




خالل فترة زمنية حالة مرضية مفاجئةالتسّمم الغذائي هو 
غذاء يحتوي على أعداد كبيرة من بعد تناولقصيرة

الميكروبات الممرضة أو السموم الناتجة عنها أو كالهما معاً 



ماهي أعراض  التسّمم الغذائي؟ ماهي أعراض  التسّمم الغذائي؟ 

قيء و غثيان •

إسهال•
تقلصات في المعدة واألمعاء•

إسهال•

وفي بعض حاالت شلل في الجهاز العصبي•

ارتفاع حرارة الجسم•



غسل اليدين جيداً قبل وأثناء تحضير الطعام















الذي تودون شراءهالذي تودون شراءهللمنتوجللمنتوجالوسمالوسمالبيانات الموجودة على بطاقة  البيانات الموجودة على بطاقة  يجب قراءة يجب قراءة  الذي تودون شراءهالذي تودون شراءهللمنتوجللمنتوجالوسمالوسمالبيانات الموجودة على بطاقة  البيانات الموجودة على بطاقة  يجب قراءة يجب قراءة 

كيفية شراء المواد الغذائية الجيدة

اسم المنتوجاسم المنتوج

الكميةالكمية



أن تكون مرنة ولونها زاهياً، وليس لها رائحة، أن تكون مرنة ولونها زاهياً، وليس لها رائحة، أن تكون مرنة ولونها زاهياً، وليس لها رائحة، أن تكون مرنة ولونها زاهياً، وليس لها رائحة، 

الصحيحة لشراء اللحوم ؟ ةقيطر الماهي

الموضوع في أجهزة التبريد،الموضوع في أجهزة التبريد،ووالذي يحمل الختم الذي يحمل الختم اشتري اللحم اشتري اللحم  الموضوع في أجهزة التبريد،الموضوع في أجهزة التبريد،ووالذي يحمل الختم الذي يحمل الختم اشتري اللحم اشتري اللحم 

اللحوم المحفوظة في الثالجة يجب أن يكون سطحها باردا باللمس،اللحوم المحفوظة في الثالجة يجب أن يكون سطحها باردا باللمس،اللحوم المحفوظة في الثالجة يجب أن يكون سطحها باردا باللمس،اللحوم المحفوظة في الثالجة يجب أن يكون سطحها باردا باللمس،

يجب حفظ اللحوم الطازجة بعد شرائها في الثالجة؛ ولهذا اجعلها آخر يجب حفظ اللحوم الطازجة بعد شرائها في الثالجة؛ ولهذا اجعلها آخر 
..المشتريات مباشرة قبل دخولك المنزلالمشتريات مباشرة قبل دخولك المنزل

يجب حفظ اللحوم الطازجة بعد شرائها في الثالجة؛ ولهذا اجعلها آخر يجب حفظ اللحوم الطازجة بعد شرائها في الثالجة؛ ولهذا اجعلها آخر 
..المشتريات مباشرة قبل دخولك المنزلالمشتريات مباشرة قبل دخولك المنزل

أن تكون مرنة ولونها زاهياً، وليس لها رائحة، أن تكون مرنة ولونها زاهياً، وليس لها رائحة، أن تكون مرنة ولونها زاهياً، وليس لها رائحة، أن تكون مرنة ولونها زاهياً، وليس لها رائحة، 





مسبقامسبقاالمحضرالمحضراللحم المفروماللحم المفرومتشتري تشتري ال ال 



الصحيحة لشراء الدواجن ؟ ةقيطر الماهي
في أجهزة التبريدفي أجهزة التبريدوالمحفوظةوالمحفوظةـبةـبةوظوظالمالم، ، اشتري الدواجن المنزوعة األحشاء اشتري الدواجن المنزوعة األحشاء 

بطاقة  الوسم



الصحيحة لشراء السمك ؟ ةقيطر ماهي 







ورق الجرائد يحتوي على 
مواد كيميائية مسببة 

ألمراض خطيرة من بينها 
الفشل الكلويوالسرطان 

تجنب شراء السمك في ورق الجرائدتجنب شراء السمك في ورق الجرائد

ورق الجرائد يحتوي على 
مواد كيميائية مسببة 

ألمراض خطيرة من بينها 
الفشل الكلويوالسرطان 



مشتقاته ؟ والصحيحة لشراء الحليب ةقيطر الماهي

مشتقات الحليب من المواد الغذائية سريعة التلفمشتقات الحليب من المواد الغذائية سريعة التلفووالحليب الحليب  مشتقات الحليب من المواد الغذائية سريعة التلفمشتقات الحليب من المواد الغذائية سريعة التلفووالحليب الحليب 

مشتقاتةوال تشتري الحليب 
المعروض خارج أجهزة التبريدالمعروض خارج أجهزة التبريد



الفواكه؟ والصحيحة لشراء الخضر ةقيطر ماهي 

يجب أن تكون الفواكه والخضروات يجب أن تكون الفواكه والخضروات 
طازجة مكتملة النمو غير ذابلة أو متغيرة طازجة مكتملة النمو غير ذابلة أو متغيرة 

. . اللون أو الخصائص أو مخدوشةاللون أو الخصائص أو مخدوشة

يجب االهتمام بغسل الخضروات يجب االهتمام بغسل الخضروات 
والفواكه جيدًا قبل استهالكها طازجة والفواكه جيدًا قبل استهالكها طازجة 
وذلك للتخلص على أكبر كمية من وذلك للتخلص على أكبر كمية من 

..الملوثات والمبيدات الحشريةالملوثات والمبيدات الحشرية



المرطبات ؟ والصحيحة لشراء الحلويات ةقيطر الماهي
....) ....) البيض، الحليب ، الفواكهالبيض، الحليب ، الفواكه( ( الحتواء ها على مواد سريعة التلف الحتواء ها على مواد سريعة التلف نظرا ً نظرا ً 

فهي عرضة للتلوث الميكروبي  فهي عرضة للتلوث الميكروبي  

لذا يجب شراءها من لذا يجب شراءها من 
المحل الذي يحرص المحل الذي يحرص 
على وضعها داخل  على وضعها داخل  

أجهزة التبريد أجهزة التبريد 

لذا يجب شراءها من لذا يجب شراءها من 
المحل الذي يحرص المحل الذي يحرص 
على وضعها داخل  على وضعها داخل  

أجهزة التبريد أجهزة التبريد 



منتوج ساممنتوج سام
mm101066

أمانأمان

المرطباتوخطر سوء حفظ الحلويات 

بكتيريا بكتيريا تلوث بتلوث ب
القولون الغائطية القولون الغائطية 
ColiformesColiformes

FécauxFécaux
1010mm 

نسبة غير ممرضةنسبة غير ممرضة

ساعتين  ساعتين  22بعد بعد + + 33°°حفظ جّيد في حفظ جّيد في 

ساعتين درجة حرارة المحيطةساعتين درجة حرارة المحيطة22بعد بعد 
منتوج ساممنتوج سام
mm101066

بكتيريا بكتيريا تلوث بتلوث ب
القولون الغائطية القولون الغائطية 
ColiformesColiformes

FécauxFécaux
1010mm 

نسبة غير ممرضةنسبة غير ممرضة

ساعتين درجة حرارة المحيطةساعتين درجة حرارة المحيطة22بعد بعد 



عندما تقرر أن تأكل في مطعم، أو أن تأخذ وجبة عندما تقرر أن تأكل في مطعم، أو أن تأخذ وجبة 
جاهزة إلى المنزل، ضع في اعتبارك ثالثة محاور جاهزة إلى المنزل، ضع في اعتبارك ثالثة محاور 

::رئيسيةرئيسية
النظافةالنظافة

المطاعم؟كيف تختار مكان تناول وجبتك في

لطهيلطهياالطهيلطهياا
ددالتبريالتبري



انظر للمكان قبل جلوسك فيه إذا كان انظر للمكان قبل جلوسك فيه إذا كان النظافةالنظافة
غير نظيف فاألفضل أن تغادر المكان وتتناول طعامك غير نظيف فاألفضل أن تغادر المكان وتتناول طعامك 

..في مكان آخرفي مكان آخر

المطاعم؟كيف تختار مكان تناول وجبتك في



، خصوصاً السمك ، خصوصاً السمك جّيداجّيدااحرص دوماً على طلب الوجبات مطهية احرص دوماً على طلب الوجبات مطهية ::الطهيالطهي
..والنقانقوالنقانق) ) همبرغرهمبرغر((والبيض واللحوم والدواجن واألطعمة المصنعة منها كالـ والبيض واللحوم والدواجن واألطعمة المصنعة منها كالـ 

المطاعم؟كيف تختار مكان تناول وجبتك في



جيب أن جيب أن : التبريدالتبريد
تتأكد بأن األطباق تتأكد بأن األطباق 

الباردة مقدمة لك وهي الباردة مقدمة لك وهي 
باردةباردة

المطاعم؟كيف تختار مكان تناول وجبتك في

جيب أن جيب أن : التبريدالتبريد
تتأكد بأن األطباق تتأكد بأن األطباق 

الباردة مقدمة لك وهي الباردة مقدمة لك وهي 
باردةباردة


