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m Aet Hepatitis A recover co pl ny etely and do not have a l ug asting liver damage, altho h they may feel sick and be 

unable to work for months. H c epatitis A can sometimes a al use liver failure and death, though this is rare and occurs 
more commonly in persons 5 nd 0 years of age or older a p ea ersons with other liver dis s es. 

County of San Diego   Department of Environmental Health 5500 Overland Ave. #170  San Diego, CA 92123   858-505-6814 

 أفراد عن لإلبالغ أو )أ( الوبائي الكبد التهاب حول المعلومات من للمزيد
 اتصل الطعام، الستهالك المصاحبة الحّمى أو اإلسهال أو بالقيء مصابين

على:

epidemiology.fhd@sdcounty.ca.gov البريد اإللكتروني:

6814-505 (858)الهاتف: 

www.sdcdeh.org الموقع اإللكتروني:

 طريق عن عادة )أ( يالوبائ الكبد التهاب فيروس ينتقل العدوى، شديد وكفيروس )أ(. الوبائي الكبد التهاب فيروس بها يتسبب عدوى )أ( الوبائي الكبد التهاب
 األشخاص غسل عدم عند العدوى تحدث أن يمكن ملوث. ماء أو طعام باستهالك أو شخصين، بين المباشر التعامل خالل من إما الفم، طريق وعن البراز

 لمسها كرريت التي األسطح تنظيف ينبغي المأكوالت. أو األخرى األغراض مالمسة ثم ومن المرحاض استخدام بعد مالئم بشكل أليديهم بالعدوى المصابين
 باستمرار. وتعقيمها

ات الترفيهأدو 

الدرابزين 

أجهزة التحكم عن بعد 

مقابض األبواب 

لوحات مفاتيح الكمبيوتر 

الكراسي المتحركة والمشايات 

أسطح غرفة المرحاض   أسطح المطابخ 

ألواح مفاتيح اإلضاءة   الهواتف 

المقاعد المرتفعة   الطاوالت والكراسي 

خطوات تنظيف ما ينسكب من قيء أو براز
 واألردية. واألقنعة القفازات مثل شخصية حماية معدات استخدم 
 فوًرا. المنطقة اعزل 
 نوع أو الورقية الفوط )مثل مستهلكة ماّصة مادة باستخدام المرئية األوساخ نظف 

المتناثر. الهباء من وحدّ  المستهلكة( القماشية الفوط من آخر

 .تخلص من األغراض الملوثة بحرص في كيس بالستيكي منيع

 قة المتأثرة جيدًا.نظف المنط

  طهر المنطقة واألغراض المحيطة بالتلوث بمطهر مناسب فعال في مواجهة
انظر المربع إلى اليسار "المطهرات الفعالة" لالطالع التهاب الكبد الوبائي )أ(. 

جزء لكل مليون. ٥٠٠٠على محاليل التطهير بنسبة 

  منهم قبل مغادرة منطقةانزع القفازات والرداء والقناع، بهذا الترتيب، وتخلص 
التنظيف الملوثة.

 .ضع أدوات الحماية الشخصية في كيس بالستيكي منيع 
  ارتد قفازات مجددًا وانقل الكيس إلى حاوية نفايات آمنة، وال تسمح للكيس

 بمالمسة المالبس.
 .اغسل يديك دائًما بعد التعامل مع أي مادة أو نفاية ملوثة

.استخدم المواد الكيميائية في مناطق جيدة التهوية

.تفاد التالمس بين المواد الكيميائية غير المتوافقة

.امنع تالمس المادة الكيميائية مع الطعام أثناء التنظيف

.أمسك بالمادة الملوثة بأقل قدر ممكن وبأقل إثارة ممكنة للهباء

 نفايات محكمة.أدر النفايات بشكل آمن وتخلص منها في حاوية 

المطهرات الفعالة

من الكوب مبيض في غالون من ٢/٣ كوب وجزء لكل مليون:  ٥٠٠٠

الماء. استخدمه للستانلس ستيل، عناصر مالمسة الطعام/الفم، األراضي 

المبلطة، األسطح غير المسامية، المناضد، المغاسل والمراحيض.

المطهرات األخرى:
 فيروس مقاومة في فعالة كانت إذا لالستخدام أخرى مطهرات اعتماد يمكن

 أوراق في بوضوح ذلك إلى اإلشارة وينبغي )أ(. الوبائي الكبد التهاب
 المنتج. ملصقات أو المواصفات

 التهاب مواجهة في فعالة غير الرباعية األمونيوم مطهرات معظم مالحظة:
 وأ املصقه على مذكوًرا كان حال في فقط استخدامها ويمكن )أ(. الوبائي الكبد

 .)أ( الوبائي الكبد التهاب ةهمواج في فعالة أنها بوضوح صفاتهاموا أوراق

ارتد قفازات واحم مالبسك



طهر السطح باستخدام مبيض أو مطهر معتمد آخر مع التأكد من أال يقل -
وقت التالمس بين المبيض والسطح عن دقيقة واحدة. إذا كان السطح 

 في منطقة إعداد طعام، تأكد من شطفه بالماء بعد ذلك.



الوقاية من التهاب الكبد الوبائي )أ( 

 والسيطرة عليه

http://www.sdcdeh.org/
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منع انتشار المرض
  ينبغي على كل موظفي األطعمة ممارسة غسل اليدين بشكل جاد والحفاظ على نظافة شخصية جيدة )انظر أدناه لالطالع على إجراءات غسل

 اليدين(.

 .استخدم أدوات مائدة أو قفازات لتفادي مالمسة اليدين العاريتين لألطعمة الجاهزة

 وباستمرار المنشأة ومناطق الطعام باستخدام اإلرشادات التوجيهية على ظهر هذه الورقة. طّهر جيدًا

غسل اليدين
 ینبغي على موظفي األطعمة غسل أیدیھم وأذرعھم جیدًا بالصابون والماء لمدة 20 ثانیة على األقل، وثم التغسیل جیدًا بمیاه جاریة نظیفة ، وتجفیف أیدیھم 

وأذرعھم بشكل مالئم. 
 .تأكد من وضع عالمات غسل اليدين في المواقع المالئمة

الحاالت التالية: كليقوم الموظفون بغسل أيديهم في 

 وأدوات الطعام وحاويات النظيفة، المائدة وأدوات والمعدات المغلفة، غير األطعمة مع العمل ذلك في بما ، األطعمة تحضير في المشاركة قبل مباشرة 
 واحدة. مرة لالستخدام والمخصصة الملفوفة غير المائدة

 األذرع. من المكشوفة النظيفة والمناطق النظيفة األيدي غير العارية البشري الجسم أجزاء مالمسة بعد 
 المرحاض. استخدام بعد 
 الطعام. منشأة إلى بدخولها يسمح التي الحيوانات من حيوان بأي لمس او االعتناء بعد 
 الشراب. أو الطعام تناول التبغ، استخدام منديل، أو محرمة استخدام العطس، السعال، بعد 
 متسخة. مائدة أدوات أو بمعدات اإلمساك بعد 
 الطعام. على العمل لبد مستهلكة قفازات ارتداء قبل 

 التلوث. انتقال لمنع المهام تغيير وعند والتلوث، األوساخ من للتخلص الالزم وبالتكرار الطعام، تحضير أثناء 

 لألكل. الجاهز الطعام مع العمل إلى مطبوخة الغير األطعمة مع العمل من نتقالاال عند 

 الطعام. خدمة منطقة في المائدة أدوات وتقديم نظيفة مائدة بأدوات اإلمساك أو الطعام، تقديم أو صرف قبل 

 اليدين. تلوث أخرى أنشطة في المشاركة بعد.

الموظفين لصحة التوجيهية اإلرشادات
 في ضوعالمو هذا حول المعلومات على العثور يمكن الطعام. وسالمة الشخصية والنظافة الشخصية الصحة بين بالعالقة دراية على األطعمة موظفي كل يكون أن ينبغي

  )Health Employee – 3 Article 3 Chapter Code, Food Retail California.(الموظف صحة - 3 البند 3 الفصل كاليفورنيا، في التجزئة مأكوالت قانون

المسؤول الشخص إبالغ مسؤولية الموظفون تحملي

 السالمونيال، ي:التال عن باإلبالغ مطالبون الموظفين أن أيًضا علم على كن )أ(. الوبائي الكبد التهاب بعدوى إصاتك تشخيص تم حال في المسؤول الشخص أبلغ 
 المتحولة. واألنتاميبا النورو، فيروس الشيغا، لسم المنتجة أو األمعاء لنزف المسببة اإليكوالي الشيغيال،

 ،إما اإلسهال، هو الحاد المعوي المعدي المرض حادة. معوية معدية بأمراض مصابًا كنت إذا المائدة أدوات أو الطعام على العمل عدم عليك ينبغي تذكر 
 البطن. تشنجات أو ى،الحمّ  القيء، بمصاحبة أو بمفرده

التالية بالمتطلبات الوفاء مسؤولية المسؤول الشخص يتحمل

 أن تذكر .(858) 505-6814 على اتصل )أ(. الوبائي الكبد بالتهاب موظف إصابة تشخيص حال في البيئية، الصحة دائرة - دييغو سان مقاطعة إلى اإلبالغ 
 األنتاميباو النورو، فيروس الشيغا، لسم المنتجة أو األمعاء لنزف المسببة اإليكوالي الشيغيال، السالمونيال، التالية: األمراض عن اإلبالغ من أيًضا بد ال

 المتحولة.

 هو الحاد المعوي المعدي المرض .(858) 505-6814 على اتصل معوي؛ معدي بمرض أكثر أو شخصين إصابة حال في البيئية الصحة دائرة إلى اإلبالغ 
 البطن. تشنجات أو الحّمى، القيء، بمصاحبة أو بمفرده إما اإلسهال،

 لنزف لمسببةا اإليكوالي الشيغيال، النورو، فيروس )أ(، الوبائي الكبد التهاب بالسالمونيال، إصابته تشخيص حال في الطعام منشأة من طعام موظف استثناء 
 تسمح أن كنتتم البشرية والخدمات الصحة وكالة أو دييغو سان مقاطعة في البيئية الصحة دائرة فقط المتحولة. األنتاميبا أو الشيغا، لسم المنتجة أو األمعاء
 العمل. إلى مستثنى موظف بعودة

 حال يف المغلفة غير المستهلكة الخدمة وعناصر النظيفة المائدة أدوات النظيفة، المفارش النظيفة، األدوات المكشوف، الطعام على العمل في طعام موظف حد 
 القيود هذه رفع المسؤول للشخص يمكن مستمرين. أنف سيالن أو عطًسا أو سعاالً  يختبر أو حاد معوي معدي مرض أعراض من يعاني الطعام موظف كان

 المرض. بأعراض مصابًا يعد لم أنه الطعام موظف يصرح عندما




