مقاطعة سان دييغو

التوجيه الخاص بوجبات الطعام الخيرية
خالل جائحة كوفيد19-
شعورا باالنتماء إلى المجتمع والبهجة ألولئك الذين قد ال يكون بمقدورهم إعدادها بأنفسهم ،وتسهم في إطعام الجوعى،
يمكن أن تمنح وجبة ما
ً
ورفع مستوى الوعي بانعدام األمن الغذائي.
وحيث أن هناك بعض المخاطر عند التعامل مع أفراد غير أفراد األسرة المعيشية ،يلزم اتخاذ المزيد من التدابير االحتياطية للحد من هذه المخاطر
ومنع انتشار كوفيد .)COVID-19( 19-يقدم التوجيه التالي توصيات بشأن تقديم المعونات الغذائية الخيرية في ظل الجائحة ،كما يوضح اإلجراءات
والبروتوكوالت الالزمة للتأكد من توزيع الوجبات بصورة آمنة.

أمور يُنصح بها
األفضل التطوع أو االشتراك مع أحد بنوك الطعام المحلية للمساعدة في تطبيق إجراء راسخ .للعثور على مؤسسة قريبة منك ،تفضل بزيارة الموقع
اإللكتروني  www.sandiegofoodbank.orgأو .www.feedingsandiego.org

أفضل

الوجبات الساخنة /الباردة المعبأة مسبقًا والتي يتم تسليمها في الموقع إما من خالل خدمة استالم الوجبة دون مغادرة السيارة أو
خدمة استالم الوجبة من الموقع خالل ساعات محددة .يجب أن تفي المؤسسات بجميع متطلبات أمر الصحة العامة بما في ذلك ،على
سبيل المثال ال الحصر ،الفحوصات الطبية للموظفين /المتطوعين (قياس درجة الحرارة ،وشاشة األعراض والتأكد من عدم مخالطة
مؤخرا لحالة معروفة في غضون الـ  14يو ًما الماضية) ،والتباعد البدني ،واستخدام أغطية الوجه المناسبة ،والفتات اإلخطار
األفراد
ً
العامة ،والتطهير المنتظم لجميع المواضع المشتركة التي يشيع لمسها.

جيدة

تناول الطعام في الخارج مع الحفاظ على مسافة  6أقدام بين األفراد الذين ال يكونوا من أفراد األسرة المعيشية نفسها.

محظورة
•

خدمة اإلطعام أو تحضير الطعام من المنزل من أجل اإلطعام الخيري.

صرح لها بذلك أو المسجلة لدى إدارة الصحة البيئية ()DEH
ال يجوز إجراء عمليات اإلطعام الخيري إال بواسطة إحدى المؤسسات ال ُم ّ
بمقاطعة سان دييغو ،أو ال ُمعفاة من لوائح المدونة الخاصة بأغذية التجزئة في كاليفورنيا ( )California Retail Food Codeلمعرفة ما إذا
كانت عملية اإلطعام الخيري الخاصة بك ُمعفاة أو تتطلب التسجيل أو التصريح ،تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني لعملية اإلطعام الخيري الخاصة
بإدارة  DEHعلى:

يجب على المؤسسات الحاصلة على تصريح صحي أو تسجيل كمؤسسة إطعام خيري محدودة الخدمة ( ) LSCFOمن إدارة الصحة البيئية ()DEH
وترغب في تقديم وجبة طعام خيريةألفراد محتاجين خارج نطاق التوزيع الطبيعي للمؤسسة ،اتباع التوجيهات الواردة في هذا المستند ووضع خطة تشغيلية
آمنة من أجل اإلطعام.يجب نشر كل من الخطة التشغيلية اآلمنة وبروتوكول مقاطعة سان دييغو الخاص بتشغيل المرفق الغذائي مكتمل من أجل
استعراضهما.
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عام
•
•

توفير مداخل ومخارج منفصلة للحؤول دون تجمع الضيوف أثناء ذهابهم إلى الحدث أو عودتهم منه ،ونشر ملصقات تناول الطعام اآلمن الخاصة بمقاطعة سان
دييغو وبروتوكول مقاطعة سان دييغو الخاص بتشغيل المرفق الغذائي عند مدخل الحدث لديك.
إجراء فحوصات صحية لجميع الموظفين والمتطوعين للتأكد من أنهم ال يعانون من أعراض كوفيد 19-أو لم يتعرضوا لإلصابة بمرض كوفيد 19-خالل الـ 14
يو ًما السابقة لإلطعام.

•
•

التأكد من توفير معقم اليدين المناسب لجميع الضيوف والعاملين.
التأكد من ارتداء أغطية الوجه دائ ًما في حالة عدم الجلوس لتناول الطعام ،وينبغي توفير المزيد من أغطية الوجه للضيوف الذين ال يملكون أغطية وجه خاصة بهم.

•
•
•

تمييز جميع أماكن انتظار الضيوف في الصف للتأكد من تحقيق التباعد البدني المناسب.
توفير كمية كافية من المراحيض المحمولة أو الدائمة مع تزويدها بصابون لليدين ومناشف ورقية يتم تطهيرها كل ساعة.
قادرا على مكافحة انتشار كوفيد ،19-واتباع التوجيهات العامة للتطهير الخاصة بإدارة الصحة البيئية
استخدام
مطهرا معتمدًا من وكالة حماية البيئة ( ،)EPAو ً
ً
(.)DEH
تحديد أقصى طاقة استيعابية لخيارات جمع و/أو تناول الطعام للتأكد من الحفاظ على التباعد البدني المناسب .تعيين طاقم عمل مسؤولين عن تنظيم عدد الضيوف
القادمين إلى منطقة الحدث لعدم تجاوز هذه الطاقة االستيعابية القصوى.
التأكد من وجود عدد كاف من الموظفين المتاحين في الموقع ،وأن جميعهم قد تلقى تدريبًا مناسبًا على الخطة التشغيلية اآلمنة وبروتوكوالت المرافق الغذائية.
ً
مسؤوال عن التأكد من تنفيذ الخطة التشغيلية اآلمنة وفق ً ا للخطة ومساعدة المتطوعين وأفراد طاقم العمل اآلخرين في
تعيين مدير خطة وقاية بحيث يكون
المواقف الصعبة.

•
•
•

جمع الطعام فقط
• التأكد من توفير معدات كافية لالحتفاظ بسخونة وبرودة األطعمة للحفاظ على درجة حرارة الوجبات التي سيتم تقديمها .يجب إجراء مراقبة دوري ة لدرجات الحرارة
المستمرة ،وسيلزم اتخاذ إجراء تصحيحي ألي مواد غذائية لم يتم االحتفاظ بها في درجات الحرارة المناسبة.
•
•

التأكد من تمييز جميع أماكن انتظار األفراد في الصف بوضوح للتأكد من الحفاظ على التباعد البدني المناسب.
بالنسبة لألحداث التي تقدم خدمة استالم الوجبة دون مغادرة السيارة ،يتم وضع خطة للتحكم في زيادة الحركة المرورية حول المرفق الخاص بك والتحقق مع إدارة
التقسيم الجغرافي ( )Zoning Departmentالمحلية من أي متطلبات يجب الوفاء بها للتحكم في الحركة المرورية.

تناول الطعام في الموقع
• يجب توزيع أوقات تناول الطعام على فترات متعاقبة لمنع تكون تجمعات كبيرة أثناء انتظار األشخاص للجلوس في مقاعدهم.
• قد ال تتوفر للمستهلكين خدمات الطعام الذاتية ،بما في ذلك استخدام أدوات توزيع التوابل الكبيرة .يجب تقديم جميع التوابل في عبوات مغلفة بشكل فردي مع
الوجبات.
• يجب إعداد جميع الطاوالت مع التأكد من الحفاظ على التباعد البدني فيما بينها بمسافة  6أقدام .سيلزم تطهير جميع الطاوالت على نحو مناسب بين
االستخدامات.
لالستفسارات المتعلقة بهذه المعلومات ،ولمزيد من المعلومات فيما يتعلق بعمليات اإلطعام الخيري ،أو لالطالع مجانًا على خطة اإلطعام التشغيلية اآلمنة ،يُرجى االتصال بخط
معلومات اإلطعام الخيري التابع إلدارة  DEHعلى الرقم  )858( 505-6803أو عبر البريد اإللكتروني على العنوان التالي.DEHFoodSafety@sdcounty.ca.gov :
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