مسئولية المستهلك
لم تقتصر مس���ئولية سالمة الغذاء على المنتجين أو
الجه���ة المانحة أو الجهة الرقابي���ة فقط ولكن أصبحت
مسئولية المس���تهلك أيضًا بداية من ش���راءه للغذاء
وحتى إستهالكه.

 1 .1يراعى �شراء الأغذية عالية اخلطورة
مثل الأغذية املربدة واملجمدة يف نهاية
الرحلة الت�سويقية مع و�ضعها بحوافظ
للتربيد .ويف�ضل �أن يكون املتجر قريب ًا
من املنزل.
� 2 .2أن ال تقل درجة حرارة الغذاء املطهي
عن °70م.
� 3 .3أن تك ��ون درجة ح ��رارة الغذاء املربد
°4م �أو �أق ��ل ودرج ��ة ح ��رارة الغ ��ذاء
املجمد – °18م �أو �أقل.
 4 .4يراعى الف�ص ��ل ب�ي�ن الأغذي ��ة عالية
اخلط ��ورة مث ��ل اللح ��وم والدواج ��ن
والأغذي ��ة منخف�ض ��ة اخلط ��ورة مث ��ل
اخل�ض ��راوات والفاكهة لتجنب حدوث
التلوث اخللطي  .
 5 .5يراعى �صهر الأغذية املجمدة بالطرق
ال�ص ��حيحة (ميكرووي ��ف  ،الثالج ��ة،
حتت م ��اء ج ��اري) ومين ��ع منع� � ًا بات ًا
�إعادة جتميدها مرة �أخرى  ..

سالمة الغذاء
مسئوليتنا جميعًا

إنتاج غذاء آمن
مسئولية من
 1435هـ  2014 /م

رقم الإيداع 1434 / 3180 :

ملزيد من املعلومات:
www.momra.gov.sa

مسئولية الجهات المانحة
 1 .1تك ��ون اجله ��ة املانحة جهة معتمدة دولي ًا وم�س ��جلة باجله ��از الرقابي
للمملكة.

المس���ئولة عن التأكد من

 2 .2الت�أكد من تطبيق املن�ش�أة لكافة بنود نظام �إدارة �سالمة الغذاء.

تطبيق نظم جودة وسالمة

 3 .3حتدي ��د فرتة منح ال�ش ��هادة م ��ع عمل مراقبات دورية للمن�ش� ��أة خالل
هذه الفرتة.

مسئولية المنتجين
تتمث���ل مس���ئولية المنتجين في التحك���م بعوامل
الخط���ر الت���ي توثر على ج���ودة وس�ل�امة منتجاتهم،
واجتيازهم ألعمال الرقابة عن طريق:

1 .1ال�صيانة الدورية والت�صميم املالئم للمن�ش�أة الغذائية.
2 .2ال�صيانة الدورية والت�صميم اجليد للمعدات.
3 .3معاي ��رة �أجه ��زة القيا� ��س مث ��ل الرتموم�ت�رات و�أجه ��زة قيا�س 
الوقت.
4 .4تطبيق الئحة الإ�ش�ت�راطات ال�ص ��حية اخلا�صة بن�ش ��اط املن�ش�أة
الغذائية .
5 .5و�ضع موا�صفات جيدة للمواد اخلام قبل �شرائها.
6 .6التدريب امل�ستمر للإدارة وامل�شرفني وكافة العاملني باملن�ش�أة.
7 .7االحتفاظ بال�سجالت التي توثق وت�سجل العمليات ال�سابقة.

مسئولية الجهاز الرقابي

� 4 .4س ��حب ال�ش ��هادة فور اكت�ش ��اف حالة عدم مطابقة ت�ؤثر على
�ص ��حة و�س�ل�امة امل�س ��تهلك
و�إخطار اجلهة الرقابية
بذلك التخاذ الالزم.
 5 .5يكون لدى اجلهة املانحة
جموع ��ة م ��ن املراجع�ي�ن
املدربني واملعتمدين ولديهم
اخلربات واملعلومات الكافية
بنظم �سالمة الغذاء.
 6 .6يق�س ��م املراجع�ي�ن ح�س ��ب
خرباتهم بالعمليات الت�صنيعية
املختلفة.

الجهاز الرقاب���ي هو الجهة

الغ���ذاء داخ���ل المنش���آت
الغذائي���ة وحماي���ة الصحة
العامة للمستهلكين عن
طريق:

 1 .1مراقبة �سل�سلة تداول الغذاء من املزرعة �إىل املائدة.
 2 .2عمل مراقبات دورية على املن�ش�آت الغذائية لإحكام الرقابة ال�صحية
ل�ضمان تطبيق اللوائح املنظمة لأن�شطتها املختلفة.
 3 .3فر�ض العقوبات ال�ص ��ارمة عند ظه ��ور �أي خمالفات مبوجب الئحة
الغرامات واجلزاءات عن املخالفات البلدية بحق املخالفني.
� 4 .4سحب العينات من املن�ش�آت الغذائية وفح�صها للت�أكد من مطابقتها
للموا�صفات ومعايري اجلودة وال�سالمة.
 5 .5ح�ص ��ر العوامل امل�سببة حلوادث الت�سمم الغذائي الناجتة من تلوث
الغذاء باتباع نظام احل�صر الوبائي.
 6 .6درا�سة ومعاجلة حوادث الت�سمم الغذائي وفر�ض العقوبات مبوجب
الأنظمة.
 7 .7ت�س ��جيل واعتم ��اد اجلهات امل�ؤهل ��ة واملانحة ل�ش ��هادة تطبيق نظام
�إدارة �سالمة الغذاء.

