GOOD PRACTICES for GUMS

جي بأنٕأطبقلأليدذلي رأليدلي١ٝأنمٓ أنٟأطً ٛأيًمُؼأليرشي٢أ:أ
.1.1

نثٓل٤أٚيرذ مج أليمُؼأليرشي٢أَٔألالػالس أَقلػش٠أ،أجي بأليدأنذأَٔأجفلفأليهرلنرٌٝأ
ليد٢أمتأمجرٗلأنُلأجي بأأختضٜٗٓلأيفأشتلصٕأ/حلٜٚلتأَٓلطق١أيلطددذلّأننٝلغألرتٝؽ،أ
لٚأننٝلغأليقالطدٝوأ،أنٚأليظالٍأ(قُفف).أ

.1.1

أجي بألٕأالأٜدِأختض ٜٔأليمُؼأليرشي ٢أعً٢ألألسض ألٚأمج أليهرلنرٌٝأليظلقب ١أعً٢ألالسضأأ
َٔ أنجٌ أطفلد ٟأليدً ٛأَ أن ٟأَٛلد أغشٜق ١أَجٌ أليرتي ١أٚلذتالس ،٠أٚليضجلج أ ،أٚس ٚأ
لذتٛٝلْلت،أنٚأنجضل٤أَٔأليٓقلطلت ألالخش ٣أنٚألنمضسٚع١أيفأَٓبك١ألذتملدأعً٢أطقٌٝألنمجلٍأ
ليفٍٛأليظٛدلْٞأنٚأليظُظِ،أأٚجي بأجتٓقٗلأيكذسألالَهلٕ.أ

.1.1

لنمًٛثلتألنمش١ٝ٥أَجٌأليفٍٛأليظٛدلْٞأٚليظُظِأٚلذتقٛب،أنٚأنٟألػٝل٤أنخش٣أدخ١ًٝأعً٢أ
ليمُؼأليرشي٢أجي بأإصليدٗلأعً٢أليفٛس.

.1.1

أدتُ أْٚكٌأليمُؼأليرشي ،٢أجي بألطددذلّأننٝلغ أيالطدٝو أجذٜذ٠ألٚأجٛلالت أخٝؽ ألٚأ
طالت(/قُفف) أَرذ ٠أهلزل أليػشض أٚغ ر أَظددذَ ١أَٔ أققٌ أيٓكٌ أليف ٍٛأليظٛدلْ ٢ألٚأ
ليظُظِألٚألذتقٛب.

.1.1

جي ب ألٕ أطه ٕٛألدتٛلالت ألنمظددذَ ١أدتُ أْٚكٌ أليمُؼ أليرشي ٢أخلص ١أي٘ أَٚهشط ١أهلزلأ
ليػشض ألحملذد أ ،أٚجي ب أٚض أعالَ ١أ /ألنمظُ ٢أ"ليمُؼ أليرشي ٞأفكط" أيليًػ ١أ أليرشي١ٝأ
ٚلالصتًٝض١ٜأٚليفشْظ١ٝأٚهللأيٕٛأَرني.

.1.1

ال أجيٛص أإعلد ٠ألطددذلّ ألدتٛلالت أٚليظالٍ أن ٚألطددذلَٗل أيؼهٌ ألطدجٓل ٞ٥أ ،ألال ألرلأ
نلْت:أ
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 أشتمم١أحمشلأدتُ أْٚكٌأليمُؼأليرشي٢أ،أٚأ طظددذّأحمشلأدتُ أْٚكٌأليمُؼأليرشي٢أَٔأققٌأ،أٜٗذفأٖزلألالجشل٤أيدآ بأنٟأألحدُلي١ٝأممهٓ١أ(يمٛس٠أَدكلطر)١أيدً ٛأليمُؼأليرشي٢أَ ألثلسألرتضشٚلتأنٚأ
لنمٛلدألنمرذْ١ٝأنٚأن١ٜأَٛلدأنخش٣أَٓكٛي١أيدًوألدتٛلالتأ.أأ

.2أليددضٜٔألنمؤقت:أ
 1.1أليمُؼألجملُ أٚلنمدضٕأَؤقدلً أ أجي بأحفع٘أ أيلألَلنٔألنمٓلطق١أ،أٚلنمقلْٞأ،أٜٚفضٌأمحلٜد ١أَٔأمج ٝأ
نْٛلعألذتؼشلتأ(ليكٛلسضأ،ألذتؼشلت)أٚنٟأْٛعأَٔألذتٛٝلْلتأمبلأفٗٝلأليبٛٝس.أ
.1.1أنثٓل٤أليددضٜٔألنمؤقتأ،أجي بأجتٓ بأنٟأطً ٛأيلنمٛلد ألرتلسج١ٝأنٚأليٓفلٜلتأٚليدأنذأَٔأعضٍأليمُؼأ
ليرشي٢أَٔأَملدسأٖزلأليدً. ٛأ
 .1.1أيف أحلي ١أإعلد ٠أليدرق ١٦أألغشلض أليٓكٌ أ ،أجي ب ألٜفل٤ألنمدبًقلت ألنمزنٛس ٠أيف أليكظِ أليجلْ ٞأ .1.1أ،أ
.1.1أ.1.1أطبقلأٚفكلأيزيو.أ

.3أليٓكٌأ
 .1.1أليٛقت أيني أليددض ٜٔألنمؤقت أيرذ ألدتُ أٚليٓكٌ أليرب ٟأ أيًمُؼ أليرشي ٢أ أيًُدلصٕ أليٓٗل ١ٝ٥أ ،أن ٚأإىلأ
َٓؼآتألنمرلدت١أ(ليفشصأٚليٓعلف)١أ،أجي بأنٕأطقك٢أٖزٙأليفرت٠أقم ر٠أقذسألنمركٍٛأَٔأليٓلح١ٝأليرًُ.١ٝأ
.1.1أيٛطلٌ٥أليٓكٌأعً٢أليبشمأ،أٜٓقػٞألطددذلّأٚطلٌ٥أَال١ُ٥أفكطأ/أػلحٓلتأَػبل٠أ،أٚجي بألٕأطهٕٛأ
ْعٝف١أٚحبلي١أجٝذ.٠أ
1.1أجي بأنٕأٜقك٢أأليمُؼأليرشي٢أف٢أليؼلحٓ١أأيرٝذلَأٚيمٛس٠أَفمٛي١أعٔأأليظً أعً٢أليؼلحٓ١أْفظٗل.أ
 1.1أٜدرشض أليمُؼ أليرشي ٢أيًدً ٛأيمٛس ٠أنق ر ٠أف ٢أحلي ١أْكً٘ أٚطشحً ١ٝأعً ٢أػلحٓ ١أستًُ ١أيلنملػ١ٝأ
ٚلنمٛلدأليهُٝل١ٜٚأٚلنمرذْ١ٝأليضٜٛتأٚليٛقٛدأٚلنمقٝذلتألذتؼش١ٜأَٚقٝذلتألذتؼشلتأنٚأنٟأمحٛي١ألألخش٣أ
لييتأقذأطدظق بأيفأطً ٛأليمُؼأليرشي.٢أ
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.IIIأَقلدئأطٛج١ٝٗٝأيًُدضٕ:أ
 1.1أ/أجي بأنٕأطهٕٛأَقلْٞألنمدلصٕ أَشلفلأختضٜٔأليمُؼ أليرشي ٢أَمُُ١أيؼهٌأصخٝحأهلزلألالطددذلّأ
ٚليػشض.أنُلأٜٓقػٞأنٕأالأطهٕٛأقليً١أيٛصٍٛأنٟأْٛعأَٔألذتٛٝلْلتأٚنُلأجي بأطٛف رألذتُل١ٜأليهلف١ٝأضذأ
ليكٛلسضأٚليبٛٝسأٚلذتؼشلتأ(لْعشأليكظِأليجلْٞأ1.1أنعال.)ٙأ
1.1أ أجي بألختلرأليدذلي رألنمٓلطق١أنمهلفخ١ألآلفلتأ أَجٌأ(أليؼِشلى)أليفدلخأ،أٚلألجٗض٠أليهٗشيل١ٝ٥أنمهلفخ١أ
لذتؼشلتأ،أٚحتذٜذألْٛلعألالصلي.١أغ رأَظُٛحأيإيلد٠أليكٛلسضأٚلذتؼشلتأدلخٌألنمدضٕألٚألطددذلّأل١ٜأ
َٛلدأنُٝٝل١ٝ٥أهلزلأليػشض.أ
 1.1أجي بأختضٜٔأليمُؼأليرشي ٢أيمٛس٠أَٓفمً١أمتلَلأعٔ أنٟأَٓدالتأصسلع١ٝأنخش٣أ/ألنمٛلدأَٔأنصٌأْقلطٞأ
(ليفٍٛأليظٛدلْٞأٚليفٍٛأليظٛدلْٞأٚلذتقٛبأ،أٚلذتقٛب)أنٚأنٟأَٛلدأنخش٣ألنمؼلسأإيٗٝلأيفألنمشفلأَٔأنجٌأ
جتٓ بألْدكلٍأليدً. ٛأ
 1.1أجي بأختض ٜٔأليمُؼأليرشي ٢أَٓفمً١أمتلَلأعٔألنمٛلدأليهُٝٝل١ٝ٥أٚلنمقٝذلتألذتؼش١ٜأٚل١ٜأَملدسأنخش٣أ
ستدًُ١أيًدً ٛأليهُٝٝلٞ٥أ(لْعشألنمشفل).أ
 1،1أٜٓقػ ٞألختلر أ أليشعل ١ٜألرتلص ١أعٓذ أليدرلٌَ أَ أ /أليدرق ١٦أ /أإعلد ٠أطرق ١٦ألنمٛلد.أ
1.1أجي بأختضٜٔأأليمُؼأليرشي٢أيفأَقٓ٢أجلفأجٝذأليدٗ١ٜٛأ،أعً٢ألنمٓملتأ،أٚيرٝذلأعٔألدتذلسأٚأيرٝذلأعٔأ
لالسض.أٚالأٜٓقػٞأيًمُؼأليرشي٢أ،أحٝجُلأنَهٔ،أنٕأٜدرشضأألػر١أليؼُعأَقلػش.٠أ

سليرل.أَقلدئأطٛج١ٝٗٝأنمٓؼآتأليٓعلف١أٚليفشصأٚليدمٓ: ٝأ
 1.1أف ٢أحلي ١أليدمٓ ٝأن ٚأيظخل أٚحتق ٝب أليمُؼ أليرشي ٢أجي ب أليدأنذ أَٔ ألٕ أليرًُٝلت أطٛلفل ألنمدبًقلتأ
لألطلط ١ٝأيٓعلف ١أليبرلّ .أطبقٝل أَقلدئ أ HACCPأ(حتً ٌٝألنمدلطش أْٚكلط أليدخهِ ألذتشج.)١أ
1.1أنُلأجي بألٕأالأطهٕٛأألنمقلْٞأَٚشلفلألإلْدلجأقليً١أيًٛصٍٛأإىلأنٟأْٛعأَٔألذتٛٝلْلتأٚأٜٓقػٞأنٕأٜدِأ
يٓلؤٖل أيليبشٜك ١ألييت أٜدِ أيٗل أمحل ١ٜأنلف ١ٝأضذليبٛٝس أٚليكٛلسض أ ٚألذتؼشلت .أجي ب أنٕ أطه ٕٛألنمرذلتأ
ٚلنملنٓٝلت أٜظٌٗ أليٛص ٍٛأإيٗٝل أٚلذتفلظ أعًٗٝل أيؼهٌ أَٓدعِ أْٚعٝف أٚجلف.١أ
.1.1أجي بأنٕأٜدِأفخصألنمٛلدألرتلّأليالصَ ١أيدمٓ ٝأليمُؼأليرشي٢أ(لْعشألنمشفل)ألييتأجي بأليكضل٤أعًٗٝلأ
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ققٌأليذخٍٛأيفأعًُ١ٝألإلْدلج.أنٟأطً ٛأستدٌُ أ(َٔأققٌأ،أجي بأجتٓق٘أنثٓل٤أٚيرذألنمرلدت)١أَ أغ رٖلأَٔأ
لنمٓدالت.أ
 1.1أجي بأنٕأطه ٕٛأمج ٝأنُٝلت أليمُؼأليرشي ٢ألنمشلدأَرلدتدٗلأٚختضٜٗٓلأَرقأ٠أيؼهٌأصخٝحأَٔأنجٌأ
لذتفلظأعً٢أجٛد٠ألنمٓدج.أ
1.1جي بأنٕ أطهٕٛأَٛلدأليدرق١٦أٚليدػًٝفأألنمظددذَ١أنمرلدت١ألنمٓدالتأصلذت١أيالطددذلّأ،أٚخلي١ٝأَٔأنٟأ
طً ٛأ،أٚطهٕٛأشتضْ١أيفأَهلٕأجلفأْٚعٝفأخلٍأَٔألألَٛسألرتبش٠أعً٢أليٓخٛألنمؼلسأإي٘ٝأيفألنمشفل.أ
 1.1أجي بأنٕأٜهٕٛأ ألنمٛظفنيأليرلًَنيأيفأزتلٍأليداٗٝض/أليدمٓ ٝأهلِ أخرب٠أجٝذ٠أ،أٜٓٚقػٞأنٕأطهٕٛأ
طرًُٝلت أليدذس ٜب أنلف ٘ٝأيف أزتلٍ أطكٓٝلت ألإلْدلج أ ،أٚلنمظل ٌ٥ألألطلط ١ٝأيف أليمخ ١أليػزل .١ٝ٥أٚجي ب أنالأ
ٜظُح أنمٛظف أليرٌُ أيفأزتلٍ أجتٗٝض /أليدمٓ ٝألرلأنلٕ أَشٜضلً أل ٚأحلَالً أالحذ ألألَشلض ألييت أحيدٌُ أنٕأ
طٓدكٌأعٔأطشٜلأليبرلّ.أ
1،1أممٓٛعألألنٌأيفأزتلٍأليداٗٝض/أليدمٓ ٝأٖٛٚأَٔألحملعٛسلت.أ
1.1جي بأليدأنذأَٔأ ألَهلْ ١ٝأطدق ألثشأليهُٝلتألنمٛجٛد ٠أٚلنمرذ٠أيًداٗٝضأَ أٚجٛدأْعلّأطدق أليظاٌأ
حفغأ/أنْعُ١أليدٛثٝلأأليظً١ُٝأققٌأٚيرذأجتٗٝضأليمُؼأليرشي.٢أ
أ
أ
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