
مقاطعة سان دييغو 

الجوعى،عاموتسهم في إطبأنفسهم،إعدادهابمقدورهميكونالقدالذينألولئكوالبهجةإلى المجتمعباالنتماءشعوًراأن تمنح وجبة مايمكن

.الغذائيبانعدام األمنالوعيمستوىورفع

المخاطر هذهمن للحد التدابير االحتياطية المزيد من اتخاذ أفراد األسرة المعيشية، يلزم أفراد غير التعامل مع عند المخاطر بعض هناك أن وحيث 

اإلجراءات يوضحكما الجائحة، في ظل الخيرية المعونات الغذائية تقديم بشأن توصيات التالي التوجيه يقدم (.COVID-19)19-كوفيدانتشار ومنع 

.آمنةالوجبات بصورةالالزمة للتأكد من توزيع والبروتوكوالت 

أمور يُنصح بها

األفضل

أفضل

قع تفضل بزيارة الموقريبة منك، على مؤسسة للعثور .راسخفي تطبيق إجراء للمساعدة المحلية بنوك الطعام أحد االشتراك مع أو التطوع 

.www.feedingsandiego.orgأوwww.sandiegofoodbank.orgاإللكتروني 

أو سيارة دون مغادرة الاستالم الوجبة خدمة إما من خالل الموقع في تسليمها يتم والتي المعبأة مسبقًا الباردة / الوجبات الساخنة

على ك،ذلفي بما العامة متطلبات أمر الصحة بجميع يجب أن تفي المؤسسات . ساعات محددةخالل خدمة استالم الوجبة من الموقع 

مخالطة دم عوالتأكد من األعراض وشاشة درجة الحرارة،قياس )المتطوعين / للموظفينالطبية الفحوصات ال الحصر، المثال سبيل 

طاراإلخوالفتاتالوجه المناسبة،أغطية واستخدام والتباعد البدني، ، (يوًما الماضية14الـ غضون في معروفة لحالة مؤخًرا األفراد 

.يشيع لمسهاالتيالمواضع المشتركةلجميعوالتطهير المنتظمالعامة،

.المعيشية نفسهااألسرةأفرادمنيكونواال الذيناألفرادبينأقدام6مسافةمع الحفاظ علىالطعام في الخارجتناول جيدة

محظورة

.اإلطعام الخيريمن أجل المنزلالطعام من تحضيرأواإلطعامخدمة•

(DEH)البيئيةالصحةإدارةلدىالمسجلة أو بذلك لهاالُمصّرحالمؤسسات إحدى إال بواسطة الخيري اإلطعام عمليات إجراء ال يجوز 

California)المدونة الخاصة بأغذية التجزئة في كاليفورنيا من لوائحالُمعفاةسان دييغو، أو بمقاطعة Retail Food Code)إذامالمعرفة

الخاصة الخيري طعام اإللعملية الموقع اإللكتروني تفضل بزيارة،التصريحأو التسجيلتتطلبأوُمعفاةالخاصة بكالخيرياإلطعامعمليةكانت

:علىDEHبإدارة 

(  DEH)الصحة البيئية إدارة من ( LSCFO)محدودة الخدمة خيري كمؤسسة إطعام تسجيل أو تصريح صحي على الحاصلة المؤسسات على يجب 

تشغيلية خطة ووضع المستندهذا في الواردة التوجيهات اتباع للمؤسسة، الطبيعي التوزيع خارج نطاق محتاجين ألفراد وجبة طعام خيريةتقديم في وترغب 

جلأمكتمل منالخاص بتشغيل المرفق الغذائيدييغوسان وبروتوكول مقاطعة اآلمنة كل من الخطة التشغيلية نشر يجب .اإلطعامأجل من آمنة

.استعراضهما
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http://www.sandiegofoodbank.org/
http://www.feedingsandiego.org/
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/health-order.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/deh/fhd/food/charitablefeedings.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/deh/fhd/food/pdf/covid19sdrestaurantoperatingprotocol_en.pdf


دييغوسان مقاطعة
الخاص بوجبات الطعام الخيريةالتوجيه 

(COVID-19)19-جائحة كوفيدخالل

عام

سان ةاآلمن الخاصة بمقاطعتناول الطعام ملصقاتونشرعودتهم منه، أوالحدثإلىذهابهم أثناءالضيوفتجمعدونللحؤولمنفصلةومخارجمداخلتوفير•

.لديكالحدث مدخل عند الغذائيالمرفق بتشغيل الخاص دييغو سان مقاطعة وبروتوكول دييغو 

14الـخالل19-كوفيدلإلصابة بمرضيتعرضواأو لم19-كوفيدمن أعراضال يعانونأنهممنللتأكدوالمتطوعينالموظفينلجميعصحيةفحوصاتإجراء•

.لإلطعامالسابقة يوًما

.والعاملينالضيوفلجميعالمناسباليدينمعقمتوفيرمنالتأكد•

.بهمخاصة جه وأغطية يملكون الالذين للضيوفالوجهأغطيةمنالمزيدتوفيروينبغيلتناول الطعام،الجلوسعدمحالةفيدائًماالوجهأغطيةارتداءمنالتأكد•

.المناسبالبدنيالتباعدتحقيقمنللتأكدالصففيالضيوفانتظارأماكنجميعتمييز•

.ساعةكلتطهيرهايتمورقيةومناشفلليدينبصابونتزويدهامعالدائمةأوالمحمولةالمراحيضمنكافيةكميةتوفير•

بإدارة الصحة البيئيةالخاصةللتطهيرالعامة التوجيهاتواتباع،19-كوفيدانتشارمكافحةعلىقادًراو،(EPA)البيئة حمايةوكالةمن معتمدًامطهًرااستخدام•

(DEH).

الضيوفعددتنظيمنعمسؤولينطاقم عملتعيين. المناسبالبدني التباعد على الحفاظ من للتأكد الطعام تناول أو /وجمع لخيارات طاقة استيعابية أقصى تحديد •

.القصوىاالستيعابيةالطاقةهذهتجاوزلعدمالحدثمنطقةإلىالقادمين

.الغذائيةرافق المبروتوكوالتواآلمنةالتشغيليةالخطةعلىمناسبًاتدريبًاتلقىقدجميعهمأنوفي الموقع،المتاحينالموظفينمنكافعددوجودمنالتأكد•

فيالعمل اآلخرينطاقمأفرادوالمتطوعينمساعدةوللخطةوفقًااآلمنةالتشغيليةالخطةتنفيذمنالتأكدعنمسؤواًل يكونبحيثوقايةخطةمديرتعيين•

.الصعبةالمواقف

الطعام فقطجمع 

الحرارةلدرجاتةدوريمراقبةإجراءيجب. تقديمهاسيتم التي حرارة الوجبات درجة على للحفاظ األطعمة برودة وبسخونة لالحتفاظ كافية معدات توفير من التأكد •

.المناسبةالحرارةدرجاتفيبهااالحتفاظيتم لمغذائيةموادأليتصحيحيإجراءاتخاذوسيلزم،المستمرة

.المناسبالبدنيالتباعدعلىالحفاظمنللتأكدبوضوحالصففياألفرادانتظارأماكنجميعتمييزمنالتأكد•

إدارةمعلتحققوابكالخاصالمرفقحولالمروريةالحركةزيادة فيللتحكمخطةيتم وضعاستالم الوجبة دون مغادرة السيارة،لألحداث التي تقدم خدمةبالنسبة•

Zoning)الجغرافيالتقسيم Department)المروريةالحركةفيللتحكمبهاالوفاءيجبمتطلباتأيمنالمحلية.

في الموقعالطعام تناول 

.مقاعدهمفيللجلوساألشخاصانتظارأثناءكبيرةتجمعاتتكونلمنعمتعاقبةفتراتعلىالطعامتناولأوقات توزيعيجب•

معفرديبشكلغلفةمعبواتفيالتوابلجميعتقديميجب. الكبيرةالتوابلتوزيعأدواتاستخدامذلكفيبماالذاتية،الطعامخدماتللمستهلكينتتوفرالقد•

.الوجبات

مناسب بيننحو علىالطاوالتجميعتطهيرسيلزم.أقدام6بمسافةبينهافيماالبدنيالتباعدعلىالحفاظمنالتأكدمعالطاوالتجميعإعداديجب•

.االستخدامات

بخط يُرجى االتصال نة، اآلمالتشغيلية اإلطعام خطة على مجانًا لالطالع اإلطعام الخيري، أو بعمليات فيما يتعلق المعلومات من ولمزيد المعلومات، بهذه المتعلقة لالستفسارات 

.DEHFoodSafety@sdcounty.ca.gov: عبر البريد اإللكتروني على العنوان التاليأو (858)505-6803على الرقم DEHالتابع إلدارة الخيري اإلطعام معلومات 
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https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/deh/fhd/food/pdf/covid19sdrestaurantreopeningposters_en.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/deh/fhd/food/pdf/covid19sdrestaurantoperatingprotocol_en.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/deh/fhd/food/pdf/publications_covid19en.pdf
mailto:DEHFoodSafety@sdcounty.ca.gov

