ـ ذلك بو  الغذائي التسمم

الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت 

 الشعبيت

 ة التجارة لوالية االغواطـمديري

مكتب ترقيت الجىدة و العالقاث  مع 

 الحركت الجمعىيت

األيام الوطنية للوقاية من التسممات 
 الغذائية

 20/05/2017إلى  14/05/2017من 

 تحت شعار

 

دي ــــ" التسممات الغذائية تح

ة ــمسؤولية الجميع بمناسب و

فالت و الوالئم ، توخوا ـــــالح

 الحذر عند تحضير وجباتكم "

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اغسلوا  أيديكم دائما بالماء و الصابون قبل األكل و بعده و عند 

 لمسكم أشياء ملوثة

 

االجبان المعروضة خارج أجهزة التبريدو  اجتنبوا شراء المواد الغذائية سريعة التلف كالحليب ، البيض، الياغورت   

 

 الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت

 وزارة التجارة

 االغواطة التجارة لوالية ـمديري

 مكتب ترقيت الجىدة و العالقاث  مع الحركت الجمعىيت

جيدا الخضر و الفواكه الطازجة قبل استهالكها ايجب أن تنظفو  

 

اجتنبوا شراء المواد الغذائية سريعة التلف كالحليب ، البيض، 

االجبان المعروضة خارج أجهزة التبريدو  الياغورت   

 

التشتروا المواد الغذائية المعروضة للبيع على األرصفة و األسواق 

الساحات العموميةو األسبوعية   

 ا



 الشعبيت الديمقراطيت الجسائريت الجمهىريت
 التجارة وزارة

 األغىاط  لىاليت التجارة مديريت

 

 ..؟ التسمم الغذائيما هو 

أعراضوا خّل فترة زمنجٌ قزجرة علٍ هو حالٌ مرضجٌ مفاجٌُ تظور  

رخص أو عدة أرخاص بعد تناولوم غذاء غجر ذلجم زحجًاَ وتظور 

أعراضى علٍ هجٌُ غثجان وقًء وإذوال وتقلزات فً المعدة واألمعاءَ 

وفً بعض الحاِت يظور علٍ هجٌُ رلل فً الجواز العزبً بجانب 

ع الحرارة وردتوا اِضطرابات المعويٌَ وتختلف أعراض اإلزابٌ وارتفا

والفترة الزمنجٌ الّزمٌ لظوور األعراض المرضجٌ حذب مذببات التذمم 

 وكمجٌ الػذاء التً تناولوا اإلنذان

 

 

 ..كيف يحدث التسمم الغذائي؟

 ( درجٌ مُوي52ٌـ  52وضع الطعام فً غرفٌ درجٌ حرارتوا ) 

 .وجود ناقل للمجكروب فً الطعام أو العمالٌ أو حجوانات محجطٌ 

  .المطبد تلوث األيدي أو المّبس للعاملجن بالطعام أو تلوث أدوات 

تلوث أذطح تحضجر الطعام المذتخدمٌ لتجوجز اللحوم والدواجن  

 واألذماك

 .فترة بقاء الطعام مكروف فً جو ِّ الػرفٌ العادي  

 وجود طعام موجْأ لنمو البكتجريا 

 

 :العوامل المساعدة في حدوث التسمم الغذائي

  .االهتمام بالنظافة الشخصيةعدم  

  .ترك الطعام لفترة طويلة في جوِّ الغرفة قبل أكله 

  .التسخين أو التبريد غير الكافيين 

  .عدم إنضاج الطعام جّيداً عند الطبخ  

 .بأدوات ملوثة أو تلوث الطعام بطعام آخر ملوث  

        تجميد اللحوم كبيرة الحجم أو تسييح اللحوم المجّمدة   

  .قة غير صحيحةبطري

  .أكل الخضروات أو الفواكه دون غسلها 

  .تناول األطعمة المعلّبة الفاسدة  

 .انتقال الميكروبات من شخص مصاب للطعام 

 

  

 نصائح للمصاب بالتسمم الغذائي:

ررب كمجات كافجٌ من الماء النقً علٍ دفعات زػجرة  

 فً حال حدوث إذوال رديد أو قًء  خزوزا 

تناول الطعام بتناول القلجل من األطعمٌ الذولٌ  التدرج فً 

 الوضم 

 .اِمتناع عن تناول األطعمٌ أو المرروبات لبضع ذاعات  

 خذ قذطاً كافجاً من الراحٌ البدنجٌ.أ

 اذترارة الطبجب. 

 

 

 


