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احملتوى

االشرتاطات الصحية للمقاصف
املدرسية
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االشتراطات الصحية للمقاصف املدرسية:
تم إعداد االشتراطات الصحية في تقديم خدمات التغذية املدرسية باملقاصف املدرسية وفق:




الئحة االشتراطات الصحية للمقاصف املدرسية واملعدة من اإلدارة العامة للصحة املدرسية بوزارة التربية والتعليم 1434هـ.
املواصفة القياسية الخليجية "االشتراطات الصحية الواجب توافرها في املقاصف املدرسية وتداول األغذية بها "GSO 1971/2015
االشــتراطات الصــحية الواجــب توافرهــا فــي املقاصــف املدرســية وتــداول األغذيــة بهــا واملعــدة مــن ال ــة الر اعيــة (وزارة الصــحة وزارة التعلــيم
تطوير التعليم القابضة).
" SFDA.FD 2233اشتراطات البي ات التغذوية على البطاقة.
“ SFDA.FD/GSO 9متطلبات بطاقة امل تجات الغذائية املعبأة.
"SFDA.FD 2362االشتراطات الف ية إلنتاج الخبز.
“FDA.FD.56االفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات املنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج املنزل.
"FDA.FD 20وضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات املنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج املنزل.
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املصطلحات الواردة
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05

مكائن البيع الذاتي:

03

04

متداول األغذية:

املقصف املدرس ي:

ثالجات مربدة لعرض وختزين مجيع العاملني املشاركني يف:
إنتاج ،نقل ،تعبئة ،توزيع،
وبيع األغذية (املعجنات
ختزين ،جتهيز ،وبيع املواد
والفطائر واملشروبات الباردة
الغذائية  ..اخل
والساخنة...وغريها)
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التغذية املدرسية:

وصف ضمن االحتياجات
الغذائية األساسية لفئة السن
املكان اجملهز لتوزيع أوبيع املدرسي من األطفال واملراهقني
األغذية املسموح بها داخل من الفئة العمرية ( )18-6سنة،
املدرسة وأماكن حتضريها .اليت تضمن حصوهلم على تغذية
صحية ومتوازنة وأجسام سليمة
وخالية من املشاكل الصحية.
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01

االشتراطات الصحية:
جمموعة من الضوابط
واملتطلبات الصحية الواجب
توافرها يف األغذية املقدمة
داخل املدرسة ،ونظم حتضريها
وحفظها وتداوهلا والعاملني بها
داخل املدرسة أو يف املؤسسات
اليت تقوم بتحضريها أو
توريدها.

املوقع واملبنى
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املوقع واملبنى:














ً
 .1يجب أن يكون املوقع املخصص لتقديم خدمات التغذية املدرسية ضمن سور املدرسة في مكان آمن يسهل الوصول إليه بحيث يكون قريبا من ف اء املدرسة وبعيدا عن (دورات
ً
املياه-مياه امل اري-صرف صحي – مختبرات املدرسة) وفي م طقة غير معرضة للتلوث على أن يكون في صالة كبيرة أو مظلة في ف اء أو ملعب املدرسة أو قريبا منها وأن وتتوفر في
تصميمه وتجهيزاته جميع وسائل األمان.
 .2أن تكون مساحة املوقع املخصص لتقديم خدمات التغذية املدرسية وعدد ال وافذ التوزيعية متالئمة مع كثافة أعداد الطالب ويخصص بائع لكل مائة طالب على األقل مع مراعاة
م اسبة ارتفاع نوافذ البيع للمرحلة الدراسية وأعمار الطلبة.
 .3يصمم السقف بطريقة تم ع تراكم القاذورات واختفاء الحشرات الضارة وأن تكون سهلة الت ظيف.
 .4تكون الحوائط مدهونة بطالء زيتي ويفضل اللون األبيض وأن تكون ملساء سهلة الت ظيف أما في أماكن التحضير والغسيل واألماكن التي يتصاعد منها أبخرة أو زيوت متطايرة
ومغاسل األيدي فتكس ى بالبالط القيشاني (لون فاتح) و ارتفاع م اسب.
 .5ينبغي أن تكون األرضيات من مواد غير م فذة للماء وغير ماصة سهلة الت ظيف وغير زلقة ومن مواد ال تتأثر بامل ظفات الص اعية أو األحماض املستخدمة في ال ظافة وتكون ذات
سطح مستو خال من التشققات والحفر مع مراعاة وجود مصارف للمياه.
 .6يجب أن يكون املقصف ذا تهوية وإضاءة كافيتين ويجب توفير مراوح للتهوية ولسحب األبخرة والهواء الحار مع وجود مكيفات لتعديل ال و بحيث ال تييد درجة الحرارة عن ()25
درجة مئوية على أن يثبت مؤشر حراري الكتروني لقياس درجة حرارة املكان في م طقة عرض و يع الوجبات الغذائية.
 .7األبواب وال وافذ تكون محكمة اإلغالق ومغطاة بسلك يم ع دخول الحشرات والقوارض.
ً
 .8وجود حاويات لل فايات وتكون الحاويات نفسها جافة ونظيفة من الداخل والخارج وغطاؤها ومحيطها نظيف وتفرغ يوميا وتوضع في أماكن متعددة مع ضرورة استخدام أكياس
قمامة كبيرة (بالستيك) لتجميع ال فايات وذلك لسهولة جمعها.
 .9توفر مياه كافية من مصدر آمن وصالح للشرب ووجود مغسلة ومواد ت ظيف كافية للعاملين لغسل األيدي.
ً
.10سالمة التوصيالت الكهر ائية وكفايتها لألجهية الكهر ائية في املوقع املخصص لتقديم خدمات التغذية املدرسية وأن تكون م فذة طبقا للمواصفات الف ية.
 .11تأمين مراوح دفع للهواء تركب أعلى األبواب مل ع دخول الحشرات واألتر ة.
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التجهيزات والتأثيث
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التجهيزات والتأثيث:














 .1توفر طاوالت لتحضير الطعام مص وعة من استانلس ستيل سهلة الت ظيف.
 .2وجود ثالجات صالحة لالستعمال تفي بالحاجة بشرط أال تييد درجة الحرارة داخلها على ( )4درجة مئوية وتكون ميودة بمقياس لدرجة الحرارة لحفظ املواد املبردة مثل املاء والحليب
والي ادي والعصير.
 .3توفر دواليب وأرفف استانلس ستيل لحفظ األطعمة التي ال تحتاج إلى تبريد وتكون مرتفعة عن األرض بمسافة م اسبة 30سم أو أكثر وتبعد عن ال دران  10سم.
 .4يجب توفير مستليمات األمن والسالمة مثل طفايات الحريق وخالفه.
 .5توفير أجهية تسخين الطعام مثل أجهية امليكروويف والغاليات الكهر ائية.
 .6توفر مستليمات التغليف مثل البالستيك الخفيف والرقائق املعدنية املخصصة لذلك.
 .7يجب أن تكون جميع األواني من (استانلس ستيل) غير القابل للصدأ مع وجوب استخدام املالعق والشوك والسكاكين البالستيكية السميكة ذات االستعمال ملرة واحدة.
ً
 .8يجب أن تحفظ املبيدات الحشرية واملطهرات وامل ظفات وأدوات ال ظافة بعيدا عن أماكن تخيين األغذية.
 .9توفر مصيدة حشرات.
 .10توفير طاوالت طعام وكراس ي لت اول الطعام بجودة عالية وسهلة الت ظيف تت اسب مع عدد الطلبة.
 .11في حالة وجود صالة لت اول الطعام يجب أن تكون مكيفة مع تيويدها بالعدد الكافي من مغاسل األيدي على أن تكون مجهية بصابون مطهر لأليدي وموزع محارم ورقية ذات
ً
االستعمال ملرة واحدة على أن يتوفر فيها حاويات القمامة وتكون ذات ح م م اسب ميودة بغطاء محكم تفتح بالضغط بالقدم وموجودة بعيدا عن أسطح العرض وطاوالت ت اول
ً
الطعام مع االلتزام باملحافظة على نظافتها والتخلص من ال فايات أوال بأول.
 .12تكون جميع األجهية واألدوات في عهدة املقاول من حيث الصيانة والتعويض في حالة الفقد.
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النظافة
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النظافة:
ً
 .1 يجب ت ظيف املقصف بجميع محتوياته يوميا وكلما دعت الحاجة لذلك مع مراعاة استعمال مواد الت ظيف املالئمة للمنشآت الغذائية ويجب استخدام امل اديل الورقية ذات
االستخدام ملرة واحدة.
ً
 .2 يجب استعمال املطهرات املالئمة للمنشآت الغذائية للقضاء على ال راثيم على أن تحفظ بعيدا عن املواد الغذائية.
 .3 ال يجوز استخدام مياه السخان ال داري في تحضير املشرو ات الساخ ة والطعام.
 .4 غسل الفواكه قبل استخدامها بماء نظيف.
 .5 غسل الخضار ونقعها قبل استخدامها في ماء نظيف.
ً
.6 ال ظافة اليومية للموقع واألجهية والتخلص من ال فايات أوال بأول.
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االشرتاطات الصحية يف األغذية

05

 .1اشرتاطات األغذية واملشروبات املقدمة يف املدارس
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1.1االشتراطات الخاصة باستالم املواد الغذائية:











 .1تسلم املواد الغذائية ال اهية لألكل في مقر املدرسة.
 .2يجب أن تسلم الساندويتشات املغلفة آليا ببالستيك داخل عبوات بالستيكية محكمة األغالق ويطبع عليها اسم امل تج واسم املورد وتاريخ االنتاج.
 .3يجب أن تكون املواد الغذائية املعلبة واملغلفة تحمل البطاقة الغذائية وخالية من عالمات الفساد وضمن تاريخ الصالحية.
 .4يكون التسليم في الوقت املحدد من قبل ال هات الحكومية املشرفة على سالمة الغذاء.
 .5يقوم مسئول املقصف التابع إلدارة املدرسة باإلشراف اليومي على استالم املواد الغذائية ال اهية لألكل والتأكد من مدى مطابقتها لالشتراطات الصحية :تكون درجة حرارة املواد
س على أقص ى تقدير ودرجة حرارة املواد الساخ ة ْ 65
الغذائية الباردة ْ 5
س فما فوق وتواريخ انتهاء صالحية املواد الغذائية األولية املستلمة ونظافة ودرجة حرارة وسيلة ال قل.
 .6يجب أن تكون األغذية املوردة من بين األغذية املسموح بتوريدها وامل صوص عليها في العقد املبرم ومطابقة للمواصفات الواردة أدناه تحت الع وان (القيمة الغذائية للمشرو ات
واألغذية املقدمة في املدارس).
 .7ت قل املواد الغذائية بواسطة وسيلة نقل مبردة ومغلقة وآم ة ونظيفة مخصصة ل قل املواد الغذائية فقط وال تحتوي على أية آثار أو بقايا ملواد ذات تأثير ضار على سالمة أو
مكونات األغذية على أن تكون كابي ة القيادة فيها مفصولة بشكل كلي عن الص دوق الخلفي.
 .8يجب على كل من يقوم بتحميل و قيادة وسيلة نقل املواد الغذائية أن يكون من العاملين التابعين للمتعهد و التالي تطبق عليه جميع االشتراطات الصحية الخاصة بمتداولي األغذية.
 .9ت قل املواد الغذائية التي تقدم ساخ ة في حافظات حرارية خاصة باملواد الغذائية الساخ ة ( )Isotherm boxفيما ت قل املواد الغذائية الباردة ( )Iceboxesعلى أن يتم تيويدها
بقوالب الث ج ع د نقل املواد الغذائية الباردة.
 .10تسلم املواد الغذائية ال اهية لالستهالك ملسئول/مسئولة املقصف باملدرسة وتكون في حاويات نظيفة سليمة لم يسبق استعمالها مل تجات غير غذائية واسم املورد وتاريخ االستالم
وحالتها ع د االستالم وتاريخ صالحية األغذية املحفوظة وأية مالحظات إن وجدت.
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2.1االشتراطات الخاصة بحفظ املواد الغذائية:
 الحفظ ال اف:
.1 يجب حفظ جميع األغذية وفق شروط الحفظ املوص ى بها من قبل الشركات الصانعة واملدونة على البطاقة الغذائية.
.2 يجب عدم تخيين املواد الغذائية في مخين املواد ال افة على األرض.
.3 يجب توفير خيائن محكمة الغلق وغير قابلة للصدأ (ستانلس ستيل) أو االمتصاص لتخيين املواد الغذائية ال افة مثل البسكويت واملغلفات األخرى على أن تتم املحافظة على نظافتها من الداخل
والخارج وفق برنامج دوري للت ظيف.
.4 يجب توفير م طقة مخصصة لحفظ املياه والعصائر على أن تكون مطابقة لالشتراطات الصحية العامة مع مراعاة تفادي حفظ كميات من املواد الغذائية تفوق قدرة استيعاب املخين املخصص
لذلك.
ً
ً
.5 يجب استخدام نظام فعال لتدوير املخيون للتأكد أن من يخين أوال يستخدم أوال.
 الحفظ البارد:
.1 يجب مراقبة درجة حرارة املبردة ومخين املواد ال افة وفق دوريات يومية وتس ل درجة الحرارة في س ل خاص.
ي
.2 يجب توفير العدد الكافي من الثالجات بحيث ال تييد درجة البرودة عن(  ) 4درجات مئوية (ميودة بمؤشر حرار إلكتروني) لحفظ املواد الغذائية الباردة مثل :املياه الساندويتشات الباردة الخضار
والفواكه والحليب ومشتقاته والعصائر على أن تتم املحافظة على نظافتها من الداخل والخارج وصيانة جميع أجياءها :الباب الرفوف املروحة الحيام املطاطي بشكل دوري.
.3 تغطى األطعمة املحفوظة في املبردة بال يالتين الرقيق الشفاف.
.4 توضع األغذية ع د تخيينها في املبردة بأوعية م خفضة الحواف بحيث ال يييد ارتفاع محتوياتها عن ( ) 5سم.
 الحفظ الساخن:
.1 يجب توفير حافظات حرارية غير قابلة للصدأ ميودة بمؤشر حراري الكتروني لحفظ املواد الغذائية التي ستقدم ساخ ة مثل الس دويتشات والفطائر على أن تحافظ على درجة حرارة املادة
الغذائية ( )TEMPRERATURE THE COREفي حدود ( ْ ) 65
س كحد أدني مع مراعاة املحافظة على نظافة الحافظات الحرارية من الداخل والخارج.
.2 تحفظ أي س الت تخص الحفظ أو ت ظيف املبردات أو املستودعات أو عمليات التفتيش على املخيون أو أي نشاط يليم التوثيق للرجوع إليه ع د الحاجة.
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3.1اشتراطات تحضيراألطعمة لدى موردي املدارس:
يشترط أن تتم عمليات تحضير األطعمة في نفس يوم تقديمها (باستث اء االستالم والتخيين فقد تتم في يوم سابق) وتقتصر على:
.1 تراعى أث اء االعداد األولي قبل الطبخ كافة االشتراطات الصحية الشخصية للعاملين وممارسات االعداد السليمة التي تحول دون التلوث التبادلي أو تلوث املواد الغذائية بأية طريقة
أخرى.
.2 تراعى ع د الطبخ كافة االشتراطات الصحية الشخصية للعاملين وطرق الطبخ التي تضمن الطبخ التام (عدا القلي) وتم ع التلوث التبادلي أو تلوث األطعمة بأية طريقة أخرى.
.3 يجب أن يراعى نوعية الييوت املستخدمة في إعداد األطعمة (مع عدم االعتماد على املقليات) واعتماد زيوت نباتية صحية موص ى بها من قبل ال هات املع ية حيث ال تحتوي على أنواع
الييوت املشبعة واملهدرجة.
ن
جوز
اله د.
.4 يستخدم أنواع الييوت ال باتية (زيت دوار الشمس زيت الذرة) كما يم ع استخدام الييوت الغ ية بالدهو املشبعة مثل زيت ال خيل وزيت
.5 يجب عدم وضع كميات إضافية من م ح الطعام وتقليل الكميات املستخدمة قدر املستطاع على أن يكون من األنواع املدعمة باليود.
.6 أن تكون وحدة إعداد وتحضير الساندويتشات والفطائر متوافقة مع االشتراطات الصحية و فس اليوم الذي تباع فيه.
.7 يقصد بعملية القلي املم وع احدى طرق الطبخ التي يستخدم فيها وسط سائل (زيت او دهن) عن طريق الغمر.
.8 أن تكون شروط نقل املواد الغذائية وتخيينها وتوزيعها وفق املواصفات واالشتراطات الصحية.
.9 تغلف الساندويتشات والفطائر بالبالستيك ويدون عليها (اسم امل تج -تاريخ االنتاج -تاريخ الصالحية -املكونات).
.10 حفظ املواد األولية في الثالجة.
ً
.11 أن تكون املواد الغذائية من جهة معروفة املصدر وآم ة صحيا ومرخصة وتحت الرقابة من ال هات الحكومية املختصة.
.12 يجب أن تكون األغذية واملشرو ات مغلفة ومعلبة في عبوات غير زجاجية.
ً
.13 يم ع بيع األطعمة البائتة مثل (الساندويتشات والفطائر الطازجة والعصائر الطازجة الطبيعية  )%100ويتم التخلص منها يوميا.
.14 يجب تعريف األص اف املسببة ل حساسية في كل األص اف املوفرة (األلبان الحليب  ....الخ).
.15 التقيد بتعليمات الحفظ واالستهالك للم تجات الغذائية املكتو ة عليها.
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االشرتاطات الصحية يف األغذية

05

 .2شروط ومواصفات األغذية واملشروبات املسموح بتقدميها يف
املدارس
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1.2املشروبات:
الحليب:
.1 يقدم الحليب الطازج أو املعاد تكوي ه (الحليب امل فف) بعبوات طويل األجل كامل أو قليل الدسم واملدعم بفيتامين ( د) والكالسيوم.
.2 يسمح باألنواع التي أضيف إليها ال كهات الطبيعية أو املطابقة للطبيعة.
.3 ال يقل ح م العبوة عن  200-150مل.

الي ادي:
.1 يسمح بالي ادي الخالص والي ادي بالفواكه الطبيعية.
.2 ال يقل ح م عبوة الي ادي عن  100جم.
املاء:
.1 يشترط أن تطابق املياه املعبأة لالئحة الف ية" “ SFDA.FD/GSO9متطلبات بطاقة امل تجات الغذائية املعبأة.
.2 ح م العبوات مالئم للطالب.
.3 أن تحتوي على عالمة ال ودة السعودية.
العصائر:
.1 يسمح بالعصائر الطبيعية ( )%100في عبوات غير زجاجية والخالية من املواد امللونة والحافظة.
.2 يسمح بالعصائر املعلبة التي ال تقل نسبة عصير الفاكهة فيها عن (.)%30
.3 ح م عبوة العصير ال تقل عن  150مل
املشرو ات الساخ ة:
.1 الحليب الساخن بشرط مطابقته ملواصفة الحليب GSO 10/2006ويفضل استخدام الحليب قليل الدسم.
.2 الشاي بالحليب.
.3 القهوة والشاي للمرحلة الثانوية فقط.
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 2.2األغذية:
الساندويتشات والفطائر:
















.1ال يقل وزن القطعة املقدمة عن  50جم ونسبة الحشوة  %50-25من وزن الفطيرة.
.2أنواع الخبز املستخدم خبز عربي أو صامولي أو خبز توست يفضل الخبز األسمر.
ً
.3توفيرالساندوتشات والفطائر من الخبز الخالي من ال لوتين ملرض ى حساسية القمح (السلياك) على أن يتم إعداد بيان بأسماء املصابين بهذا املرض ويرغب شرائها من املقصف يوميا.
.4نوع ال بن واللب ة املستخدمان :قليل الدسم وقليل امل ح.
.5يسمح بإضافة الخضروات والفواكه مع الساندويتشات.
.6عدم إضافة املايونيز أو الي دة للساندويتشات واستبدالها بجبن قليل الدسم أو صلصة الطحينية أو خردل.
.7الساندويتشات والفطائر التي تحتوي على ال بن أو اللب ة أو اليعتر أو املربى أو العسل أو الحمص أو البقول أو الفول (باستث اء حاالت الـ G6PD).
.8ز دة الفول السوداني (للمرحلة املتوسطة والثانوية).
 .9م اقيش و يتزا وفطائر ال بن واليعتر واللب ة والسبانخ والييتون.
 .10البيض (ساندويتش).
 .11الكعك املحلى واملحشو بالحشوات املسموحة ويتضمن (البان كيك – فطائر الوافل).
 .12فطائر البطاطس املشوية او املهروسة او املسلوقة.
 .13فطائر الفالفل املشوية.
ً
 .14ال يمكن إضافة حشوات أخرى لم يتم ذكرها في الفقرات السابقة إال بعد موافقة ال هات املختصة في وزارة التعليم كتابيا.
 .15توفير البيانات الغذائية (البطاقة الغذائية) على مغلف امل تج.
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 2.2األغذية:
 األطباق الرئيسة:











 .1أطباق الالزانيا مع صلصة طماطم على أن يكون ح مها  250جم.
 .2أطباق املعكرونة والباستا والسباجيتي مع صلصة الطماطم أو ال بن.
 .3األطباق الشعبية التي مكونها الرئيس الحبوب بأنواعها (مثل القمح والبر واألرز والذرة وال ريش والدخن )...مع اشتراط خلوا مكوناتها من األص اف املحددة في قائمة املم وعات.
 .4محاش ي الخضروات الطازجة.
 .5الخضروات (الطازجة املشوية املهروسة املتبلة املسلوقة).
 .6البقوليات من أي نوع (البازالء الفول العدس فول الصويا).
 .7أطباق البيض بأنواعه.
ن
 .8أطباق ال بن و اللب ة و اليعتر و الحمص والييتو والعسل الطبيعي واملربى الطازج غير مضاف له سكر أو م كهات ص اعية (بحد أقص ى  20غرام.
 .9أطباق البطاطس املشوية او املهروسة او املسلوقة.
 .10طبق الفالفل املشوية.
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 2.2األغذية:
 الخضروات والفواكه:






.1السلطات (على أن تكون الصلصات م فصلة > ليمون ـ ـ خل)
.2وزن الفواكه والخضروات :قطعة متوسطة (ال تقل عن 100جم).
.3الفواكه والخضروات الطازجة واملوسمية مثل (موز تفاح برتقال خيار جير تمر...الخ).
.4الفواكه امل ففة عدا األنواع التي يتم غمسها وتحليتها بالسكر أو بمواد التحلية األخرى.
ً
.5التمور بعبوات مغلفة آليا بوزن  50جم سهلة الفتح بأحد زواياها مكان الفتح كتابة (افتح ه ا) وموضح عليها اسم املص ع اسم الص ف وتاريخ اإلنتاج ونهاية الصالحية وأن
ً
تكون التمور كاملة ويفضل أن تكون منزوعة القمع وال واة وال تحتوي على قشور ومغسولة وم ظفة وفق الشروط الصحية وال تحتوي على مواد حافظة أو معدلة وراثيا ومن
امل تجات الوط ية خالية من الشوائب وعيوب التصنيع واإلصابة بلفحة الشمس (تغير اللون) وتشوهات الشكل والح م وأن ال تكون التمور محمضة أو متعف ة وضمن األنواع
التالية:
 أ.خالص مكبوس ال تييد العبوة عن (  5حبات) بوزن  50جم صافي.
 ب.سكري مكبوس ال تييد العبوة عن ( 4حبات) بوزن  50جم صافي.
 ج.سكري مفكك ال تييد العبوة عن (  5حبات) بوزن  50جم صافي.
 د.صفري مكبوس ال تييد العبوة عن (  5حبات) بوزن  50جم صافي.
 هـ.نبتة علي مفكك ال تييد العبوة عن (  4حبات) بوزن  50جم صافي.
 و.مبرومة املدي ة امل ورة بعبوة ال تييد عن (  5حبات) بوزن  50جم صافي.
 ز.صقعي مفكك بعبوة ال تييد عن ( 4حبات) بوزن  50جم صافي.
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 2.2األغذية:
املنتجات الغذائية األخرى:











 .1األرز وحبوب اإلفطار الكاملة والشوفان وال رانوال التي يضاف اليها الحليب.
 .2ألواح الحبوب مثل الواح األرز املقرمشة الواح الفاكهة الواح ال رانوال مع مييج الفاكهة امل ففة أو املكسرات.
 .3الفشار (البوب كورن  25جرام) (عادي)
ً
 .4البسكويت واملعمول املص وع من الطحين الكامل أو العادي (غير املم ح) أو املحشو أو املضاف إليه التمر أو السمسم أو التين على أن تكون مغلفة آليا ويفضل األنواع املدعمة بالحديد
والفيتامي ات واألمالح املعدنية وتستبعد األص اف املحتوية على سكريات ص اعية أو ملونات.
 .5البسكويت واملعمول املص وع من الدقيق الخالي من ال لوتين ملرض ى حساسية القمح (السيريالك).
 .6يسمح باألنواع التي أضيف إليها ال كهات الطبيعية أو املطابقة للطبيعة.
ً
 .7املكسرات غير املم حة بعبوات صغيرة ومغلفة آليا و دون ملونات ص اعية ومواد حافظة.
 .8وزن البسكويت والكيك ال يييد عن  100جم.
 .9شراب القيقب الطبيعي (بحد أقص ى  20غرام).
.10املعايير الغذائية كما هو موضح على العلبة أو املغلف.

األفضلية لألصناف املطابقة للمواصفات التالية:








 .1أقل من  200سعرة حرارية.
ن
 .2أقل من  % 35من السعرات تأتي من الدهو  calories from fat: 70 kcalأو أقل من  8غرام.
 .3أقل من  %10من السعرات الحرارية تأتي من الدهون املشبعة () Saturated Fatأو أقل من  2.5غرام.
 .4ال يحتوي على دهون مهدرجة Hydrogenated or trans-fats
 .5أقل من  % 35من السعرات الحرارية من السكر )) Total sugarsأو أقل من  17.5غرام.
 .6أقل من  200ملغم من امل ح /الصوديوم.
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 2.2األغذية:
شروط أخرى:
ً ً
.1 يم ع م عا باتا بيع أي م تج مغلف ال يحتوي على البطاقة الغذائية املطابقة الشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة  GSO 2233/2012باإلضافة مل ع بيع م تجات ذات معلومات
غذائية ناقصة (حيث ال تحتوي على املعلومات الغذائية عن امل ح أو الصوديوم أو الدهون أو غيره يستثنى الحليب والعصير من هذه القاعدة).
.2 يجب تعريف األص اف املسببة ل حساسية في كل األص اف املوفرة ( األلبان الحليب املكسرات القمح وغيره مما يحتوي على جلوتين الفول السوداني يم ع في املرحلة االبتدائية
حبوب الصويا البيض).

.3 أن تكون املواد الغذائية ذات الصالحية ألكثر من يوم ضمن ال صف األول من فترة صالحية االستهالك ع د توريدها للمدرسة.
.4 توريد األغذية الصحية امل اسبة ل حاالت املرضية باملقصف مثل مرض ى (السكري وحساسية القمح ..الخ) على أن يتم إعداد نموذج يسلم للطالب والطالبات التي ترغب شراء هذه
امل تجات من املقصف لكي تؤمن من املقاول والتأكد من قبل إدارة املدرسة قبل بيعها باملدرسة.
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3.2املشروبات واملواد الغذائية املمنوع توريدها في املدارس:


















.1املشرو ات الغازية.

 .2مشرو ات الطاقة.

 .3مياه الشرب امل كهه.

.4املشرو ات الرياضية.

 .5الشاي البارد .
 .6العصائر التي تقل نسبة عصير الفاكهة فيها عن  %30أو املحتوية على املواد امللونة .

 .7شراب الفاكهة.
.8الحليب والي ادي بال كهات أو األلوان الص اعية أو التي تييد نسبة السكر فيها عن 

 22جم في كل  240مل.

 .9جميع أنواع ال حوم مثل ال حوم الحمراء و وال حوم البيضاء الدواجن واألسماك.
.10ال قانق أو الهوت دوغ وغيره من ال حوم املعال ة مثل املرتديال او الالنشون.
.11الكبدة.
.12الطعمية (الفالفل) املقلية.
.13الساندوتشات أو الفطائر املحتوية على الكاسترد أوالشوكوالته أو التوفي أو الفانيال.
.14جميع أنواع الشيبس واألغذية املقلية بحرارة عالية.
.15املكسرات املم حة.
.16اآليس كريم.
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.19البفك وكرات وأصابع الحبوب امل فوخة.
.20الشوكوالتة بجميع أنواعها السادة وأنواع الويفر املغطاة بالشوكوالتة.
.21املخلالت.
.22املايونيز.
.23األص اف الغذائية املم حة.
.24الدونات بجميع أنواعها السادة واملغطاة بالشوكوالتة.
.25امل تج الذي يكون املكون الرئيس ي به هو السكر أو الدهون.
.26املواد الغذائية التي أضيف إليها مركب غلوتومات أحادي الصوديوم.
.27الكروسان بكافة انواعه.
.28الفول السوداني للمرحلة االبتدائية.

وكالة الشؤون المدرسية –إدارة التغذية المدرسية

4.2األغذية املسببة للحساسية:
يجب التعريف باملواد الغذائية املحتوية على أحد مسببات الحساسية سواء املحضرة أو املغلفة كما هو موضح في القائمة التالية:












.1األلبان
.2حليب البقر.
.3املكسرات (ال وز واللوز والب دق وغيرها).
.4القمح وغيره مما يحتوي على ال لوتين (الشوفان الشعير البرغل السميد اليعتر املخلوط بال لوتين).
.5الفول السوداني وم تجاته مثل ز دة الفول السوداني.
.6فول الصويا وم تجاته مثل زيت الصويا أو حليب الصويا.
.7البيض.
حيث يجب وضع الفتة تعريفية باألص اف الغذائية املعروضة ونوع املادة املسببة ل حساسية بشكل واضح ع د العرض والبيع في نقاط البيع داخل املدرسة.
على سبيل املثال:
الص ف الغذائي :فطيرة زعتر.
يحتوي هذا امل تج على السمسم حليب البقر القمح.

تحذير :معلومات للمصابين بالحساسية (نوع الحساسية األعراض املترتبة على ت اول املادة املسببة ل حساسية ...الخ).
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استخراج الشهادات الصحية
للعاملني والعامالت يف
املقاصف املدرسية

28
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استخراج الشهادات الصحية للعاملين والعامالت يف املقاصف املدرسية:
.1 يجب حصول العاملين على شهادات صحية من ال هات الصحية املختصة تفيد خلوهم من األمراض املعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء ووضعها في مكان ظاهر في املقصف.
ً
.2 يحق إلدارة املدرسة طلب كشف طبي ألحد العمالة في حالة االشتباه أو تكون بشكل دوري كل ثالثة أشهر للتأكد من سالمة العمالة صحيا.
أ .الفحوصات الطبية:
.1 الكشف السريري على العامل ((صدر – بطن – أمراض جلدية)).
.2 الفحوصات املخبرية املطلو ة وتشمل:
 أ -فحص البراز للطفيليات.
 ب -فحص الدم لكل من التيفوتبد والباراتيفوئيد.
 ت -ميرعة براز للساملونيال والشيجال ّ
وضمات الكوليرا.
 ث -مسحة من األنف والحلق (للدفتيريا).
 ج -أشعة على الصدر.
 ويتعين إجراء هذه الفحوصات والتحاليل ملشغلي املقصف في العيادات واملستوصفات واملستشفيات الخاصة املصرحة بذلك من وزارة الصحة.

ب .التحصينات:
-1 التحصين ضد الحمى الشوكية مرة كل سنتين.
-2 التحصين ضد التيفوئيد (جرعتان بينهما أسبوع على األقل كل سنتين).
-3 التحصين ضد التهاب الكبد الفيروس ي ( أ ).
-4 أي تحصي ات أخرى تراها ال هات الصحية املختصة.
ج .صالحية الشهادة الصحية:
 مدة صالحية الشهادة الصحية س ة واحدة وتجدد فور انتهائها ويتم إتباع نفس الخطوات السابقة ل حصول على شهادة أخرى على أن يتم إعادة الكشف السريري بعد ستة أشهر من بدء
سريان الشهادة وذلك الكتشاف أية أمراض جلدية أو سارية أخرى.
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األمراض املعدية واإلصابات
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األمراض املعدية واإلصابات:
.1 األمراض املعدية :عدم السماح بالعمل في تداول األغذية أو القيام بأي عمل له صلة مباشرة بالغذاء ألي شخص يشتبه في أنه يعاني من أو يحمل أي مرض
ً
معدي أو يكون مصابا بجروح ملتهبة أو بالتهابات جلدية أو تقرحات أو مصابا ً بإسهال.
.2 اإلصابات :إذا جرح العامل أث اء العمل باملقصف فيجب استبعاده فورا ًعن العمل حتى تتم حماية موضع ال رح بشكل تام أو بواسطة شريط طبي الصق
مقاوم للماء ذي لون مميز ومثبت بشكل محكم مع توفير اإلسعافات األولية لهذا الغرض وال يسمح له بالعودة للعمل إال بعد الشفاء من اإلصابة.
.3 قيام املورد للمقصف بكتابة تعهد في حالة إصابة أحد العمالة بأي مرض معدي أو إصابة ناقلة ألمراض الغذاء بإيقافه عن العمل ومعال ته وإبالغ املدرسة
مع إحضار بديل ع ه.
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املظهر والسلوك الشخصي
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املظهروالسلوك الشخص ي:
يجب التزام جميع العاملين بما يلي:
.1 أن يكونوا حسني املظهر مع الع اية التامة ب ظافة أبدانهم.
.2 ارتداء زي موحد نظيف وقت العمل (ويفضل أن يكون اليي أبيض اللون) مع استخدام أغطية الرأس والكمامات والقفازات ذات االستخدام ملرة واحدة أث اء تحضير املواد
الغذائية.
ً
.3 االمت اع تماما عن البصق أو التمخط في مكان العمل وملس الشعر أو األنف أو الفم أو األذن.
.4 الع اية بتقليم ونظافة األظافر.
.5 يم ع ارتداء املتعلقات الشخصية مثل الحلي والخواتم والساعات خالل إعداد الطعام أو تداوله.
.6 غسل اليدين مباشرة بطريقة سليمة ع د بداية العمل وبعد كل عملية من عمليات إعداد أو تجهيز الغذاء وبعد كل توقف وبعد األكل أو بعد ملس أي جيء من أجياء ال سم
مثل الشعر أو الفم أو األنف وبعد العطس والتمخط وبعد العودة إلى املحل إذا اضطر العامل ل خروج ألي سبب من األسباب.
.7 عدم ت اول املأكوالت واملشرو ات داخل املقصف.

.8 عدم تجفيف أيديهم بعد غسلها بمالبسهم أو بفوط قماش.
.9 كتابة تعهد خطي من العامل بإبالغ مديره املباشر إذا حدث له أي من األعراض التالية :مثل اصفرار العي ين اإلسهال القيء ظهور دمامل جروح حروق التهاب الحلق
طفح جلدي أي مرض معدي.
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املواصفات اخلاصة
مبكائن البيع الذاتي
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املواصفات الخاصة بمكائن البيع الذاتي:


























.1أن يتم توفير مكائن بيع ذاتي بمقدار مكي ة لكل  100-80طالب
.2أن تكون املكائن من عالمات تجارية معروفة وجديدة لم تستخدم من قبل.
.3ح مها م اسب لطالب بحسب املرحلة الدراسية وآم ة لالستعمال.
.4م اسبة لذوي االحتياجات الخاصة.
.5وضوح امل تجات املوجودة داخل املكائن ومعلومات امل تج (نوعه السعر .....الخ).
.6أن تكون مقاومة للعوامل الخارجية والظروف ال وية مثل الغبار واملطر وارتفاع درجة الحرارة.
.7تحتوي على درجات حرارة مختلفة تت اسب مع أنواع األطعمة املوجودة داخليا املأكوالت أو املشرو ات ( )8-0درجة مئوية الوجبة الخفيفة ( )25-9درجة مئوية.
.8تأمين األغذية واملشرو ات املسموح بيعها فقط.
.9قابلة للتعديل من الداخل عن طريق تغيير األدوات الداخلية.
.10واجهة زجاجية جذابة لعرض امل تجات على أن تكون من زجاج مقاوم للكسر.
ل
.11أن تكون املكائن مر وطة بشريحة GPRSملراقبة األعطال وح م االستهالك والحاجة للتعبئة وتعطى صاحب الصالحية بالوزارة حق الدخو على ال ظام واستخدامه.
.12تحتوي على نظام إشعارات بوجود عطل أو نفاذ امل تج.
.13توفير أكثر من خيار سواء عمالت نقدية بطاقات ممغ طة وغيرها على أن يتكفل املقاول بتكلفة البطاقات املمغ طة.
.14أن تكون املكي ة سهلة االستخدام وكذلك تعبئة البطاقات املمغ طة.
ل
.15نظام Sure Vendأو أي نظام يضمن عدم سحب املبلغ دون الحصو على امل تج.
.16إمكانية تحديد نوع األغذية املسموح بها للطالب ب اء على حالته الصحية.
.17إمكانية تحديد مبلغ الصرف اليومي للطالب.
.18استخدام اللغة العر ية.
.19تكون األزرار مص عة من مادة تتحمل الصدمات.
.20آالت املشرو ات الساخ ة ملدارس املرحلة الثانوية فقط.
.21سهلة الصيانة والت ظيف.
.22سهولة وسرعة االستخدام والتعبئة.
.23على املورد أن يتأكد من سالمة التمديدات الكهر ائية بشكل دوري وأن تكون متطلبات التمديدات وفق مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس.
.24يجب أن تتوفر في كل مكي ة مولد كهر ائي احتياطي لضمان سالمة محتويات املكي ة في حال انقطاع التيار الكهر ائي يكفى لتشغيل املكي ة ملدة ال تقل عن ثالث ساعات.
وضع حاويات لل فايات بجانب كل مكي ة.
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مناذج
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وزارة الصحة
وكالة الصحة العامة
الوكالة املساعدة للرعاية الصحية األولية
اإلدارة العامة للصحة املدرسية

منوذج إحالة للعاملني والعامالت يف تقديم خدمات التغذية املدرسية
إلجراء الفحص والتحاليل الطبية
سعادة مدير مستشفى /مركز ................................. ....................................... ...................................احملرتم
وبعد
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
حنيل لكم العامل  /العاملة يف تقديم خدمات التغذية املدرسية ........................... ............... :لعمل الفحوص
والتحاليل الالزمة وإفادتنا بالنتيجة.
االسم/
التوقيع/
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وزارة الصحة
وكالة الصحة العامة
الوكالة املساعدة للرعاية الصحية األولية
اإلدارة العامة للصحة املدرسية

شهادة خلو من األمراض املعدية للعاملني والعامالت يف تقديم خدمات التغذية املدرسية
صادر من .............
(

الكشف السريري ) ( /سليم

) غري سليم

التحاليل املطلوبة /
نتيجة الفحص
إيجابي

سليم

نوع الفحص

غير سليم

تحليل البراز (الطفيليات)
فحص الدم لكل من التيفوئيد والبارا تيفوئيد
مزرعة برازللساملونيال والشيجيال ّ
وضمات الكوليرا
مسحة من الحلق واألنف (للدفتيريا)
أشعة الصدر

النتيجة والتوصيات /

(

) الئق صحياً

(

) غري الئق صحياً
مدير املستشفى
االسم .......................................... /
التوقيع ........................................./
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وزارة الصحة
وكالة الصحة العامة
الوكالة املساعدة للرعاية الصحية األولية
اإلدارة العامة للصحة املدرسية

منوذج تعهد عامل/عاملة يف تقديم خدمات التغذية املدرسية
أتعهد أنا العامل /العاملة يف تقديم خدمات التغذية املدرسية............................................ .................................. .................... :
االسم ................................................ :
بأن أبلغ إدارة املدرسة باي مرض اصاب به وان اقوم بالكشف الطيب واخذ العالج الالزم واتوقف عن العمل فوراً عند االصابة حلني الشفاء التام
واحتمل اي مسئولية نظامية فى حالة االخالل بهذا التعهد .
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االسم :

مدير املؤسسة  /الشركة
االسم:

التوقيع :

التوقيع

التاريخ :

اخلتم
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ا خل ا مت ة
من خالل ما ذكر يف هذا الدليل يتضح مدى أهمية هذا
املوضوع واهتمام الوزارة وممثلة بوكالة الوزارة للشؤون
املدرسية باالرتقاء باخلدمات املقدمة ألبنائنا و بناتنا الطلبة
وتقديم كل ما يساعدهم يف التحصيل الدراسي و احملافظة
على صحتهم وسالمتهم.
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املراجع:
 .1 االشتراطات الصحية الواجب توافرها في املقاصف املدرسية وتداول األغذية بها GSO 1971/2009
.2 االشتراطات الصحية الواجب توافرها في املقاصف املدرسية وتداول األغذية بها GSO 1971/2015 .
.3 الئحة املقاصف املدرسية بوزارة التربية والتعليم.
.4 املواصفات التكميلية:
ل
 االشتراطات الصحية الواجب توافرها في املقاصف املدرسية وتداو االغذية بها GSO1971/2009 .
 االشتراطات الصحية الواجب توافرها في املقاصف املدرسية وتداول األغذية بها GSO 1971/2015 .
GSO9 بطاقة املواد الغذائية املعبأة.
GSO 150 فترات صالحية امل تجات الغذائية.
GSO149 مياه الشرب غير املعبأة.
GSO 1025 مياه الشرب املعبأة.
GSO 323 اشتراطات عامة ل قل وتخيين األغذية املبردة وامل مدة.
GSO 168 اشتراطات مخازن حفظ املواد الغذائية ال افة واملعبأة.
GSO/CAC1 االرشادات العامة لالدعاءات الغذائية.
GSO 839 عبوات املواد الغذائية ال يء األول االشتراطات العامة- .
GSO 1863 عبوات املواد الغذائية ال يء الثاني :العبوات البالستيكية اشتراطات عامة.
GSO 10/2006 الحليب امل فف.
GSO 2233/2012 اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة.
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