
الفئة 2

جعل سالمة األغذية مسألة تعنيك وتهمك
معلومات من أجل مصالح المواد الغذائية - الفئة 2

ماذا تعنيه التغييرات على قانون األغذية بالنسبة لمصلحتك التجارية؟
ينظم قانون األطعمة لسنة 1984 بيع املواد الغذائية لإلستهالك البرشي. 

وسيتم العمل بموجب نظام جديد من التصنيفات للمصالح الغذائية 

والتغيريات الناظمة عىل كافة مصالح ورشكات األغذية التي تعمل يف 

ڤيكتوريا وذلك إعتبارًا من 1 تموز/يوليو 2010.

ونتيجة للتغيريات التي طرأت عىل قانون األطعمة، يقع عىل عاتق املجالس 

البلدية مسؤولية إعادة تصنيف كل محالت األطعمة املوجودة ضمن نطاق 

عملها وذلك استناًدا إىل مخاطر السالمة عىل املواد الغذائية لهذه املصالح. 

وقد تم تسليمك نرشة املعلومات هذه ألن مصلحتك التجارية قد تم تصنيفها 

عىل أنها من الفئة )2( حسب أداة تصنيف املصالح الغذائية الجديدة التي 

تعتمدها دائرة الصحة. إن أداة التصنيف هذه موجودة يف املوقع اإللكرتوين 

للدائرة إذا أردت اإلطالع عىل معلومات إضافية عن نظام التصنيف الجديد.

ما هي محالت األطعمة من الفئة 2؟

إن محالت األطعمة من الفئة 2 هي تلك املحالت التي يتمحور نشاطها 

الرئييس حول معالجة األطعمة غري املوضبة واألكرث عرضة للمخاطر من 

غريها وتحتاج إىل السيطرة الصحيحة عىل الحرارة أثناء إجراءات معالجة 

األغذية والتي تشمل الطهي والتخزين للحفاظ عليها سليمة. وتتضمن هذه 

الفئة املطاعم، محالت بيع األطعمة الرسيعة، الحانات، متعهدي األغذية، 

محالت الدليكاتيِسن، محالت السوبرماركت التي لديها قسم دليكاتيِسن، 

املقاهي ومعظم رشكات التصنيع. إن معظم محالت األغذية التي كانت 

مصنفة من الفئة 2 حسب النظام القديم ستبقى كذلك.

ما هي املتطلبات ملحالت ومصالح األطعمة من الفئة 2؟

يجب عىل املحالت واملصالح األطعمة من الفئة 2 أن:

•  تتأكد من أن األطعمة التي ُتباع أو يتم إعدادها للبيع هي أطعمة سليمة 

وصالحة لألكل.

اإلستمرار يف إجراءات التسجيل السنوية مع املجلس البلدي.  •

•  اإلستمرار يف الخضوع للتفتيش من ِقَبل املجلس البلدي قبل التسجيل 

املبديئ أو حيال إنتقال التسجيل إىل مالك جديد.

•  الحرص عىل وجود ُمرشف مسؤول عن سالمة األطعمة يف املوقع يتمتع 

باملهارات الرضورية والتدريب املُعتمد. )لكن، قد تختار املصالح التجارية 

تبّني برنامج سالمة األغذية الذي يشكل جزًءا من نظام ضمان الجودة 

)QA( الذي أعلنته دائرة الصحة. ولن يكن رضورًيا وجود ُمرشف مسؤول 

عن سالمة األطعمة يف هذه الحالة إذا كان الربنامج املُعتمد يتضمن 

التدريب للعمال الذي يستند إىل الجدارة أو اإلعتماد. وينطبق ذلك عملًيا 

عىل املصالح ورشكات األغذية الكبرية حيث تخضع املصلحة بأكملها 

.)QA - ألنظمة ضمان الجودة

لديها برنامج لسالمة األغذية:  • 

—  يستعمل نموذًجا عادًيا ُمسجاًل لدى دائرة الصحة، أو  

—  برنامج لسالمة األغذية تم تطويره من ِقَبل صاحب رشكة األغذية وقد   

تم تصميمه حسب الطلب بما يتناسب تحديًدا مع متطلبات الرشكة 

)أي برنامج »مستقل« أو »غري - عادي«(. 

اإلحتفاظ بربنامج سالمة األغذية ضمن موقع العمل.  •

•  اإلحتفاظ بكافة تقارير الجرد والتدقيق الكاملة حول الربامج املستقلة 

لسالمة األطعمة ملدة أربعة سنوات بعد إعدادها من ِقَبل مسؤول التدقيق 

)يك يتم تقديم التقرير إىل املجلس البلدي إذا طلبه(.

د من املطابقة. الخضوع اإللزامي مرة كل سنة للتفتيش للتأكُّ  •

—  إذا تم استعمال برنامج مستقل لسالمة األغذية - فالخضوع لتدقيق   

ق ُمعتمد من ِقَبل دائرة الصحة، أو ُمدقِّ

—  إذا تم استعمال برنامج عادي لسالمة األغذية - فالخضوع لتقييم   

تجريه البلدية.

قد ترتأي وتقرِّر البلدية إجراء تفُقدات إضافية للتحقُّق من التقيُّد باألنظمة 

والقوانني )كعندما تكون هناك مخاوف ما أو القيام بالتفتيش الفوري دون 

سابق إنذار(.

دائرة الصحة
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 يمكن اإلطالع عىل املزيد من املعلومات عن الفئة )2( وعن إصالحات قانون األغذية ومعرفة متى سيتوافر النموذج الجديد 
 لربنامج سالمة األغذية عرب اللجوء إىل موقع دائرة الصحة عىل اإلنرتنت:

http://www.health.vic.gov.au/foodsafety/

 أو عرب اإلتصال بشعبة الصحة يف مجلسك البلدي:
http://www.localgovernment.vic.gov.au/

 يمكن الوصول إىل برنامج تعلُّم سالمة األغذية املجاين عىل الخط )غري ُمعتمد( عرب املوقع:
http://dofoodsafely.health.vic.gov.au/

معلومات من أجل مصالح المواد الغذائية - الفئة 2
ماذا تعنيه التغييرات على قانون األغذية بالنسبة لمصلحتك التجارية؟

ما هي بعض التغيريات الرئيسة ملحالت األطعمة من الفئة 2؟

هناك مرونة فيما يخص محالت األطعمة من الفئة 2.

لة حالًيا، يمكنك اإلستمرار اآلن يف  •  بالنسبة للمحالت والرشكات املسجَّ

استعمال نموذجك الحايل املُعتمد لربنامج سالمة األغذية.

طة من نموذج برنامج سالمة األغذية   •  وستتوافر نسخة جديدة ُمبسَّ

للفئة 2 من مصالح البيع بالتجزئة وخدمات األطعمة، العدد 1 - النسخة 

صة لتلك املصالح التي تستعمل  رقم 2، تصدرها دائرة الصحة وهي مخصَّ

نموذًجا:

—  سيتوافر هذا النموذج من املجلس البلدي املحيل مجاًنا وذلك   

ملساعدتك عندما تقوم بتجديد التسجيل ملصلحتك التجارية. 

—  املصالح التجارية التي تستعمل نموذج برنامج سالمة األغذية    

للفئة 1، العدد 1 - النسخة رقم 1، الصادرة عن دائرة الصحة، سيرتتَّب 

عليها التغيري إىل النموذج الجديد حني تجديد تسجيل املصلحة 

التجارية خالل السنة 2010 - 2011.

•  إذا كنت تستعمل برنامج مستقل لسالمة األغذية، قد تختار الخضوع 

ق ُمعتمد من دائرة الصحة. ويمكن للتدقيق أن  للتدقيق من ِقَبل ُمدقِّ

يكون كما هي الحالة عليه اآلن - من ِقَبل ُمدقِّق خاص ُمستقل، أو من 

ق من املجلس البلدي إذا كان لدى البلدية خدمات تدقيق. ِقَبل ُمدقِّ

•  قد تختار بعض املصالح تطوير برنامجها الخاص لسالمة األغذية وفق 

نظام أو لوائح ضمان الجودة )QA(، وذلك يك يتم إدخال الربنامج ضمن 

النظام األشمل للمصلحة التجارية. )إتصل بدائرة الصحة إذا كان هذا 

مالئًما ملصلحتك التجارية(

•  ال داٍع بعد اآلن بالنسبة ملصالح الفئة 2 تقديم شهادة التدقيق والجرد 

الرسمية إىل املجلس البلدي - سيقع ذلك عىل عاتق املُدقِّق.

 

برنامج مجاين عىل الخط )إلكرتونًيا( لتعلُّم سبل معالجة األطعمة

للمساعدة يف الحفاظ عىل ممارسات املعالجة السليمة لألطعمة، توفر لك 

 »Do Food Safely - دائرة الصحة برنامج »معالجة األطعمة بسالمة

وهو برنامج تعليمي مجاين عرب اإلنرتنت حول أساليب معالجة األطعمة 

م هذا الربنامج لتحسني  ص ملحالت األطعمة والعاملني فيها. )وقد ُصمِّ ُمخصَّ

املعرفة األساسية حول سالمة األطعمة(.

)تنطبق ترتيبات خاصة عىل أنشطة األطعمة التي تتوالها أحياًنا املجموعات 

املُجتمعية. وإذا كنت طرف يف مجموعة ُمجتمعية ُتعنى باإلرشاف عىل 

البسطات ضمن إطار الفعاليات أو تقديم الطعام بشكل غري منتظم يف 

القاعات املُجتمعية، ُيرجى منكم مراجعة نرشة منفصلة من املعلومات 

صة للمجموعات املُجتمعية(. املُخصَّ

 ترشح نرشة املعلومات هذه التغيريات التي طرأت مؤخًرا عىل قانون املواد الغذائية يف ڤيكتوريا.
 ويستمر العمل بموجب الالئحة الوطنية ملعايري األطعمة وتطبيقها عىل محالت األطعمة

وال تتغريرَّ املسؤوليات من جراء هذا القانون.


