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(MEHKOحول المؤسسات الصغرى لتشغيل المطابخ المنزلية ) حقائق سريعة
لي )

ز ، خدمات الطع  (MEHKOالمؤسسة الصغرى لتشغيل مطبخ منز ام يديرها مقيم في  هي نوع من أنواع منشآت، مثل المطعم الصغير
ل خاص حيث يتم تخزين الطعام والتعامل معه وإعداده ومن ثم تقديمه إىل الزبائن.  فيما يلي حقائق رسيعة حول متطلبات منشأة  مي  

MEHKO  والقيود والخطوات الالزمة لبدء منشأةMEHKO  .ي مقاطعة سان دييغو
 
 ف

 MEHKOمتطلبات منشأة 

الصحة  • إدارة  من  صادر  ترصي    ح  عل  الحصول  يجب 
.MEHKOوالجودة البيئية قبل تشغيل منشأة 

لموظف   • )ال    واحديجوز  بدوام كامل،  بالطعام  مختص 
المعيشية(  األرسة  أفراد  أحد  أو  األرسة  أفراد  أحد  يشمل 

ي منشأة 
 . MEHKOالعمل ف 

اختباًرا للحصول   MEHKOيجب أن يجتاز مشغل منشأة   •
دير سالمة األغذية معتَمدة وُموافق عليها.  عل شهادة م

ي منشأة  
كما يجب عل أي شخص )أشخاص( مشارك ف 

MEHKO  .ي مجال األغذية
 إكمال تدريب العاملير  ف 

ي نفس اليوم.  •
يجب تحضير الطعام وطهيه وتقديمه ف 

يمكن للناس تناول الطعام في منزلك أو خارًجا أو يمكن   •
 . توصيل الطعام لهم

خيارات الطعام التي يمكن إعدادها مجموعة متنوعة  تشمل   •

 من قوائم الطعام على طراز المطاعم. 

 MEHKOالقيود الخاصة بمنشأة 

 فقط لكل محل إقامة.   واحدة  MEHKOلن ُيسَمح إال بمنشأة   •
ل منشأة 

ّ
يجب أن يكون هذا هو محل اإلقامة األساسي لمشغ

MEHKO  .

ي اليوم كحد أقىص أو    30يقترص إعداد الطعام عل   •
60وجبة ف 

أقىص، مع سقف مبيعات سنوي يبلغ   ي األسبوع كحد 
وجبة ف 

ي كاليفورنيا.  50,000
ا لمؤرسر أسعار المستهلك ف 

ً
 دوالر وفق

خارجية األخرى لإلعالن. ال ُيسمح بالالفتات أو المعروضات ال •

الطعام من منشأة   • بيع  إىل منشآت غذائية    MEHKOال يمكن 
 أخرى. 

منشأة   • لموظف  فقط  أرسته،  MEHKOيجوز  أفراد  أحد  أو   ،
 توصيل الطعام إىل المستهلك.  

إنتاج أو تقديم أو استخدام الحليب    MEHKOال يجوز لمنشآت   •

تحليل  خطة  يتطلب  طعام  أي  أو  الخام  المحار  تقديم  أو  الخام 

الحرجة   التحكم  ونقطة  يتطلب    HACCPالمخاطر  طعام  أي   /

 . معالجة متخصصة

العمل كمشغل أغذية منزلية وال    MEHKOال يمكن أيًضا لمنشأة   •

 لطعام المتنقلة. يجوز لها تقديم الطعام أو العمل كمزّود لمرافق ا 

 MEHKOكيف تفتح منشأة 

 د(شهادة سالمة األغذية،  ج(  نموذج إجراءات التشغيل العادي،    ب(طلب ترصي    ح صحي لمنشأة الغذاء،    أ(إدارتنا للمراجعة:    أرسل ما يلي إىل (1

 نتائج اختبار مياه اآلبار )إذا كانت متعلقة ببير خاص(. 

ترصي    ح، سيتم إصدار الترصي    ح الصحي  بمجرد مراجعة جميع المستندات المذكورة أعاله والموافقة عليها من ِقبل هذه اإلدارة، ودفع رسوم ال (2

 . MEHKOلتشغيل منشأة 

ف ويجب االنتهاء منه قبل بدء تشغيل منشأة   (3 لك من ِقبل المشر .  سيتم تسليم الترصي    ح الصحي  MEHKOسيتم تحديد موعد فحص مطبخ مي  

 .  الخاص بك خالل هذا الفحص األوىلي

الصحة الويب إلدارة  المعلومات، يرجى زيارة صفحة  البيئية:    للمزيد من  بريد    http://www.sdcdehq.orgوالجودة  لنا رسالة  أرسال  أو 

ي عل 
ون  . fhdmehko@sdcounty.ca.govإلكير
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