
 

على مستوى ممكن من سالمة أن الخطط الموضوعة والمعمول بها من قبل وزارة الصحة العامة لضمان إ

 .ن مخاطر األغذية متعددة ومتجددة وعابرة للحدودأاألغذية تأخذ بعين االعتبار 

ن السيطرة على مصادر الخطر المحتملة في أي مرحلة من مراحل التداول ال يعني انتهاء الخطر في إ

ثناء أة الالحقة خاصة عند التداول غير السليم واحتمالية التلوث التي تنتج عن الممارسات الخاطئة المرحل

 .التداول التي تشمل اإلنتاج االولي والنقل والتخزين والتصدير والتفتيش وغيرها

المة ن اإلجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في مجال سإ

خذ بعين االعتبار أاألغذية عامة وعلى األغذية المستوردة خاصة، اعتمد بشكل أساسي على هذه المفاهيم و

التوجيهات الصحية الخاصة بالحد من انتشار الفيروس كالتباعد الجسدي والنظافة العامة وغيرها من 

 .المتطلبات

تعاون مع أجهزة الدولة المختلفة وبما ينسجم مع ن العديد من اإلجراءات والتدابير والجهود تم تطبيقها بالأ

 .توجيهات لجنة إدارة االزمة الرئيسية في الدولة

 

 :اإلجراءات المتخذة في الرقابة على األغذية المستوردة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

هذه الجائحة بضمان ان ضمان تدفق السلع الغذائية هو أحد التحديات الذي تم التعامل معه بنجاح في ظل 

التوازن الدقيق بين متطلبات توفير اعلى مستوى ممكن من سالمة الغذاء المستورد وتسهيل حركة التجارة 

الدولية، وبالرغم من ان الغذاء بحسب التقارير الدولية ليس مصدرا لنقل العدوى اال ان التدابير اتخذت 

لفة والتي َتَبيََّن إمكانية بقاء الفيروس عليها من لضمان عدم نقل العدوى من خالل عبوات األغذية المخت

 .ساعات أليام محدودة

 

 :يمكن تلخيص اإلجراءات والتدابير والجهود التي تمت بهذا الشأن كما يلي

 :الجهود المشتركة مع الجهات المختصة المسؤولة عن سالمة الغذاء في بلد المنشأ وشملت التالي -1

قبول الوثائق االلكترونية للشهادات الصحية كبديل عن الوثائق الورقية في هذه الفترة مع اتخاذ  •

التدابير الالزمة للتحقق من صحة ودقة تلك الوثائق كالتأكد منها عن طريق مواقع الكترونية 

 .او استخدام نظام الكتروني لتبادل الشهادات اطلق عليه اسم نظام الشركاء الدوليين

الحصول على ضمانات على شكل خطابات من الجهات المختصة في بلد المنشأ تشير الى  •

اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة العاملين والمواد الغذائية بالطرق الالزمة التي 

تضمن عدم انتقال فيروس كورونا المستجد الى المواد الغذائية المرسلة خاصة تلك الشحنات 

 .المرسلة جوا



 

 :إجراءات تتعلق بضمان سالمة وسائل النقل لألغذية المستوردة ومأمونيتها كما يلي -2

تم اتخاذ إجراءات بمنع االستيراد بحرا عبر اللنشات الصغيرة التي يصعب ضبط حركة  •

  مستخدميها عند الوصول للميناء

طان ومالحي االكتفاء باالستيراد عبر السفن المتوسطة والكبيرة مع تحديد ضوابط لحركة القب •

 .تلك السفن

استمرت حركة االستيراد عبر الشحن الجوي مع توجيهات بااللتزام باإلجراءات الصحية  •

 .المطلوبة

 

 :تدابير تتعلق بالتفتيش والقرارات النهائية بشأن الشحنات المستوردة وكما يلي -3

ثناء عملية التفتيش توفير الكمامات والقفازات ومواد التعقيم وإلزام جميع المفتشين باستخدامها ا •

 .واثناء التواجد على رأس عملهم بالمنفذ

 .توجيه المفتشين لاللتزام بتوجيهات الجهات الطبية بالتباعد الجسدي اثناء عملية التفتيش •

تنظيم دوام الموظفين في إدارة قسم صحة المنافذ ومراقبة األغذية لتقليص عدد الموظفين مع  •

 .ضمان استمرار اإلجراءات دون خلل

تخفيف المركزية في اتخاذ بعض القرارات كاالعتراضات على القرارات ووطلبات إعادة  •

التحليل حيث تم إيقاف استقبال المراجعين في المكتب الرئيسي واستقبال جميع الطلبات 

 .الكترونيا

 تطوير منصة للدفع االلكتروني كبديل للدفع المباشر •

ضة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية تضمن تطبيق الية جديدة إلتالف االرساليات المرفو •

 .التباعد وتقليل الحاجة لإلشراف المزدوج

تكثيف التعاميم والرسائل التوعوية حول اإلجراءات الجديدة وتوعية العاملين بأهمية اتخاذ  •

 اإلجراءات االحترازية

ختبرات تحليل تقليل عدد العينات المسحوبة من االرساليات نظرا لتقليل عدد الفنيين في م •

األغذية والتعاون مع الرقابة المحلية للتأكد من سالمة األغذية المستوردة بعد عرضها في 

 .األسواق

 

 :إجراءات وجهود وتدابير عامة -4

تنفيذ توجيهات لجنة االزمة المركزية فيما يخص اشتراطات عدد الموظفين في أماكن العمل  •

 .الغذائيةفي داخل اإلدارة وعلى المنشآت 

تنظيم طرق العمل في المنافذ بما يضمن التباعد الجسدي خاصة اثناء تقديم البيانات او التفتيش  •

 .او غيرها

 


