
 

 

  بالسلخانات عامة اليت جيب مراعااالاالشتراطات 

  

ــة واملبــادئ العلميــة و      ــب االلتــزام باألصــول الفني ــروط الصــحية ــدف احلصــول     جي الش
  .  من املخاطر األمان وضمان خلوه ية من اجلودة وذات درجة عال منتج اللحومعلى 

ــاً - اســـتخدام األلـــواح اخلشـــبية يف تقطيـــع وجتهيـــز اللحـــوم وتســـتبدل    باتـــاً مينـــع منعـ
  .  مبواد صماء سهلة التنظيف ملنع التلوث

ــا يف      - ــا خارجهـ ــون مثبتـ ــرارة يكـ ــة احلـ ــاس درجـ ــاز لقيـ ــدات جبهـ ــات وامـ ــزود الثالجـ أن تـ
   . مكان مناسب حبيث تسهل قراءته

ــتخد   - ــا اسـ ــا باتـ ــع منعـ ــك ذات    مينـ ــتبدل بتلـ ــبية وتسـ ــدي اخلشـ ــكاكني ذات األيـ ام السـ
 . األيدي املصنوعة من اللدائن املضغوطة

  .أن يتم تزويد املنشأة مبصدر للمياه الساخنة -

ــدة ونظيفـــة باســـتمرار وأن تـــتم معيارـــا         - ــون مجيـــع التجهيـــزات حبالـــة جيـ أن تكـ
  . حسب األصول حيثما يلزم ذلك

ــن أن    - ــتم التأكــد م ــد ال   اللحــوم الطاأن ي ــواردة مذبوحــة بأح ســلخانات املــرخص  زجــة ال
ــات األختــام واضــحة مثــل اســم ال وان تكــون مجيــع  هلــا ــوم الــذبح  ســلخانةبيان  وتــاريخ ي

  . املعتمد سلخانةونوع اللحم وخمتومة خبامت ال

ــرارة ــا          - ــة احل ــد درج ــث ال تزي ــربدة للحــوم حبي ــل مناســبة م جيــب اســتخدام وســيلة نق
ــن  ــت, ْم  �عـ ــن     وتسـ ــا عـ ــة حرارـ ــد درجـ ــدة ال تزيـ ــل جممـ ــيلة نقـ ــل  ��-خدم وسـ ْم لنقـ

  . للمسافات الطويلة 

ــذبائح       - ــون الـ ــث تكـ ــق حبيـ ــات للتعليـ ــذبائح بكالبـ ــزين الـ ــدة لتخـ ــة املعـ ــزود الثالجـ أن تـ
  . بعيدة عن جوانب الثالجة مع تغطية اللحم داخلها

دة وامــدة ألي ســبب  مينــع منعــاً باتــاً فصــل التيــار الكهربــائي عــن املســتودعات املــرب        -
  . من األسباب طاملا كانت حمملة باملواد الغذائية

  . بعيدة عن التعرض للذباب واحلشرات ومصادر التلوث وغريهاتوضع اللحوم  -

  .اللحوم أن يتم استخدام رقائق األملنيوم فويل يف تغليف  -

ــى   - ــب عل ــارة    وســيلة النقــل اخلاصــة بالســلخانة  أن يكت مــن اخلــارج وبشــكل واضــح عب
ــل العالمــة واالســم     اللحــومخاصــة بنقــل منتجــات   ــات املنشــأة مث ــة بيان ــة كاف مــع كتاب

 .السلخانة وعنوان ورقم هاتف  التجاري

 



 

 

أن يـــتم التحميـــل والتفريـــغ بالســـرعة املطلوبـــة ملنـــع تذبـــذب درجـــة احلـــرارة الداخليـــة   -
  .للسيارة

 

ــتم اســـتخدام املنظفـــات الصـــناعية     املســـموح باســـتخدامها واملتعـــارف عليهـــا    أن يـ
  .للسلخانات واملتداولة يف تنظيف املعدات واألسطح املالمسة 

 

ــزات     - ــاش يف جتفيــــف أســــطح التجهيــ ــتخدام مناشــــف القمــ ــا اســ ــا باتــ ــع منعــ مينــ
  .وتستبدل باملناشف الورقية عالية االمتصاص أو باهلواء اجلاف

  
ــكل دوري   - ــزات بشــ ــيانة التجهيــ ــتم صــ ــالمة  أن يــ ــالمتها وســ ــة علــــى ســ للمحافظــ

  .العاملني عليها حسب برنامج معد لذلك
 

 

مـــع  , حمكمـــة اإلغـــالق أوعيـــةبالســـتيكية داخـــل  أكيـــاسأن يـــتم جتميـــع النفايـــات يف  -
  . بأول أوالًمتهيدا للتخلص منها  األكياسربط 

 

ــا   أن  - ــات يوميــ ــة النفايــ ــري أوعيــ ــتم تنظيــــف وتطهــ ــتخدا, يــ ــف  مباســ ــواد التنظيــ مــ
  .    واملطهرات املناسبة

ــدود           - ــارج ح ــاء الغســيل خ ــروج م ــدم خ ــزام بع ــع االلت ــا م ــتم غســل األرضــيات يومي أن ي
  .املكان

 

احمليطـــة ـــا وتوثيـــق ذلـــك مـــن أن يـــتم مكافحـــة اآلفـــات داخـــل املنشـــأة ويف األمـــاكن  -
  .خالل برنامج معد هلذه الغاية

 

أن يــتم اســتخدام الطــرق الطبيعيــة مثــل الصــواعق الكهربائيــة ملكافحــة احلشــرات          -
واألجهــزة الفــوق صــوتية ملكافحــة القــوارض علــى أن توضــع بعيــد عــن أمــاكن التحضــري      

  .والتجهيز
  
عاليــــة الطــــرق الطبيعيــــة اســــتخدام املبيــــدات احلشــــرية يف حالــــة عــــدم فأن يــــتم  -

ــة واآلالت     ــة األغذيـ ــة حلمايـ ــات الالزمـ ــذ االحتياطـ ــرورة أخـ ــة مـــع ضـ ــابقة يف املكافحـ السـ
  .واألدوات من التلوث شريطة التوقف عن العمل

  .بطريقة صحية مناسبة وبشكل دوريأن يتم تنظيف وتعقيم خزان املياه  -

ــ       - ــداخل واخلـ ــن الـ ــه مـ ــبىن ومرافقـ ــة للمـ ــيانة الدوريـ ــتم الصـ ــت  أن تـ ــا اقتضـ ارج كلمـ
  .احلاجة
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