
 

اقـرأ جيـدا علـى التغليـف ، درجـة الحرارة التي يجب    -

 أن تحفظ فيها المادة الغذائية.

 ال تترك المواد المبردة خارج الثالجة. -

تببجببربب  لببرا  الببمببواد الببغببذائببيببة الببمبب ببرو ببة                    -
خارج المحالت في ظروف غير مبالئبمبة ساالقبوا  ، 

 الطري ،...(.

راقبوا باقتمرار التلغيل الجيد لوقائل التبريد بقياس - 
درجببة الببحببرارة الببداخببلببيببة ببباقببتبب ببمببال الببتببرمببومببتببر           

 في المجمدات( °م81 -في المبردات ،  °م4+ س

 درجات حرارة التجميد والتجميد المكثف  •

للمزيد من الم لومات يمكركم االتصال بـ:                    

 مديريـة التجـارة لواليـة بقكـرة 

 سالكورس( 18الكائرة بالمرطقة الغربية رقم 

  100.01.13.30: رقم الهاتف

 100.01.13.30: رقم الفاكس

 :البريد اإللكتروري
 dcbiskra@gmail.com 

 :الموقع اإللكتروري  
 www.dcommerce-biskra.dz  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التجارة 

 مديرية التجارة لوالية بسكرة 

مكتـ  ترقية الجودة وال القات مع الحركة 

 الجم وية

 الوقاية من أخطار

 انقطاع سلسلة التبريد

 نصائح عامة.. •

© حلقة مهمة يج  مراعاتها
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درجة 

 الحرارة
 المرتوج الغذائي

 األحلا  °م 80 -

 دواجن . أرار  °م 80 -

 االزبدة والدهون الغذائية °م 84 -
 مرتوجات البحر واللحوم °م 81 -

 الوجبات المطهية °م 81 -

 المثلجات °م 01 -

درجة 

 الحرارة
 المرتوج الغذائي

 مرتوجات البحر °م 0+ 
 األحلا  °م 0+ 
 الوجبات المطهية °م 0+ 
 الحلويات والمرطبات °م 0+ 
 دواجن ، أرار  ولحوم الصيد °م 4+ 
 الكالير ، الباتي والمرقاز °م 4+ 
البيض ، الحلي  الري  ، الياغورت لزبدة  °م 4+ 

 والجبن

 اللحوم °م 7+ 

 درجات حرارة المواد الغذائية المبردة •

قلقلة التبريد مهمة وارقطاعها يمكن أن يحدث في كبل 

 لحظة :   

 عرد التخزين في أماكن اإلرتاج. ▪

 أثرا  الرقل. ▪

 على مقتوى المحالت التجارية. ▪

إهمال من طرف المقتهلك خالل الربقبل  فبي مبدة  ▪ 
 طويلة أو خالل التخزين.

 مالحظة.. •

 نصائح عامة.. •
 من أجل االقت مال الجيد لوقائل التبريد : 

تجربوا مألها  كثيرا من أجل التوزيع الجيد للبرودة و  -

 مرع تلكل الجليد.

 تجربوا ترك البا  مفتوح. -

قوموا بتذوي  الجليد وترظيف وقائل التبريد ببالبمبا   -

 الم اف إليه ما  الجافيل.



حفظ األغذية المبردة أو الم بقبمبة والبمبجبمبدة أو    •
المجمدة تجمـيًدا مكثفـا فـي درجة حرارة مربخبفب بة 
با يقبمبح بباالحبتبفباظ ببربوعبيبتبهبا  و مراقبة لهبا مبم 
سالغذائية ، الصحية والذوقيبة( مبن مبكبان إربتباجبهبا 

 وصوال إلى مكان اقت مالها.

البرودة تبطئ وتوقف رمو الميكروبات البتبي يبمبكبن            

 أن تكون مصدًرا للتقممات الغذائية.

 وتكون قلقلة التبريد في مختلف المراحل :

س الت لي  ، الرقل ، التخزيبن ( البتبي تقب بى لبحبفبظ 

 األغذية تحت درجة حرارة م يرة.

 

با يبجب بلبه خبطبيبر  • ة صالحية المرتوج مبم  التقليص من مد 

 على الصحة.

ظببهببور ملبباكببل عببلببى مقببتببوى الببجببهبباز الببهبب ببمببي                •

 . وأمراض مرتبطة باله م والم دة

وعليه البد من احترام قلقلة البتبببريبد 
من أجل الحد من خطبر البتبقبمبم البذ  

 يمكن أن يؤد  إلى الموت.

 

 

 

 

 
 

أثرا  اللرا  ،   وا المبواد البطبازجبة البمبببردة ،  •
المجمدة والمجمدة بالبتبكبثبيبف فبي أكبيباس خباصبة           

تبقى درجة حرارة المادة الغذائية ثابتة و في حبالبة 
غيباببهبا قبومبوا بلبرا  هبذد البمبواد  فبي ربهبايبة 

 التقو .

احفظوا المواد الغبذائبيبة فبي البثبالجبة فبي البمبكبان  •

 المراق .

احببتببرمببوا درجببات الببحببرارة الببقببصببوى الببمبببببيببرببة                •

 على بطاقة البيارات.

هذد المخاطر تحدث رتيبجبة تبغبيبر درجبات البحبرارة 

 المحددة مرها :

التقريع في تكاثر الجراثيم والبكتيريبا فبالبمبربتبوج   •
الصحـي يمكـن أن يتحــول إلـى مرتوج خطير، كما  

 قد يتغير ط مه ويتدهور لكله ولوره.

 

 المخاطر المرتبطة بانقطاع سلسلة التبريد

األلخـاص المقرين ذو البرية البدرية   -

 ال  يفة.

األلببخبباص ذو الببمببربباعببة ال بب ببيببفببة  -
والرقا  الحوامبل البذيبن يبخب ب بون 
لببتببوصببيببات بببخببصببوص عببدم تببربباول 

 ب ض األغذية الخطيرة.

األطفال الصغار : مبع تبجبرب  إعبادة  -
اقت مال األغذية الم لبة و المفتوحبة 
طالما أن ظبروف البتبخبزيبن لبيبقبت 

 م مورة

 ما هي سلسلة التبريد ؟

 ارقطاع قلقلة التبريد

 األغذية األكثر حساسية
المواد الغذائية التي يلكـل اقتهالكهبا خبطبًرا خباصبة فبي 
غيا  االمتثال الصارم للتدابير المت لقة بباحبتبرام قبلبقبلبة 

 التبريد يمكررا أن رخص بالذكر : 

اللحوم و المقتح رات التي تدخل في تركيبها اللحبوم  •

 و المرتوجات اللحمية.

 الحلي  مثل الحلي  المبقتر واألجبان الطازجة... •

 

 
 

 الحلويات و المرطبات. •
 
 
 
 

 

 األشخاص األكثر حساسية

 نصائح عند الشراء والنقل


