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١-  يجب التــأكد مـن جهاز تعقيم

      أدوات احلالقة .

٢-  يجب أن تكون أدوات احلالقة جديدة ونظيفة مثل ( املقص ــ الفرشاة ــ 
املشط ــ الفـوط ــ معقم اجلروح ــ أمـواس ذات استخـدام مـرة واحدة ) .

٣- التـأكـد مـن الشهـادة الصحية حلـــالق احلملة . 

فاكس: ٤٤٧٠١١٩٢                                                       هاتف: ٤٤٧٠٠٠٠٠
ص.ب: ٤٢٢ -دوحة - قطر 

بالتعاون مع بلدية الدوحة – إدارة الرقابة الصحية

إدارة شؤون الحج والعمرة

قسم الرتاخيص وشؤون املقاول�
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يجب غسل األيدي باملاء والصابون قبل تناول أي وجبة غذائية أو استخدام 
السائـل املعقـم لأليدي أو املناديل الرطبـة .

الفواكـه  ونظـافـة  غسل  مـن  التـأكـد 
واخلضـروات قبـل تنـاولهــا .

غـرفـة  إلــى  ساخن  غـذاء  أي  أخذ  عـدم 
النـوم وتـركـه مكشوفـاً .

غير  الطازجة  واخلضــروات  الفواكه  أكل 
املقطعة كلما أمكن ذلك .

الفواكه  أو  اخلضار  سلطة  عــن  االبتعـاد 
املقطعة كلما أمكن ذلك لسهولة تلوثها بعد 

التقطيـع .  

أي  من  وخلوها  األغذية  سالمة  من  التأكد 
وجود  من  والتأكد  الفساد  أشكال  من  شكل 

روائـح كريهة فـــي الغذاء .

فيها  التي  واخلضروات  الفواكه  تناول  عدم 
تغيير بالشكل سواء في اللون أو الــرائحة أو 

القوام .

مغطى  ساخن  غذاء  أي  تناول  عـدم 
بالبالستيك الشفاف .

الساخنة  واملشروبات  املأكوالت  تناول  عدم 
في األطباق واألكواب البالستيكية.

واملشروبات  املأكوالت  مع  البالستيكية  املالعـق  استخـدام  جتـنـب 
الساخنة 

التأكد من تاريخ الصالحية للعبوات مثل العصائر واأللبان ( تاريخ اإلنتاج 
واالنتهاء ) .

عـدم تنـاول املعلبات التـي قـد يكون فيها طعج أو انتفـاخ ( متضـررة ) . 

U;Ï ’ÄáŸÂ;k]…Ö¡Â;ÌfiŸ;;∫
ـ بابا  ـ املقبالت مثل ( احلمصـ  ـ الصلصاتـ  لطاتـ  االمتناع عن تناول السَّ

غنوج ــ تبولة ــ متبل ) . وكذلك أي غذاء غير مطهو .
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