المؤسسة العامة للغذاء والدواء

انطالقا من توجيهات جاللة الملك عبداللة الثاني ابن الحسين – القاضية بضرورة العمل الجاد والمكثف لرفع
مستوى األداء  ،بما في ذلك تحديث الشروط والتعليمات لتواكب ما تشهده المملكة األردنية الهاشمية منن
تقدم وتطور ،وتساير أحدث ما يتوصل إليه العالم ،مستفيدين في ذلنك منن تجنارل الندوم المتقدمنة ،ون نرا
لمسؤولية المؤسسة العامة للغذاء والدواء تجاه صحة وسالمة المستهلك ( فيما يقع في نطاق اختصاصنها
من مهام وواجبات)  ،ووفق لما حدده قنانو الرقابنة علنل الغنذاء المؤقن
بالمادة ( ) 2مع مراعاة أحكام قااون

رقنم( )97لسنةة  3002حينث جناء

ازرااعاا ازرااال ازول،انكو كان

ازنحيدة ازوختصا باإلشراف وازرقابا ازصحيا علا
ازبشرل بهويع مراحل داوزه سناب كا

ازذاءاب بواا ذا

ازوؤسراا ها

ازهةاا

صزاي هالحيته زلساتةل

منتهاً محليااً او مراتناًاً وزاءزي فنن المؤسسنة العامنة

للغذاء والدواء  /مديرية الرقابة علل الغذاء تقوم بمراجعنة شناملة لجمينع الشنروط والتعليمنات بشنكل عنام،
وتركز بشكل خاص علل الشروط والتعليمنات الااصنة بصنحة وسنالمة الغنذاء ،ادفنة منن ذلنك لمراجعتهنا
والعمل علل تحديثها وتطوير ا ،وانته

فني

نذا المجنام إلنل إعنادة صنياإتها وإضنافة منا اسنتجد ،وبعند

مراجعة لما و مطبق في الدوم المتقدمة.
وتحتوي ذه الشروط علل ثالثة أجزاء رئيسية  ،يتةاوم الجزء األوم الشروط العامة التي يحب تواجد ا فني
ذه األماكن (المطاعم) ،و ي تعتبر شروطا أساسية ملزمة لمةح تراخيص البدء بالعمل .بيةما يبنين الجنزء
الثاني الشروط الااصة والتي تعتبر شروطا أساسية يجب تطبيقها بكل دقة أثةناء اععنداد والتجهينز والطنب
والتقديم .ويبين الجزء الثالث الشروط الصحية للعاملين في ذه األماكن والتني يجنب إتباعهنا وازلتنزام بهنا
حفاظا علل صحة وسالمة المستهلك
أ المؤسسة العامة للغذاء والدواء /مديرية الرقابة علل الغذاء في الوق
األإذية في

النذي تطالنب فينه مقندمي

نذه

نذه المطناعم التقيند وازلتنزام بمنا ورد بهنذه الشنروط للمحاف نة علنل سنالمة المسنتهلك

وصحته ،راجيا التعاو معها بطرح األفكار وازقتراحات منن خنالم موقنع المؤسسنة علنل شنبكة المعلومنات
(.)www.jfda.gov.jo
ويعد ذا ملاص يتضمن مع م الشروط الواجب توفر ا في المطاعم وأماكن إعداد وتقديم الطعام .

ازشروط ازناجب نذرها ذ
أوالً -:مكا

ازوطاعم وأماكن إعداً و قديم ازط،ام

اعداً ازط،ام



أ تكو ذات مساحة كافية حسب حجم العمل .



أ تكو ازرضيات من البالط او اي مادة مةاسبة سهلة الغسل والتة ينف وا تكننو خاليننة منن
التشققات والحفر وا تكو مستوية مع وجود ميال نحو المةا ل .



أ يكو السقف من مواد مةاسبة ويمكن تة يفه بسهولة وز يسمح بتكاثف ازبارة.



أ تتوفر طاوزت من معد ز يصدأ تكو كافية لتجهيز المأكوزت .



يجنننب ا تتننوفر المغاسننل الكافيننة للعنناملين والمننزودة بوسننائل التة يننف والتجفيننف الورقيننة او
الكهربائية .



أ تتوفر مراوح شفط كافية خاصة في اماكن التجهيز والتحضير .



أ تتوفر الثالجات الكافية لحفظ المواد ازولية واخرى للمواد الغذائية المطبوخة او الجا زة



أ يتنوفر حاجز زجاجي او من مواد مةاسنبة ينتم منن خاللنه مةاولنة الطعنام الجنا ز النل مكننا
البينع او التقديم .



يجنب ا تتنوفر حاوية للفضالت محكمة ازإالق علل ا يتم تصريفها بسرعة وبالطرق السنليمة
والصحيحة .



يجب عدم استادام ازدوات المصةعة من الةحاس والاشب في حفظ وتحضير الطعام واينة منادة
يمكن ا تتفاعل مع المادة الغذائية اوقد تتسبب في حدوث ضرر صحي وعدم استادام ازواني
وازدوات إير الة يفة او التالفة او التي يصعب تة يفها .



ا تكو المواد ازولية والمةتجات صالحة لالستهالك البشري ومطابقة للقواعد الفةية

او

المواصفات الااصة بها .


وضع زفتات تحذيرية وارشادية صحية للعمام خاصة بالعمل والممارسات الصحية السليمة.

ثاوياً-:مكا



ازتخرين
أ تزود ازبوال الاارجية بردادات تغلق تلقائياً بشكل جيد وتفتح الل الاارج.
أ

تزود بقواعند خشبية يتم التازين عليها بحيث ز يقل ارتفاعها عن ازرض 32سم منع مراعناة

وجود ممرات تسمح بسهولة الحركة والتفتيش والتة يف .


أ يتنم مكافحنة الحشنرات والقوارض في إير اوقات عمل المطعم بطنرق امةنة وبمنواد مسنموح
بها وموافق عليها من الجهات الصحية .



يجب حفظ المواد ازولية الماتلفة في عبواتها ازصنلية او فني عبنوات مةاسنبة حسنب الحاجنة
ماصصة لكل صةف .



يمةع وضع اية مواد إير إذائية او مواد إير مستادمة في مستودع التازين .



يجب ا تتوفر ثالجات كافية لتازين المواد الغذائينة المبنردة والمجمندة الماتلفنة حسنب نوعهنا
بطريقة تسمح بمرور الهواء مع مراعاة تغطيتها لمةع التلوث المتبادم علل ا تكو

ذه الثالجات

ن يفة وتعمل باستمرار.
ثازثاً -:ازوراذق ازصحيا


يحب ا تكو األرضيات مبلطة والجدرا مبلطة بارتفاع السقف .



يجب ا تتوفر مراوح شفط كافية وتكو جيدة اعنارة.



يجب ا ز تفتح علل أماكن إعداد الطعام او البيع او التازين مباشرة .



يجب ا تكو ن يفة باسنتمرار ومنزودة بأوعينة نفاينات محكمنة اعإنالق تفنتح وتغلنق بواسنطة
القدم.



يجب ا تتوفر مغاسل مزودة بالماء البارد والساخن ومواد التة ينف ووسنائل التجفينف الورقينة او
الكهربائية .



يجب توفر حوض يحتوي علنل منوا د معقمنة لييندي تسنتادم عةند الانروج علنل ا تكنو منن
المواد المسموح استادامها في المواد الغذائية .



وضع زفتات تحذيرية وإرشادية صحية للعمام خاصة بالعمل والممارسات ،و خاصةً إسنل األيندي
بعد استادام المرحاض .

ااب،اً  -:وحدت ازذريل ( مكا


نظيف االواو

وازو،دات )

أ تكو مزودة بمجلل (العدد حسب حجم العمل) مةاسب مزودة بالماء الساخن والبنارد وبمنواد
التة يف والتطهير باستمرار.



أ يتوفر مكا خاص لتجفيف وحفظ ازواني .

خامراً  -:متداوز


ازذءاب

يجننب المحاف ننة علننل الم هننر والة افننة العامننة والشاصننية ولننبة المراييننل وأإطيننة الننرأس
والقفازات في مكا التحضير باسنتمرار وعندم التندخين أو لنبة الانواتم والحلني أثةناء العمنل أو
القيام بأي عادات أخرى إير صحية.



يجب ا تتوفر إرفة استراحة وإياا للعمام فيها خزائن ووسائل استراحة خاصة بهم.



يجب ا يكو العاملو حاصلين علل شهادات خلو م من األمراض سارية المفعوم .



استبعاد العمام المرضل وخاصة الذين يعانو من أعراض اعسهام او من الجروح والتقرحات فني
األيدي او الجلد من القيام بتجهيز او إعداد او تقديم الطعام لحين شفائهم .

باإلضاذا از

ما صكر أعله ،تبر ازبننً ازتازيا شروطاً عاما يهب نذرها ذ

ازوطاعم-:

 .1ا تتننوفر فنني مكننا تقننديم الطعننام الشننروط الصننحية الالزمننة والمحاف ننة علننل ن افتننه واألدوات
المستادمة باستمرار .
 .3يجب ا تحمل األإذية المعلبنة بطاقنة بينا تبنين مصندر ا واسنم المنادة ومندة صنالحيتها وتكنو
سليمة ظا ريا .
 .2عدم استادام ورق الجرائد في مكا إعداد الطعام او في تغليف المواد الغذائية .
 .4عدم ازستادام المتكرر لزي

القلي حيث يؤدي الل تكو مركبات كيماوية ضارة بالصحة.

 .2عةد إذابة األإذية المجمدة توضع في الثالجة قبل موعد إعداد ا بمندة كافينة و عندم إذابتهنا علنل
درجة حرارة الغرفة او في الماء الساخن ز ذلك يؤدي الل تكاثر الجراثيم الممرضة التي قد تتواجد
عليها .
 .6يجب القيام بغسل الفواكه والاضار جيدا قبل استعمالها وخاصة الورقية مةها التي تقدم للمستهلك
دو طهي وذلك بةقعها في محلوم صوديوم يبوكلورات وشطفها بعد ذلك .

