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 سالمة الغذاء   
 معلومات ونصائح

 ، فإن مستشفىانتقال العدوى عن طريق األغذية من أجل تجنب
(Isala يطبق )وتقديم  صارمة فيما يتعلق بإعداد وقواعد متطلبات
التي يتم إحضارها  األطعمة فإن، تخزين األطعمة. باإلضافة إلى ذلكو

هنا أن تطلع على . يمكنك تخضع أيضا لقواعد معينة الزيارة أثناء لك
     هذه القواعد ونقدم لك أيضا نصائح عملية.

صارمة  وقواعد متطلباتتخضع عملٌة إعداد الطعام هنا فً المستشفى ل
ٌنص علٌها  فٌما ٌتعلق بالنظافة والسالمة. هذه القواعد والمتطلبات

بشأن  (Hygiënecode)الصحٌة  النظافة قانون القانون وهً محددة فً
تخضع المؤسسات اللتزام بإثبات تقدٌم الغذاء للمرضى بشكل  .الغذاء

انتقال العدوى للمرضى والموظفٌن عن  آمن. تهدف هذه القواعد لمنع
ٌقوم ممثلو هٌئة سالمة األغذٌة والمنتجات االستهالكٌة  طرٌق الطعام.

  بزٌارة المستشفى عدة مرات فً السنة للتأكد من امتثالنا لهذه القواعد.  

 

  المستشفى عمة الي تحصل عليها فياألط
  ما الذي تعنٌه المتطلبات والقواعد الصارمة بالنسبة لك كمرٌض؟

  رجة حرارة وجبة الطعامد •

ً درجة فلك األطعمة الساخنة تقدٌم  ٌجب أن ٌتم وفقا للقواعد المطبقة
درجة مئوٌة واألطعمة الباردة فً درجة حرارة  00حرارة ال تقل عن 

 درجات مئوٌة 7ال تزٌد عن 

 الخفيفة(التغيب عن تناول وجبة الخبز )الوجبة  •

ٌمكنك أن تحصل ف ،إذا تغٌبت عن تناول وجبة الخبز )الوجبة الخفٌفة(
على وجبة خبز )وجبة خفٌفة( أخرى فً وقت الحق من مساعد 

الخدمات. إذا تغٌبت عن تناول الوجبة الساخنة، فعندئذ ٌمكنك أن تتناول 
 فً أي وقت من الٌوم. وجبة ساخنة أخرى
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 الحليب ومنتجات األلبان •

أثناء وجبات الطعام،  ُتقّدم لكالحلوى ومنتجات األلبان األخرى التً قد 
سمح باالحتفاظ بها بعد االنتهاء من تناول وجبة الطعام، وال حتى فً ال ٌُ 

الثالجة. بعد تقدٌم هذه المنتجات لك أثناء الوجبة تبدأ درجة حرارتها فً 
درجات مئوٌة. ٌمكنك تناول هذه  7ال  االرتفاع على نحو سرٌع لما فوق

إذا  بشكل آمن واستهالكها فً غضون ساعتٌن بعد تقدٌمها لك. المنتجات
اخترت أثناء جولة "تقدٌم الشراب" أن تتناول أحد منتجات األلبان 

تناوله فً أسرع وقت /ٌُفضل أن تقوم بشربهف)الحلٌب أو اللبن الرائب(، 
 مكن.م

 الفاكهةثمار  •

ٌُسمح لك أن تحتفظ بها على الصلبة الفواكه  مثل التفاح والبرتقال، 
مثل الخوخ والعنب،  الرخوةأما الفواكه  المنضدة المجاورة لسرٌرك.

فٌجب أن ٌتم حفظها فً الثالجة الخاصة بالمرضى )مع وضع ملصق 
علٌها مدون علٌه اسمك والتارٌخ(. بعد ثالثة أٌام )متضمنة ٌوم وضعها( 

ٌتم التخلص من هذه الفواكه. وكذلك ٌتم التخلص من الفواكه التً ال 
 ٌوجد علٌها ملصق.

 العصائر الُمعلبة •

المعلبة ٌجب أن ٌتم االحتفاظ بها فً الثالجة، مع وضع  بعد فتح العصائر
بعد ثالثة أٌام )متضمنة ملصق علٌها مدون علٌه اسمك وتارٌخ فتحها. 

ٌوم فتحها( ٌتم التخلص من هذه العصائر. وكذلك ٌتم التخلص من 
 التً ال ٌوجد علٌها ملصق الُمعلبة العصائر

 الحميةالوجبات الخفيفة التي يتم وصفها من قبل قسم  •
(Diëtetiek) الوجبات الخفٌفة التالً ذكرها تنطبق علٌها فترات .

 :الحفظ التالٌة

بعد فحسب تارٌخ  ٌتم فتحها: التً لم عبوات التغذٌة السائلة ○
 لمدة ساعتٌن من وقت فتحهاف: أما المفتوحة، الصالحٌة

المٌلك شاٌك والكاسترد الغنً بالطاقة والرائب والزبادي  ○
 وعصائر الفواكه: ساعتٌن

الوجبات الخفٌفة الباردة والساخنة، مثل الكروكٌت والرنجة  ○
  ومكعبات الجبن: ساعتٌن 

 

من خارج رها األطعمة التي يتم إحضا
  المستشفى

 
من أجل تجنب انتقال العدوى عن طرٌق األغذٌة، هناك أٌضا بعض 

 القواعد المطبقة فٌما ٌتعلق باألطعمة التً ٌتم إحضارها لك أثناء الزٌارة.

  أنواع األطعمة
األطعمة التً قد  تناولة هً: ال تعرض نفسك للخطر بالنصٌحة العام

 التً قد ٌعرضك تناولها لمخاطر هً األطعمة. لمخاطرٌعرضك تناولها 
: الحساء )الشربة( واللحوم ومنتجات اللحوم واألسماك من بٌن غٌرها

والمحار والقشرٌات والخضار النٌئ ومنتجات األلبان. األطعمة مثل 
( تفسد بشكل بطًء الكٌكالفواكه والكعك وبعض أنواع المعجنات )مثل 

 وبالتالً فهً تحمل مخاطًرا أقل. 

 

  تعليمات

طعمة التً قد ٌعرضك تناولها األإذا كنت ال تزال ترغب فً أن تحضر 
  فٌجب أن تتبع اإلرشادات التالٌة: ،لمخاطر

أو تارٌخ  (THT) "صالح على األقل إلى غاٌة"انتبه جٌدا لتارٌخ  •
الموجود على المنتجات الُمعلبة. اشتر  (TGT)"ٌفضل استهالكه قبل" 

صالحٌاتها ممتدة لعدة أٌام. احتفظ بهذه المنتجات فً منتجات تكون فترة 
 ثالجتك حتى وقت ذهابك للزٌارة.

ضع بنفسك ملصق مدون علٌه تارٌخ الشراء على المنتجات الطازجة  •
وغٌر مدون علٌها غٌر المغلفة غٌر المدون علٌها أي تارٌخ.  المنتجات 
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، ال الكه قبل"" أو تارٌخ "ٌفضل استهصالح على األقل إلى غاٌةتارٌخ "
ٌُسمح بأن ٌتم االحتفاظ بها ألكثر من ٌومٌن. لذلك قم بشراء هذا النوع 

من المنتجات )مثل: الخضار النٌئ ومنتجات اللحوم( فً الٌوم الذي 
 تذهب فٌه للزٌارة واحتفظ بها حتى موعد زٌارتك فً الثالجة.

بعضها ن عمعزولة فً الثالجة  طهوةوالماحتفظ بالمنتجات النٌئة  •
رقائق األلومنٌوم أو ب اتغلٌفهق عن طرٌ البعض. وٌمكنك القٌام بذلك

   .الثالجة أطباق مغلقة بإحكام أو فً أدراج فً ابوضعه

 
 (Isala) مستشفى إلى أثناء رحلة الذهاب

. ٌمكنك مبردة (Isala) مستشفى احتفظ بالمنتجات أثناء رحلة الذهاب إلى
باستخدام "كٌس حفظ المنتجات مبردة" أو القٌام بذلك، على سبٌل المثال 

، األطعمة المجمدة بداخلهحٌث ٌمكنك وضع  باستخدام "كٌس عازل"،
 هذه جوارالعناصر المبردة )مثل الثلج( بوكذلك عن طرٌق وضع 

  المنتجات.
 

  أثناء الزيارة

أثناء الزٌارة على الفور تحضرها أنت تأكد من أن تضع األطعمة التً 
المخصصة لذلك الموجودة فً القسم  -الخاصة بالمرضى  - فً الثالجة

 تناولها على الفور(. تعامل كما ٌلً:    ٌتم )ما لم 

ضع ملصق على المنتج مدون علٌه اسمك وتارٌخ وضع المنتج فً  •
ٌُكتب علٌه أٌضا تارٌخ هوتم فتح. إذا كان المنتج ُمعلب الثالجة ، ٌجب أن 

، ٌتم بهاسم والبٌانات الخاصة االها مدون علٌالفتحه. المنتجات غٌر 
 لما والتحقق الدوري فحصالالتخلص منها بواسطة مساعد الخدمات عند 

 .بداخل الثالجة

" الخاصة بكل منتج من خالل مطالعة بالمنتج تحقق من "مدة االحتفاظ •
 جدول االحتفاظ باألطعمة المعلق على الثالجة. 

 المسؤولية
عن األطعمة التً تقوم بجلبها من ( غٌر مسؤول Isalaمستشفى )

فً وجبة تم إعدادها  الخارج أو ٌتم جلبها لك من الخارج. عندما تتناول
على استمارة خاصة  توقع ، فإنه ٌجب علٌك أنداخل المستشفىالمنزل 

 بذلك. هذه االستمارة تحصل علٌها من مساعد الخدمات. 

 

  لالتصال بنا

لدٌك أي أسئلة، أو إذا كنت زال تال  تبعد قراءة هذه المعلومات، إذا كان
إن مسؤول الخدمات ترغب فً الحصول على المزٌد من المعلومات، ف

 دائما أن ٌقدم لك المساعدة.  بالقسم ٌسعده

لالقتراحات واالستفسارات، ٌمكنك االتصال بقسم سالمة األغذٌة 
(Voedselveiligheid)  عبر  أو 25 71 424 (038) عبر الهاتف رقم

 28 53 424 (038) الهاتف رقم

 المغربٌة،/والعربٌة التركٌة، باللغات متوفرة أٌضا المعلومات هذه
 .بشأنها القسم فً االستفسار ٌمكنك. واإلنجلٌزٌة واأللمانٌة،
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