
للحد من تفشي فيـروس كورونـا
Covid 19 المستجــد

دليل إرشادي 
لالشتراطات الوقائية لمنشآت 
المنتجـــات الغذائيــــة والعلفيــــــة والدوائيــــــة ومنتجــــات التجميل، 

واألجهزة الطبية وطرق التعامل واالستجابة إلصابة العاملين
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استشـــعارًا لما تقوم به حكومة المملكة العربية الســـعودية من إجراءات احترازية 

وتدابير وقائية للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID 19) ومنع انتشاره، 

وانطالقًا من دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تأمين سالمة منتجات الغذاء 

واالعـــالف، والـــدواء ومســـتحضرات التجميـــل واألجهـــزة الطبيـــة، وتوفيـــر ســـبل 

النظافـــة الالزمـــة للحفـــاظ علـــى صحـــة المواطنيـــن والمقيميـــن، فقد تـــم اعداد 

اشـــتراطات وقائيـــة وطريقـــة التعامل واالســـتجابة موجهـــة لمنشـــآت المنتجات 

الغذائية والعلفية والدوائية ومســـتحضرات التجميـــل، واألجهزة الطبية للحد من 

.Covid 19 فيروس كورونا المستجد

هذه االشـــتراطات تعتبر متممة ومكملة لألنظمـــة واللوائح الفنية والمواصفات 

الســـعودية المعتمـــدة الموجهـــة لمثل هـــذه المنشـــآت وتوصيـــات وزارة الصحة 

والمركز الوطني للوقاية من االمراض ومكافحتها (وقاية).

مقدمة



يلزم بتطبيــق هــذه االشتراطـــات واإلجـــراءات وطــرق التعامـل واالستجابـة على 
جميع منشـــآت المنتجـــات الغذائية والعلفية والدوائية ومســـتحضرات التجميل، 

واألجهزة الطبية.

التهوية الجيدة لمناطق المنشأة والصاالت.

توفـــر عدد مناســـب من المغاســـل المخصصة للعامليـــن وللمرتادين مزودة بصابـــون ومعقم خاص لأليدي 

موضحًا بجانبها شـــرح االســـتخدام األمثل للغسيل والتعقيم، وتفعيل سياســـة ممارسة التباعد االجتماعي 

داخل المصنع (2 متر بين األشخاص).

أن يكون اصطفاف المرتادين بشكل عامودي (رأسي) مع االلتزام بالمسافة االجتماعية

التأكد من أن جميع أنظمة مكافحة الحشرات والقوارض فعالة.

عدم دخول الحيوانات الضالة داخل محيط المنشأة.

إلغاء االجتماعات التقليدية وتحويلها إلى االجتماعات الحديثة باستخدام وسائل التقنيات الحديثة.

إعادة تقييم آلية الحضور واالنصراف والمهام األساســـية الســـتمرار العملية اإلنتاجية، وتفعيل آلية العمل 

عن بعد. ووضع خطط بديلة عند ارتفاع معدل غياب الموظفين بسبب إصابتهم أو مخالطتهم لمصابين.

إلغاء نظام الحضور واالنصراف عن طريق البصمة باليد، واستخدام أي طريقة أخرى.

تكثيف البرامج التوعوية حول كيفية تقليل انتشار الفيروس للعاملين باستخدام اللغات المفهومة لديهم. 

ثني العمال عن االســـتخدام المشـــترك لهواتف زمالؤهم أو مكاتبهم أو غيرها من أدوات ومعدات العمل، 

قدر اإلمكان

وجود خطط بهدف استدامة ومضاعفة اإلنتاج باإلضافة الى الدعم اللوجستي لوصول المنتج بكل سهولة 

عبر منافذ البيع.

المجــــــال: 
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متطلبات المنشأة: 



زيادة وتيرة تكرار تنظيف المنشـــآت ومرافقها والقيام بإجراءات تنظيف وتطهير/ 

 COVID-19 تعقيم إضافية في حالة االشتباه أو التأكد من إصابة موظف مريض بـ

في المنشأة.

يجب تنظيف وتطهير األســـطح المالمســـة للمنتجات الغذائية، العلفية، الدوائية، 

مستحضرات التجميل واألجهزة الطبية وتعقيمها بعد كل عملية إنتاجية.

تنظيف وتطهير األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في مكان العمل وبشكل 

مســـتمر، مثل أجهزة العمل ولوحات المفاتيح، االلكترونيات، الكراسي، الطاوالت، 

الهواتف الثابت، مقابض األبواب ودرابزين الساللم، أجهزة التحكم .... إلخ.

غســـيل وتنظيف مالبس العاملين المســـتخدمة داخل المنشـــآت الغذائية بشكل 

جيد، على أن يتم تســـليها للعاملين قبل العمل مباشـــرة واســـتالمها بعد االنتهاء 

من العمل وعدم السماح بقيام العاملين بالذهاب للسكن بمالبس العمل

إذا كانت األســـطح متســـخة، فيجب تنظيفها باســـتخدام منظـــف أو صابون وماء 

قبل التطهير/ التعقيم.

إزالـــة التلـــوث المرئـــي في عمليـــة تنظيـــف األرضيات والســـجاد والســـتائر إذا كان 

موجـــوًدا والتطهير/ التعقيم باســـتخدام المواد المناســـبة لالســـتخدام على هذه 

األسطح بعد التنظيف.

متطلبات التنظيف والتعقيم:

تشـــكيل فـــرق متخصصة لمراجعـــة المســـتجدات والتوصيات الصـــادرة مـــن وزارة الصحة، والمركـــز الوطني 

للوقاية من األمراض ومكافحتها (وقاية)، ومنظمة الصحة العالمية، والجهات ذات العالقة.

تشكيل فرق محلية لكل فرع من فروع الشركة إلدارة االزمات الوبائية تكون مهمتها اساسًا تنفيذ التدابير 

الوقائية والتحذيرات الالزمة لحماية موظفيها من العدوى.
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إذا كان من الممكن غســـل هذه االســـطح، فقم بغســـلها وفًقا لتعليمات الشركة 

الصانعة باســـتخدام مياه دافئة ثم تجفيفها تماًما. أو باســـتخدام منتجات التعقيم 

المناسبة.

توفيـــر مناديـــل يمكـــن التخلص منها حتى يتمكن الموظفون من مســـح األســـطح 

شـــائعة االســـتخدام (مثل مقابض األبواب ولوحات المفاتيـــح وأجهزة التحكم عن 

ُبعد والمكاتب وأدوات العمل والمعدات األخرى) قبل كل استخدام. 

بالنســـبة للتطهير/ التعقيـــم، فمعظم المطهرات فعالـــة. ويتوجب اتباع تعليمات 

الشـــركة المصنعـــة لجميـــع منتجـــات التنظيـــف والتطهيـــر (مثـــل التركيـــز وطريقة 

االستخدام ووقت االتصال، وما إلى ذلك).

يجـــب اســـتخدام المطهـــرات المســـموح بهـــا والمصرح اســـتخدامها في منشـــآت 

المنتجـــات الغذائيـــة والعلفية والدوائية ومســـتحضرات التجميل واألجهزة الطبية 

مثل الكلور، بعد التأكد من التالي:

التأكد من فترة صالحية المطهر قبل استخدامه.

التأكد من الممارسات الجيدة في استخدام المطهرات داخل المنشأة.

ال يتم خلط المطهرات مع مواد كيميائية أخرى.

يجـــب أن تكون المواد األولية المســـتخدمة في عمليـــة التصنيع أو التحضير في 

معزل أثناء عملية التنظيف والتعقيم.
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يجـــب أن تضمـــن إجـــراءات العمـــل التي يتم تشـــغيلها في المنشـــآت عـــدم تعامل 

العمـــال المصابيـــن مـــع المنتجـــات النهائية ســـواء كانـــت غذائية، علفيـــة، دوائية، 

مســـتحضرات التجميـــل واألجهـــزة الطبية وإتباع قاعدة " نظـــف حيثما كنت" علمًا 

بأنه يجب أال يعمل العاملين إذا كان لديهم أي من أعراض COVID-19 على ان تتم 

متابعـــة الحالـــة الصحيـــة لطاقم العمل باســـتمرار مـــن قبـــل اإلدارة، والتأكيد على 

ممارسات النظافة الشخصية الجيدة بصورة مستمرة على أن تتم مراعاة التالي:

 نظافة اليدين بالغسيل الجيد بالماء والصابون والمطهر. 

أهميـــة توعيـــة العاملين بأعـــراض وطـــرق انتقال المـــرض، واإلبالغ فورًا لمشـــرف 

العمـــل عنـــد ظهـــور أي أغـــراض تنفســـية أو ارتفاع حـــرارة لديهم مـــع أهمية وضع 

سياسية داخلية لذلك.

فـــي حالـــة الســـعال أو العطـــاس أو التمخط يجب غســـل األيدي بالمـــاء والصابون 

والمطهر، مع مراعاة عدم لمس العينين أو األنف أو الفم.

القيـــام بقيـــاس درجة الحرارة للعاملين بشـــكل يومي عند دخولهم للمنشـــأة ويتم 

استبعاد العاملين المرتفعة حرارتهم خشية اصابتهم بفيروس كورونا.

تغيير قفازات مباشرة عند لمس أي جزء من أجزاء الجسم.

ارتـــداء مالبس واقيـــة وأغطية رأس نظيفة وأحذية خاصة حســـب مقتضى الحاجة 

أثناء العمل، والتأكيد على ارتداء القفزات أثناء عملية التنظيف.

الممارســـات الغذائيـــة اآلمنـــة وأن يكـــون تنـــاول الطعام في األماكـــن المخصصة 

لذلك وتجنب التجمعات أثناء تناول الطعام.

تجنـــب االتصال الوثيق مع أي شـــخص يظهر أعراض أمراض الجهاز التنفســـي مثل 

السعال والعطس.

يجب أن يرتدي طاقم التنظيف القفازات واالثواب او األلبسة التي يمكن التخلص 

منها لجميع المهام في عملية التنظيف، بما في ذلك التعامل مع القمامة.
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متطلبات العاملين:



إلزام جميع العاملين والفنيين واإلداريين وجميع منسوبي المنشأة بارتداء الكمام 

الطبية او القماشـــية عند الدخول والتخلص منهـــا بالطريقة الصحيحة عند الخروج 

إذا كانت لالستخدام المرة الواحدة وذلك حسب توصيات وزارة الصحة.

يجـــب إزالـــة/ التخلـــص مـــن الكمامـــات القفـــازات واألثـــواب بعناية لتجنـــب تلويث 

مرتديهـــا والمنطقـــة المحيطة بها. تأكد من تنظيف اليديـــن بعد نزع القفازات بما 

يتوافق مع توصيات وزارة الصحية.

يجـــب أن تكون القفازات واألثواب المســـتخدمة للعاملين متوافقة مع المنتجات 

المطهرة.

يجب االخذ في االعتبار اســـتخدام معدات الحماية الشـــخصية اإلضافية بناًء على 

منتجات التنظيف/المطهر المستخدمة وما إذا كان هناك خطر من الرش.

فـــي حالـــة عدم توفر األلبســـة، يمكن ارتـــداء المعاطف والمـــآزر أو زي العمل أثناء 

التنظيـــف والتطهيـــر. يجب غســـل المالبـــس القابلة إلعـــادة االســـتخدام (القابلة 

للغسل) بعد ذلك. 
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تعتبـــر عملية غســـل األيدي مـــن العمليات الغاية باألهمية، ويجـــب على العاملين 

في المنشـــآت الغذائية، العلفية، الدوائية، مستحضرات التجميل واألجهزة الطبية 

االلتزام بعملية غسل األيدي للمراحل التالية:

قبل بدء العمل.

بعد السعال أو العطس أو النفخ.

قبل التعامل مع الطعام المطبوخ أو الجاهز لألكل.

بعد تداول أو تحضير الطعام النيئ.

بعد معالجة النفايات.

بعد استخدام الهاتف أو الجوال.

بعد واجبات التنظيف.

بعد استخدام المرحاض.

بعد األكل أو الشرب أو التدخين.

بعد التعامل مع المال.

بشكل عام، على أساس منتظم.
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أهمية غسل األيدي للعاملين في المنشآت 



وضع اليدين تحت الماء الجاري الدافئ.

استخدم كمية كافية من الصابون لتكوين رغوة جيدة.

فـــرك جميع أجزاء اليديـــن بالصابون والماء وبصفة متكـــررة لمدة 40 ثانية في كل 

مرة، أو تطهير اليدين بمطهر معتمد لمدة ال تقل عن 20 ثانية.

اتباع الطريقة الصحيحة في غسل وتعقيم اليدين (ملحق 2،1)

اشطف اليدين جيًدا بالماء الجاري.

جفف اليدين جيًدا باستخدام مناشف ورقية يمكن التخلص منها، إن أمكن.

يجـــب أن تكـــون جميع األدوات واألواني المســـتخدمة في إعـــداد وتجهيز وطهي 

وتقديم الطعام آمنة وصالحة لالستخدام.

يجـــب أن تكـــون األدوات المســـتخدمة فـــي التقديـــم (مالعق، ســـكاكين، صحون، 

أكواب) البالســـتيك ذو الدرجة الغذائية، آمن االســـتخدام، وال يتم استخدامه مره 

أخرى.

يجب أن تكون األدوات المستخدمة في التقديم مغطاة وغير مكشوفة.

يمنـــع وضـــع عبـــوات الكاتشـــب، المايونيـــز، الخـــردل، الســـكر، الملـــح ..... الـــخ على 

ذات  بالمنتجـــات  ويكتفـــى  المتكـــرر  لالســـتخدام  وعرضهـــا  المنشـــأة  طـــاوالت 

االستخدام الواحد فقط.

يجـــب تعبئـــة الخبز ومنتجاته من قبل المنشـــأة وأن ال يتم عرضه بطرق عشـــوائية 

تؤدي إلى التلوث.

التأكد من طهي الطعام جيدًا

الطريقة المثلى لعملية غسل اليدين

األواني واألدوات المستخدمة في تحضير األغذية في المنشآت:
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تحديد أين وكيف يمكن أن يتعرض العمال لـ COVID-19 في العمل:

من خالل الجمهور العام والعمالء وزمالء العمل؛ 

المرضى أو المعرضين لمخاطر عالية للعدوى على سبيل المثال:

.COVID-19 المسافرين الذين زاروا بلدان موبوءة باإلصابة مع استمرار انتقال

عمال الرعاية الصحية الذين كان لديهم تعرض مباشر ألشخاص مصابون، أو يشتبه 

(COVID-19 في وجود إصابة بـ

COVID-19 المخالطين ألشخاص مصابون أو يشتبه في وجود إصابة بـ

لذلك يتعين على المنشآت تقليل التواصل المباشر بين الموظفين أو تعيين مهام 

العمل التي تسمح لهم بالحفاظ على مسافة مترين من العمال اآلخرين والعمالء 

والـــزوار، أو العمـــل عـــن بعد إذا أمكن مـــع األخذ باالعتبار أن بعـــض الموظفين قد 

يكونـــون أكثـــر عرضة لإلصابة باألمراض من غيرهم، مثل كبار الســـن والذين يعانون 

من حاالت طبية مزمنة. 

عزل الموظفون المرضى:
يجب عزل الموظفين الذين تظهر عليهم أعراض (مثل الحمى أو الســـعال أو ضيق 

التنفـــس) علـــى الفـــور عند الوصـــول إلى العمل وفي حـــال اصابتهـــم بالمرض أثناء 

العمل يتم عزلهم عن الموظفين والعمالء والزوار اآلخرين وإرسالهم إلى المنزل.

(COVID-19) إجراءات التعامل واالستجابة إلصابة العاملين بمرض
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إذا تـــم التأكـــد من إصابـــة أحد الموظفين بــــ COVID-19 ، فينبغي ألصحاب العمل 

إبـــالغ الموظفين اآلخرين باحتمال تعرضهـــم لـ COVID-19 في مكان العمل ولكن 

مـــع الحفاظ على الســـرية. يجب علـــى الزمالء العاملين بعد ذلـــك المراقبة الذاتية 

لألعراض (أي الحمى أو السعال أو ضيق التنفس)

اتبـــع ارشـــادات وزارة الصحـــة المتعلقة بشـــأن التعامل مع المرضـــى وطرق العزل 

لتوفير سكن مؤقت للعزل حسب الحاجة.

أغلـــق المناطـــق التي زارهـــا المشـــتبه بإصابته/ المريـــض. افتح األبـــواب والنوافذ 

الخارجيـــة واســـتخدم مراوح التهويـــة لزيادة دوران الهواء فـــي المنطقة. انتظر 24 

ساعة حسب االمكان قبل بدء التنظيف والتطهير.

فـــي المناطـــق التـــي يتم فيهـــا إيواء وعـــزل المرضى، اتبـــع إرشـــادات وزارة الصحة 

المتعلقـــة بمـــرض فيـــروس كورونـــا. وهـــذا يشـــمل التركيز علـــى تنظيـــف وتطهير 

المناطـــق المشـــتركة حيـــث قـــد يتواصل الموظفـــون / اآلخـــرون الذيـــن يقدمون 

الخدمات مع المرضى مع تقليل التنظيف والتطهير لغرف النوم / الحمامات التي 

يستخدمها المرضى حسب االمكان.

في المناطق التي زارها أو استخدمها المرضى، االستمرار في التنظيف والتطهير 

الروتيني.
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الحجــــــز االحترازي لمــــــدة ال تقل عن 72 ساعة من آخر اتصال للعامل المصاب (أو 

المشـــتبه بإصابته) من تاريخ االنتــــــاج لجميع المنتجــــــات التـــي انتجت في المصنع 

وكذلك الموجودة في المســــــتودعات التابعة لــــــه والتي تــــــم التعامل معها من 

."(Covid-19) الموظف المصاب أو يشـــتبه فـــي وجود إصابة بـ

يجب الرجوع إلى الدليل اإلرشادي للعاملين في شركات ومصانع األغذية آو تحلية 

المياه لمكافحة مرض كورونا (كوفيد19-) الصادر من المركز الوطني للوقاية من 

األمراض ومكافحتها (وقاية).
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ملحق رقم (1)
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ملحق رقم (2)

20-30 ثانية هي المدة 
الالزمـــة لتعقيـــم اليديـــن

الطريقـة الصحيحـة واآلمنة 
الستخدام معقمات اليدين

أمـأل قبضـة يدك من 
المعقــــــم مغطيــــــًا 
كافـــة سطــــح يـــدك

فــرك ظهر أصابع يدك 
مـع باطن يدك األخرى 
وأصابعـــــك مضمومـة

فــــرك باطـــن 
يـــدك بباطـن 
يدك األخرى

فـــــــــرك إبهامـــــــك 
األيســر ثم األيمن 
بشكـــــــــل دائــــــــري

فـــــرك باطــــن يـــدك اليمنــــى 
على ظهــر يدك اليسرى مع 
تداخـــل أصابعــــــك والعكـــــس

فـــرك بشكــــل دائــــري لألمــــام 
والخلــف بأصابـــع يدك اليمنى 
لباطن يدك اليسرى والعكــس

دع
يـــدك 
تجـــف

فـــــرك باطــــن يــــدك 
بباطن يدك األخـرى 
مع تداخـل أصابعــك




