
إرشادات للعاملين في قطاع األغذية عن األمراض المنقولة بالطعام
إرشادات عملية للتعامل مع أعراض المرض )أقسام مدونة سالمة الغذاء 201.12-2، و2-201.13(

شروط عودة العاملين في قطاع األغذية إلى العملاالستجابةاألعراض
موافقة اإلدارة 

الصحية المحلية 
)هيئة تنظيمية(

االستبعاد من المنشأة العاملة في مجال الغذاءالقيء
عدم ظهور أي أعراض خالل آخر 24 ساعة، أو تقديم الوثائق الطبية التي توضح أن األعراض لم تنشأ 

من عدوى

ال، إذا لم يتم تشخيص 
اإلصابة بواحد من األمراض 

الـ 6 األخطر

االستبعاد من المنشأة العاملة في مجال الغذاءاإلسهال
عدم ظهور أي أعراض خالل آخر 24 ساعة، أو تقديم الوثائق الطبية التي توضح أن األعراض لم تنشأ 

من عدوى

ال، إذا لم يتم تشخيص 
اإلصابة بواحد من األمراض 

الـ 6 األخطر

االستبعاد من المنشأة العاملة في مجال الغذاء، اليرقان
االتصال بالمدير، وإخطار اإلدارة الصحية

تقديم وثائق طبية تشير إلى أن عمال قطاع األغذية غير مصابين بفيروس االلتهاب الكبدي - أ، أو عدوى 
أخرى تنتقل بالطريق الفموي الشرجي

نعم

التهاب الحلق 
مع حمى

االستبعاد من منطقة العمل في المنشأة العاملة 
في مجال الغذاء

تقديم وثائق طبية تدل على تلقي العالج بالمضادات الحيوية لمدة <24 ساعة، وظهور نتيجة سلبية 
لمزرعة الحلق، أو أنه غير مصاب بالبكتيريا العقدية المقيحة

ال

*جرح مصاب بعدوى أو 
دمل بثري

االستبعاد من منطقة العمل في المنشأة العاملة 
في مجال الغذاء

ال*بعد تغطية الجلد، أو الجرح المصاب بعدوى، أو الَقطع، أو الدمل البثري تغطية جيدة

إذا ُشخصت حالتك بهذه األمراض، أو تعرضت لها، فهذه أمراض معدية لدرجة تتطلب استبعادك من منطقة العمل في المنشأة العاملة في مجال الغذاء، وال يمكنك العودة إلى العمل في المنشأة إال بعد حصولك على موافقة مع 
اإلدارة الصحية المحلية.

 معايير االستبعاد من العمل: إذا أصيب أي عامل من العاملين بقطاع الغذاء بمرض من األمراض الـ 6 األخطر، فيجب إبالغ المدير بالتشخيص. ويجب استبعاد 
 العامل من العمل في المنشأة العاملة في مجال الغذاء، ويجب على المدير إبالغ اإلدارة الصحية المحلية بذلك فوًرا وفًقا ألحكام القانون. وقبل السماح للعامل 

MICHIGANFOODSAFETY.COMبالعودة إلى العمل، يجب مراجعة اإلدارة الصحية المحلية.
بموجب قانون رقم 92 ببنسلفانيا 2000، صندوق التوعية بسالمة الغذاء

*مالحظة: يجب أن تكون األيدي والسواعد خالية من أي جروح، أو قرح حمراء أو ناّزة، إال في حالة استخدام غطاء سميك غير منِفذ للسوائل فوق القرح، وارتداء قفاز لالستخدام مرة واحدة فوق الغطاء السميك. يجب أن ُتغطى الجروح أو القرح الموجودة في مناطق مكشوفة على الذراعين 
أو الجسم، بغطاء سميك غير منِفذ للسوائل، أو بضمادة محكمة.
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