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ممارسات حسن الجوار الخاصة بالمؤسسات الصغرى لتشغ�ل  
ل�ة  ن المطابخ الم�ن

 النهوض بمجتمعات آمنة ومزدهرة 

�ي   ن لتشغ�ل مطبخ م�ن الصغرى  تخ��ن  �ي  )  MEHKO(المؤسسة  ل خاص ح�ث يتم  ن ي م�ن
والتعامل معه و�عدادە  منشأة طعام �ديرها مق�م �ن الطعام 

ي . لل��ائن
ل أو استالم طلباتهم أو توص�لها عن ط��ق موظف �ن ن ي ذلك الم�ن

 .MEHKO�كون لدى ال��ائن خ�ار تناول الطعام �ن

منش �شغ�ل  عن  تنشأ  قد  المجتمع  ع�  محتملة  ات  تأث�ي فهناك  السكن�ة،  األح�اء  ي 
�ن للعمل  المطابخ  هذە  �شغ�ل  ع�  الموافقة  تمت  ألنه  ا  أة نظر�

MEHKO  مثل الص�ي ،  ال�ف  نظام  ع�  ات  ،    / التأث�ي الحا�ي الص�ي  ال�ف  م�اە  معالجة  ع�  وز�ادة  نظام  ات  والتأث�ي الضوضاء،  أو  المرور  حركة 
بالعمل�ةمو  المرتبطة  المحتملة  الح��ق  ومخاطر  القمامة،  من  السل�م  غ�ي  التخلص  ع�  تبة  الم�ت واآلثار  المتاحة،  الس�ارات  وث�قة  .  اقف  تتضمن 

ات المجتمع�ة المحتملة أو منعها MEHKOالتوجيهات هذە نصائح حول أفضل الممارسات لمساعدة مشغ�ي منشأة   .ع� تقل�ل هذە التأث�ي

ا بتشغ�ل منشأة إذا كنت مهت ا، واتبع أفضل الممارسات أدناەMEHKOم� ا ج�د�  :، فالرجاء أن تكون جار�

 التخلص من الدهون وال��وت والشحوم
ي  )  FOG(�جب التخلص من الدهون أو ز�وت الط�ي أو الشحوم 

ي الحوض ألنها �مكن أن �سد المصارف وتتكدس �ن
�شكل صحيح و�جب عدم سكبها �ن

ي    / لتقل�ل التأث�ي ع� نظام ال�ف الص�ي . وتعطل أنظمة معالجة م�اە ال�ف الص�ي أناب�ب ال�ف الص�ي 
، ضع �ن نظام معالجة م�اە ال�ف الص�ي

 : اعتبارك الخ�ارات التال�ة
 . �جب أن تنقل الدهون وال��وت والشحوم من المقالة إ� حاو�ة القمامة •
�د ز�ت الط�ي و • ي وعاء بغطاء محكم أو الدهون، ثم /أو الشحوم و/قم بت�ب

 . اسكبها �ن
ي والمقا�ي بمنشفة ورق�ة قبل غسل األطباق؛ بهذە الط��قة ستستخدم كم�ة أقل من  •

امسح األواين
 . الصابون وتقلل فرصة ا�سداد األناب�ب

ي   •
اء، وال تضعها �ن ي حاو�ة القمامة أو حاو�ة إعادة تدو�ر النفا�ات الخ�ن

تخلص من فضالت الطعام �ن
 .المصارف أو المراح�ض طاحونة القمامة أو  

ي حاو�ة القمامة مع النفا�ات الماصة مثل الورق أو القهوة المطحونة أو رمل القطط •
 .ام�ج الدهون أو ز�وت الط�ي أو الشحوم �ن

ي علبة حل�ب قد�مة أو علبة عص�ي أو حاو�ة أخرى �مكن التخلص منها •
 .أف�غ الدهون أو ز�وت الط�ي أو الشحوم �ن

ي طاحونة القمامة ضع بقا�ا دهون اللحوم •
ي حاو�ة القمامة وال تضعها �ن

 . �ن

 حركة المرور
ي تقل�ل ازدحامات حركة المرور المحتملة والحفاظ ع� سالمة ال�ي 

 : قد �ساعد ما ��ي �ن
ي منطقتك •

ر ال��ائن بالق�ادة ببطء وأمان أثناء تواجدهم �ن
�
 .ذك

 . لتقل�ل االزدحام المروري حّدد مواع�د استالم طعام ال��ائن بأوقات متعاقبة  •
 .تأ�د من أن ال��ائن الذين �أتون الستالم وجباتهم ال �سدون الشوارع وال �ع�قون حركة المرور المنتظم  •

 الضوضاء
ي حدوث ضوضاء إضاف�ة

ي الهواء الطلق واستالمهم الوجبات �ن
ان. قد يتسبب تناول ال��ائن للوجبات �ن ات الضوضاء ع� ج�ي ي تقل�ل تأث�ي

 : كساعد �ن
الطعام لتجنب   • استالم أو تناول  ال��ائن التحدث بهدوء أثناء  العال�ة واطلب من  الموس��ت  اخفض صوت 

ان  . إزعاج الج�ي
روتين�ة • عمل  ساعات  ع�  طة  .  الحفاظ  ال�ش قسم  أو  المحل�ة  األمن  سلطات  مع  المأمور    / تحقق  إدارة 

العمل لساعات  محددة  قيود  ا .  �شأن  معلومات  قائمة  ع�  المناطق  للحصول  تقس�م  إلدارة  التصال 
 .هنا المحل�ة، انقر

 .مساءً  10انتبه للضوضاء الناتجة عن تناول ال��ائن للوجبات أو عند استالمهم الوجبات بعد الساعة •

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/deh/fhd/food/mehko/mehkozoning.pdf


 مواقف الس�ارات
ان  ي ضمان توفر مواقف س�ارات للج�ي

 : ساعد �ن
ي الموقع لل��ائن •

ي ممر موقعك . استفد من استخدام مواقف الس�ارات �ن
ا �ن

�
 .ل�ي يركن ال��ائن س�اراتهم ) إن أمكن( خصص مكان

ت�ب مكان مناسب إلحضار وجبات الطعام إ� ال��ائن • ا، فتأ�د من سهولة إمكان�ة ركن ال��ائن لس�اراتهم، أو قم ب�ت  . إذا لم �كن لد�ك ممر�
ي توص�ل وجبات الطعام   •

ر �ن
�
ي منطقتك، فك

 .إ� ال��ائنإذا كانت مواقف الس�ارات محدودة �ن
 

 القمامة
ا من النفا�ات ي الحفاظ ع� ال�ي خال��

 :ساعد �ن
ي ملء حاو�ات القمامة وتأ�د من إغالق جميع أ��اس القمامة �شكل صحيح قبل التخلص منها •

  .ال تفرط �ن
ي حاو�ات مانعة للت�ب ودخول القوارض لمنع الروائح واآلفات •

 . تخلص من القمامة �ن
ي حاو�ات مناسبةافرز المواد   •

 . القابلة إلعادة التدو�ر وتخلص منها �ن
ي  •

وفر حاو�ات قمامة ل��ائنك للتخلص �شكل صحيح من أي قمامة ومنع ترا�م القمامة �ن
 . الشوارع أو ممتل�ات جارك

إذا ترك ال��ائن وراءهم أي قمامة ع� العشب أو الرص�ف أو الشارع، فتأ�د من التخلص   •
 . منها �شكل صحيح

ؤول القمامة الخاص بك إذا لزم األمر لجدولة عمل�ات جمع القمامة اإلضاف�ة اتصل بمس •
حئت تتجنب القمامة الزائدة، أو اصطحب األجهزة المعطلة إ� مرافق إعادة التدو�ر  

 . المحل�ة المناسبة
 

 
 الوقا�ة من الحرائق 

�ي ال ن ي العمل التجاري الم�ن
تحقق مع هيئة مكافحة الحرائق المحل�ة لمعرفة اللوائح  .  خاص بكف�ما ��ي توص�ات ج�دة لتقل�ل مخاطر �شوب ح��ق �ن

 : المحددة لمنطقتك
للفصل  • فعالة  بصورة  منطقة  تعد�ل  ع�  الحفاظ  ط��ق  عن  بك  الخاص  �ي  ن الم�ن التجاري  العمل  من  بالقرب  ح��ق  �شوب  مخاطر  من  قلل 

اق والمواد األخرى القابلة لالشتعال ضمن مسافة  .  الوقود عن النباتات قدم من    100قم ب�زالة أو إخالء أو تق��م المناطق النبات�ة القابلة لالح�ت
ي أو منشآت

 .المباين
�ي الخاص بك • ن ي الطوارئ �مكنهم العثور ع� العمل التجاري الم�ن

ي تثب�ت أرقام العنوان عند مدخل الممر  .  تأ�د من أن موظ�ن
وع� الجدار  ينب�ن

ي أن تكون أرقام العناو�ن مرئ�ة بوض�ح، و�ارتفاع ال �قل عن  . األما�ي للسكن
 .بوصة، وخلف�ة متباينة  2/ 1بوصات مع حد   4ينب�ن

لك أو أي منشآت أخرى  • ن ا عن م�ن ي .  انقل أجهزة الط�ي الخارج�ة بع�د�
تحقق مما إذا كانت هناك قيود سار�ة �ن

ي تحتوي ع�  . واقد الشواء الخارج�ةم  / منطقتك ع� استخدام األفران  ي أن تحتوي جميع المنشآت الئت
ينب�ن

ارة معتمد   اق  ( فرن أو موقد شواء ع� أنبوب موقد مزود بمانع �ش القابل لالح�ت انبعاث الحطام  جهاز �منع 
 ). من مصادر اإلشعال مثل مواقد الحطب ومواقد حرق األخشاب

أ� • وأول  الدخان  عن  ال�شف  أجهزة  تثب�ت  ي 
المنازلينب�ن جميع  ي 

�ن ال���ون  هذە  .  س�د  �ساعد  أن  �مكن 
ي حاالت الطوارئ 

ي تنبيهك أنت أو ز�ائنك �ن
 . األجهزة �ن

المسا�ن ع� مطفأة ح��ق مطابقة للمواصفات   • الن�ع  (�جب أن تحتوي  األدين من  متوفرة داخل  )  Kالحد 
 .منطقة الط�ي 

 
ي 

 استخدام األرا�ن
ي م  MEHKOُ�سمح بتشغ�ل منشأة 

 : تأ�د من الحصول ع� التصار�ــــح المناسبة قبل التشغ�ل و. كان اإلقامةواحدة فقط �ن
ي حالة االستئجار، تحقق مع مالك العقار ف�ما إذا كان من المسم�ح لك �شغ�ل منشأة  •

ي مكان إقامتك MEHKO�ن
 .�ن

ي مكان إق MEHKO، تحقق منها ف�ما إذا كان من المسم�ح لك �شغ�ل منشأة HOAإذا كنت تنت�ي لجمع�ة  •
 .امتك�ن
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