هل تأكل في محالت بيع األطعمة؟
ابحث عن شهادة Scores on
Doors

برنامج Scores on Doors
هو برنامج لتحديد درجات تصنيف
خاصة بالنظافة ويساعدك على
االختيار بدراية بشأن األماكن التي
يمكنك أن تأكل فيها أو تشتري منها
أطعمة.
النظافة وسالمة األطعمة
توضح درجات التصنيف نتيجة آخر تفتيش بخصوص
النظافة وسالمة األطعمة في المطاعم ومحالت بيع
المأكوالت السريعة والمقاهي المحلية.

يشتمل التفتيش  ،ضمن أشياء أخرى ،على ما يلي:
› ›التنظيف والتعقيم
› ›نظافة عمال المناولة
› ›التحكم في درجات حرارة األطعمة
› ›مكافة والحشرات ،و
› ›األطعمة المُعدّة مسبقا قبل التقديم.
يتم اجراءعمليات التفتيش بواسطة موظفين تنفيذيين
مفوضين في مناطق المجالس المحلية المشاركة ومتاجر
بيع األطعمة التي تعرض شهادات تصنيف حتى يتسنى لكم
كعمالء التحقق من معاييرهم والوثوق فيها.
تعطيك تصنيفات  Scores on Doorsفكرة عمّا يحدث
في المطبخ وفي الكواليس.

درجات التصنيف المعروضة
مقياس درجات تصنيف مستوى النظافة هو:
نتيجة الفحص

التعريف
أعلى مستوى متوقع من النظافة وسالمة األطعمة.

ممتاز

جيد جداً

جيد
(ال تصنيف)

توجد في مكان العمل ممارسات نظافة وسالمة أطعمة جيدة جدا .وثمة حاجة لمعالجة
بعض الجوانب البسيطة للحصول على تصنيف أعلى.
توجد في مكان العمل معايير عامة جيدة خاصة بالنظافة وسالمة األطعمة .وثمة عدد من
الجوانب غير الخطيرة يتعين االنتباه لها للحصول على تصنيف أعلى.
أي مكان عمل توجد فيه مشكالت كبيرة متعلقة بالنظافة وسالمة األطعمة ال يحصل على
شهادة لعرضها.
إستنادا إلى نوع المشكلة ،يمكن إعطاء المحالت إنذارات أو اشعارات للتحسين من أدائهم
يتم توجيههم فيها بضرورة معالجة المشكلة .وفي حالة عدم القيام بذلك ،يمكن تغريم
المحالت وادراجهم في سجل هيئة األغذية بنيوساوث ويلز الخاص بالمحالت الموصومة.
وفي أسوأ األحوال ،يمكن إغالق ا المتجر .
كما ال ُتصدر شهادات للمتاجر غير المشتركة في برنامج .Scores on Doors

ابحث عن شهادة Scores on Doors

نبذة عن البرنامج

بإمكانك التحقق من درجة تصنيف نظافة وسالمة األطعمة

يخبر برنامج  Scores on Doorsالناس بمدى التزام

بمراجعة الشهادة المعروضة على نافذة المحل أو داخله.

المطاعم ومحالت بيع المأكوالت السريعة والمقاهي المحلية
بمعايير النظافة وسالمة األغذية في نيوساوث ويلز.

تقوم بعض المجالس أيضا بنشر قوائم بالمحالت التجارية
المشاركة أو درجات تصنيفها على مواقعها االلكترونية.
إذا كان هناك محل تجاري غير مشارك في البرنامج،
اقترح عليهم المشاركة لكي يحصلوا على شهادة!

كما يساعد البرنامج العمالء على االختيار بدراية األماكن
التي يمكنهم أن يأكلوا فيها أو يشتروا منها أطعمة.
يعمل البرنامج على الترويج للمنافسة بين الشركات
ويشجعها على االجتهاد من أجل الحصول على أعلى
درجات التصنيف الخاص بالنظافة ،وذلك من خالل
ممارسات النظافة وسالمة األطعمة الجيدة.
هذا يساعد على تقليل المخاطر واألمراض المتعلقة بسالمة
األطعمة ،لكي يمكنك االستمتاع بوجبتك بثقة كبيرة.

www.foodauthority.nsw.gov.au/scoresondoors

*برنامج  Scores on Doorsمخصص لشركات تصنيع وبيع األطعمة الجاهزة في نيو ساوث ويلز التي من المحتمل احتوائها على مخاطر (ما يعني أنها تتطلب تحكم في درجات
الحرارة) ،ويجب استهالكها على الفور .البرنامج ال يستهدف ممتاجر السوبرماركت أو متاجر بيع األطعمة االمستحضرة أو متاجر بيع الخضروات الطازجة أو محالت بيع األطعمة
غير العرضة للتلف السريع أو متاجر بيع األطعمة المغلفة/المعبأة كمحطات الوقود متاجر بيع المواد الغذائية ومتاجر بيع المأكوالت السريعة أو األسواق المؤقتة أو المركبات المتجولة لبيع
ّ
الجزارين.
األطعمة أو المتاجر التي تحمل رخصة صادرة عن هيئة األغذية بنيوساوث ويلز ويتم التدقيق عليهاعلى حدى كمتاجر بيع اللحوم أو
FR0002/1311

