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  من العنوان التاسع الثامنالباب 
  

اجي    تعتبر محالت أآلة سريعة آل المؤسسات التي تقدم للحرفاء الكسكروت ب  _131الفصــل مختلف أنواعه والكفت
  .بالبي والدجاج المصلي والحم المشويلوالبيتزا والبريك والفطائر وال

ى    _132الفصــل ا وإل ة والمحالت       إضافة إلى شروط السالمة المعمول به واد الغذائي ة بمخازن الم الشروط المتعلق
ذا    83و 82، 81، 80، 79، 78، 77، 76، 74، 71، 70، 69والتجهيزات والعملة المنصوص عليها بالفصول   من ه

ى الشروط الخاصة المنصوص     خضع المحالت المعدة لتحضير وبيع ، ت)أنظر الملحق( القرار األآالت السريعة إل
  :عليها بالفصول الموالية 

  :يجب تجزئة المحل آما يلي  _133الفصــل
  

 .من المساحة الجملية %50ويغطي  للحرفاءالجزء المعد    - أ 
 .من المساحة الجملية %25ويغطي  لتحضير والطبخلالجزء المعد    - ب 
 .من المساحة الجملية %10ويغطي المواد األولية  لخزنالجزء المعد   - ج 
 من المساحة الجملية %5 الجزء المعد لحفظ مالبس العملة ويغطي   - د 
ي     - ه  اء يغط ب صحي مخصص للحرف ة  %10 مرآ احة الجملي ن المس ة    م ن قاع زال ع ون منع ب أن يك ويج

اء  التحضير والطبخ راغ ومنفصال عن الجزء المخصص للحرف ا ف ابين بينهم دين بب ز بحوض لغسل الي مجه
  .ويحتوي على دورات مياه مجهزة بطرادات

  :التالية يجب أن يحتوي الجزء المعد للبيع والحرفاء على التجهيزات الخصوصية  _134 الفصــل
 .حرفاء مبسط للبيع محمي بواجهة بلورية لعرض ولف األطعمة المقدمة لل 
ا     ة سريعة          4واجهة بلورية مبردة ال تتجاوز درجة حرارته واد الغذائي وق الصفر لعرض الم ة ف درجات مائوي

 .التعفن

  الجمهورية التونسية
   والتنمية المحلية وزارة الداخلية
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ا         ى نظافته ر مع المحافظة عل رفوف أو طاوالت مخصصة للحرفاء مغلفة بطبقة سميكة سهلة التنظيف والتطهي
 .وصيانتها باستمرار وتجديدها عند االقتضاء

 .الكافي في متناول الحرفاء لجمع الفضالتسالت بالعدد  
  :التالية يجب أن يحتوي الجزء المعد للتحضير والطبخ على التجهيزات الخصوصية  _ 135 الفصــل

 .ثالثة أحواض للغسل بالماء الجاري الساخن ولتشليل وتطهير األدوات واألواني واألجهزة 
 .م مصادق عليه من طرف الديوان القومي للتطهيرآما يتعين ربط قنوات هذه األحواض بجهاز لحصر الشحو 
 .ثالث أحواض لتنظيف وتطهير المواد األولية مع العمل على تنظيفها وتطهيرها بعد آل استعمال 
د آل        ) رخام(طاوالت عمل بالعدد الكافي من المواد الصلبة   ا بع ا وتطهيره تم تنظيفه ل للصدإ ي أو مغلفة بمعدن غير قاب

 .  إستعمال 
ة من سطوح           أنتبط بمدخنة المتصاص الدخان على جهاز مر  ار بداي ة أمت ة عن ثالث ذه المدخن اع ه ال يقل ارتف

أنها           25المباني األآثر علوا والمتواجدة في دائرة  وق بمصاصة من ش زة من الف ة وأن تكون مجه متر من آل جه
 .تأمين إستمرار السحب

 .عزل عن مساحات التحضيرحاوية سميكة محكمة الغلق لجمع الفضالت توضع بمكان من 
  :التاليةيجب أن يحتوي الجزء المعد للخزن على التجهيزات الخصوصية  _ 136الفصــل

 .رفوف لوضع المواد األولية مع الحرص على عدم الخلط بين الخضر وبقية المواد 
ه       د ال تتجاوز درجة حرارت ة سريع         4جهاز تبري واد األولي وق الصفر لخزن الم ة ف تعفن مع   درجات مائوي ة ال

  الحرص على عدم الخلط بين المواد الجاهزة
 .وبصفة عامة المواد غير المطهرة...) لحم، دجاج إلخ (والمواد غير المطبوخة ...) تن، جبن إلخ (

  :يجب أصحاب هذه المحالت احترام الشروط الصحية التالية _ 137الفصــل
 .مراقبةانتقاء مواد أولية سليمة مستجلبة من مسالك توزيع  
دة              ها م ر الخضر والبيض بغمس ى تطهي ى حدة مع الحرص عل ة عل ة في    15تنظيف المواد األولية الملوث دقيق

 .لترات ماء 5الماء الممزوج بماء الجافال التجاري بمقدار ملعقة أآل في 
 .النظيفالتدرج في التحضير من المكان الملوث إلى المكان  
ة الجاهزة في مختلف مراحل      الفصل بين األغذية النية واألغذية ا  لمطبوخة اجتنابا لتسرب الجراثيم إلى األطعم

 .الخزن والتحضير
 .تفريغ المصبرات في أواني خاصة بالمواد الغذائية وحفظها في ثالجة 
 .عدم استعمال المعدات واألواني المصنوعة من األلومنيوم أو البالستيك غير الغذائي 
 .ت خصوصية مع تحجير لفها في ورق استعمل في الطباعةتقديم األطعمة للحرفاء بواسطة أدوا 
 .تقديم مناديل ذات استعمال واحد للحرفاء 

ام بتنظيف      _ 138 الفصــل ى جانب القي يجب أصحاب هذه المحالت تنظيف وتطهير المحل وأدوات العمل يوميا إل
تعمال      ع اس ل م ى األق بوع عل ي األس رة ف زات م ع التجهي ل ولجمي ق للمح امل ودقي رات  ش ة الحش دات لمقاوم مبي

واد           ا لتلويث الم ة تجنب والقوارض مصادق عليها من طرف المصالح الصحية المختصة وأخذ اإلحتياطات الالزم
  .الغذائية

ودورات المياه باستمرار يحجر عليه تداول المواد  يجب تكليف عامل يتولى خصيصا تنظيف المحل آما
  . هذه المحالتالغذائية وال يجوز ذر النشارة على أرضية 
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ـل ل ع _ 69 الفصـ ازن عن يجب أن ال يق ذه المخ و سقف ه ى األدواش 2.80ل رة عل م وأن ال تشرف مباش
  .ودورات المياه

  .تخضع المخازن لنفس التراتيب المتعلقة بمحالت البيع من حيث التهيئة والصيانة _ 70 الفصــل
ات     ال يجوز وضع المواد الغذائية مباشرة على األرض ب ل يجب حفظها على رفوف أو في أدراج أو في حاوي

  .محكمة الغلق خاصة بالمواد الغذائية
ا     ة حرارته اوز درج د ال تتج زة تبري ي أجه تعفن ف ة لل ة القابل واد الغذائي ظ الم تم حف وق  4ي ة ف ات مائوي درج

  .الصفر
  .يتم التخلص من المواد المتعفنة في اإلبان

  .صفة آافية تساعد على تجديد الهواء وتفادي الرطوبةيجب أن تكون هذه المحالت مهواة ب
ـ             _ 71 الفصــل دة عن الجدران ب ى منصة مرفوعة عن األرضية وبعي ة عل واد الغذائي  40يجب تصفيف الم

  .صنتيمترا على األقل مما يسهل عملية التنظيف ويجنب الرطوبة وتوالد القوارض والحشرات
مصادق عليها من طرف المصالح الصحية المختصة بصفة دورية يتحتم استعمال المطهرات والمبيدات ال

  .وآلما اقتضت الضرورة ذلك مع أخذ اإلحتياطات الالزمة تجنبا لتلويث المواد الغذائية
  :بالمحالتالشروط الواجب توفرها  _ 74 الفصــل

  

ذه المحالت عن    ال يجب أن   ادة        2.80يقل علو سقف ه ة بم الخزف أو مطلي م وأن تكون الجدران مغطاة ب
 ).م 1.80(غير منفذة للسوائل 

تم         ل وي ى األق وم عل رة في الي يجب أن تكون أرضيتها من المواد الصلبة غير المنفذة للسوائل يقع تنظيفها م
اه التنظيف نحو فوه        تعملة       توجيه انحدارها بصفة تسمح بسيالن مي اه المس ة لشبكة المي اه المؤدي ة مجاري المي

 .تكون مجهزة بممص وحاجز مشبك
ه من طرف المصالح        في حالة عدم ربط هذه المحالت بهذه الشبكة، يجب توفير نمط للتطهير مصادق علي

 ).إلخ... خندق، خزان(المختصة 
تخلص بسرعة م          ذه المحالت وال ة به ة الكافي وير والتهوئ وفير التن ع    يجب ت دخان م روائح والبخار وال ن ال

 ،ضمان السالمة الصحية لألجوار، آما يتعين توفير جهاز مرتبط بمدخنة المتصاص الدخان والبخار
رة       أمتار من 3يجب أن ال يقل ارتفاع هذه المداخن عن   وا والمتواجدة في دائ ر عل  25سطوح المباني األآث

 .من شأنها تأمين استمرار السحب مترا من آل جهة وأن تكون مجهزة من الفوق بمصاصة
 .يجب توفير الماء الجاري الصالح للشراب بهذه المحالت 
اري    اء الج ل بالم ة أحواض للغس وفير ثالث اخنيجب ت زة   الس ي واألجه ر األدوات واألوان ليل وتطهي وتش

 .المستعملة في مختلف عمليات التحضير
از لحصر الشحوم،          ذه األحواض بجه وات ه ين ربط قن ومي        آما يتع ديوان الق ه من طرف ال مصادق علي

  .للتطهير
 .يجب توفير صندوق مجهز بمواد اإلسعافات األولية الالزمة 
رات             رب الحش ادي تس ة لتف راءات الكفيل ل اإلج اذ آ ا اتخ الت أو وآالئه ذه المح حاب ه ى أص ب عل يح

ى استعمال المب      د االقتضاء عل ا مع     والقوارض وذلك بتجهيز المنافذ بناموسيات والعمل عن دات المرخص فيه ي
 . أخذ آل االحتياطات الالزمة الجتناب تلويث المواد الغذائية

  قــلحـالم
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 ،حجر ذر النشارة على أرضية المحالتي 
 .إلى هذه المحالتيحجر دخول الحيوانات األهلية  
 .يمنع استغالل هذه المحالت للسكنى أو آمستودعات 

  :نيالشروط الخاصة باألدوات واألجهزة واألوا _ 76 لالفصــ
  

يجب تنظيف آل األدوات واألواني المخصصة للطبخ وإعداد األطعمة بالماء الساخن الممزوج بمادة منظفة  
ة أآل في      4مصادق عليها وتشليلها بالماء الصالح للشراب وتطهيرها بواسطة ماء الجفال التجاري بمقدار ملعق

 .لترات ماء وترآها تستنضب دون تنشيفها
 .نوعة من النحاس أو من معدن مطلي بالقصدير بانتظاميجب تعهد األواني المص 
لبة      واد ص ن م ل أو التحضير م اوالت العم ون ط ام(يجب أن تك دإ   ) رخ ل للص ر قاب دن غي ة بمع أو مغلف

 .وتنظيفها وتطهيرها بعد آل استعمال
 .ال يجوز استعمال المناضد والطاوالت الخشبية إال بالمخابز والمجازر 
انيك   يجب أن تكون األحواض ا  ط والعجن الميك ة مغطاة حتى في       يلمخصصة للجرش والخل واد الغذائي للم

 .أوقات اشتغالها إال إذا استحال ذلك ألسباب فنية
 .يجب توفير التجهيزات المبردة بالعدد الكافي لخزن المواد الغذائية سريعة التعفن 

ـل ف        _ 77 الفصـ ا تكلي رفين فيه ات أو المتص ذه المؤسس اب ه ى أرب ب عل ل    يج ف المح ولى تنظي ل يت عام
  .ند تداول المواد الغذائيةعويحجر ذلك  ،باستمرار
ى   325مع مراعاة األحكام المنصوص عليها بالفصول من  _ 78 الفصــل ى       334إل ة الشغل يجب عل من مجل

ة              حة الغذائي ظ الص روط حف ع لش ة أن يخض واد الغذائي ع الم ير أو توزي ي دورة تحض دخل ف خص مت ل ش آ
  :يها بالفصول المواليةالمنصوص عل

  :يجب أن يخضع متداولوا المواد الغذائية إلى الشروط الصحية التالية _ 79 الفصــل
ا             ايجب أن يكون متداولو  ة وخاصة منه الين من األمراض المعدي دة، خ ة في صحة جي واد الغذائي التي  الم

 .تسبب التسممات الغذائية
ا         يجب إجراء الفحوص الطبية الضرورية عند اال  ا للتراتيب الجاري به ة طبق دها بصفة دوري داب وتجدي نت
 .العمل
واد        ع أو تحضير الم ن دورة توزي د ع ابته بمرض مع ة إص دت الفحوص الطبي ل أآ ل عام اد آ يجب إبع

 .الغذائية
مم      دوث تس ر ح بب مرض أو إث ل بس اع عن العم د االنقط ة الضرورية عن تراط الفحوص الطبي يجب اش

 . غذائي جماعي
  :يجب على متداولي المواد الغذائية احترام الشروط الخاصة بحفظ الصحة الجسدية والمتمثلة في _ 80 الفصــل

 .افر ولف الشعر وحلق اللحيةقص األظ 
ة    غسل اليدين والذراعين بالماء والصابون قبل مباشرة العمل وآذلك إثر ذهابه إلى دورة المياه وبصفة عام

 .آلما اتسخت يداه
ام    عدم تداول الموا  د الغذائية عند اإلصابة بجروح جلدية وخاصة في مستوى اليدين وآذلك في حاالت الزآ

 .أو بالسعال أو باإلسهال حتى الشفاء التام
ـل  داء                _ 81 الفصـ ل ابت ين قب ة نظيفت اتح وقبع ون ف ة ذات ل بس بدل ة أن يل واد الغذائي داول للم ى آل مت يجب عل
  .العمل
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واد         يجب على صاحب  _ 82 الفصــل دالت ألعوانهم المباشرين للم افي من الب دد الك وفير الع المحل أو وآيله ت
  .الغذائية حتى يتسنى لهم تغييرها آلما اقتضت الحاجة لذلك

  :يجب على آل متداول للمواد الغذائية أثناء العمل اجتناب  _ 83 الفصــل
 .مسح اليدين وتنشيف األواني والتجهيزات بمنديل قذر 
 .يل واحد لكل األغراض الجتناب تنقل الجراثيماستعمال مند 
 .تقديم المواد الغذائية مباشرة باليدين بل بواسطة مالعق أو مقصات 
 .السعال أو العطس على مقربة من المواد الغذائية 
 ).اللعاب(توسيخ األصابع بالريق  
 .التدخين عند تداول المواد الغذائية 
  . لهاغس تذوق األطعمة مرتين بنفس الملعقة دون 


