اعتماد مدير حماية األغذية
تحسين سالمة األغذية في كومنولث فيرجينيا
عدّلت إدارة الزراعة والخدمات االستهالكية في فيرجينيا ) (VDACSلوائح مؤسسات بيع األغذية بالتجزئة (المادة
مدير معتم ٍد
 2VAC5-585وما يليها) عام  .2016يشترط جزء من التعديالت على معظم المؤسسات الغذائية وجود
ٍ
لحماية األغذية ( )CFPMضمن طاقم الموظفين حتى تاريخٍ أقصاه  1يوليو  .2018وعلى األقل ،يجب توفر واحد من
تخولهم توجيه عمليتي إعداد الطعام وتقديمه
موظفي المؤسسة المضطلعين بمسؤولية إشرافي ٍة وإداري ٍة والمتمتعين بسلطة ّ
مديرا معتمدًا لحماية األغذية .توفّر هذه الوثيقة معلوما ٍ
ت عن كيفية الحصول على االعتماد
والرقابة عليهما ليعمل بوصفه
ً
وتعطي فكرة ً وافيةً عن أهمية دور مدير حماية األغذية في موقع العمل.

من يكون المدير المعتمد لحماية األغذية؟
اختبارا للمديرين المعتمدين لحماية األغذية لدى
شخص اجتاز
إن المدير المعتمد لحماية األغذية ،بحسب لوائح األغذية ،هو أي
ٍ
ً
مؤسسة معتمدة.

مديرا معتمدًا لحماية األغذية…..
عادة ً المؤسسات التي تضم
ً

تتمتع بممارسات وسلوكيات
سالمة فضلى.

لديها عدد أقل من حاالت تفشّي
األمراض المنقولة بالغذاء

أق ّل عرضةً لوقوع انتهاكات
خطرة أثناء عمليات التفتيش

ما أهميّة االعتماد؟
مديرا
مدير معتم ٍد لحماية األغذية ليس مجرد شرطٍ تضعه لوائح األغذية ،بل تبيّن أن المؤسسات الغذائية التي تض ّم
إن وجود
ً
ٍ
معتمدًا لحماية األغذية ضمن طاقم موظفيها تشهد انتهاكا ٍ
ت أقل فيما يتصل ببنود التفتيش المرتبطة مباشرةً باألمراض المنقولة
وأخيرا ،فإن كون المرء معتمدًا يوضح أنه يتمتع بالمعرفة والمهارات واإلمكانيّات الالزمة لإلشراف على سالمة
بالغذاء.
ً
تخزين األطعمة وتحضيرها وتقديمها إلى عا ّمة الناس.

كيف لي أن أحصل على االعتماد؟
امتحان معتمد بنجاح .تعترف إدارة الزراعة والخدمات االستهالكية في فيرجينيا
يتم الحصول على االعتماد من خالل تجاوز
ٍ
ي سالمة
الختصاص
الوطني
السجل
)
1
(
األغذية:
حماية
مؤتمر
خالل
من
والمعتمدة
بدورات واختبارات االعتماد التالية
ّ
األغذية ،و( )2شركة  ،Prometricو( )3شركة ® ،ServSafeو( )4موقع  ، 360training.comو( )5موقع
.Statefoodsafety.com

هل لديكم أي أسئلة؟ أو تعليقات؟ تُرجى مراسلة بإدارة الزراعة والخدمات االستهالكية على عنوان البريد اإللكتروني
 FoodSafety@vdacs.virginia.govأو االتصال بالرقم .804-786-3520

