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 غرف الضيوف الفندقية

الباب؟ على سالمة أقفال هل هناك  
 هل هناك سلسلة؟

متوسط؟ العين السحرية  ارتفاع هل مستوى  
الداخل؟ من النوافذ تأمين غلق و هل يمكن  

؟ الكهربائية المنافذ هنالك ربط أرضي لجميعهل  
آمنة؟ درجة عند الساخن الماء تحدبد درجة حرارة  هل تم  

ل األراض زلقة؟ه  
مانعة لالنزالق؟ يةأرضعلى هل يحوي حوض االستحمام أو الدش   

 هل القضبان الموجودة على النوافذ أو شرفة األطفال آمنة؟
لدخان؟لهل هناك جهاز إنذار   

الحريق؟ في حاالتلنجاة لهل هناك خريطة   
الحمام؟ في إنذار سلك هل هناك  

 هل يعمل الهاتف؟
انقطاع الكهرباء؟ حالة في احتياطية إضاءة جهاز هل هناك  

 هل هنالك خزنة لألشياء الثمينة في الغرفة؟
 
 

 منطقة االستالم
 

؟)ةمتضررالالمكسورة أو والبالطات لواحاألفي  حالة آمنة؟ ( هل هي خالية من  ضياتاألرهل   
التي يتم إستالمها؟ وغيرها من العددوعية تلف األتداول مخطريقة الخاصة ب هل تم إعطاء الموظفين التعليمات  
 هل هي مغطاة بمواد غير زلقة؟

مياه ساخنة بشكل يومي؟ب القمامة حاوياتهل يتم غسل   
القمامة دائماً مغطاة؟ اتحاويهل   
 على يحافظ برنامج ناكه ، هلاالستالم العمومية منطقة من جزء بجوار القمامة تقع من التخلص منطقة تكان إذا

خالية من القمامة؟ األرصفة االرضيات و  
لتجنيب على عربات  ات أو تسيرلحاويات النفايجالت هنالك عهل و؟ اتهل هنالك رف مناسب لوضع حاويات النفاي

؟الموظفين عناء رفعها  
 الكرتون اتفتاحو اطعوقول رقامطمثل ال ( الخ نات،كرتوال و براميلال و  الصناديق لفتح الكافية األدوات فرتتوهل 

؟)اتكماشالو المقوى  
؟المفتوحة والبرميل بعيداً عن أوعية الطعامأالكرتون أو تم فتح الصندوقيهل   

 
 

 منطقة التقديم
 

هل يتم تنظيف طاوالت البخار والمحافظة عليها باستمرار (هل يتم تفقد الغاز والوحدات الكهربائية باستمرار من 
 قبل فني مؤهل)؟

ن للمعدات؟اهل يعمل صمام اآلم  
حواف الحادة؟الو المعدنية أو الخشبية وطاوالت التقديم من أجزاء مكسورة والشظايا اضدالمنهل تخلو   

بالستيكية؟المعدات وال والخزفية والفضيات   زجاجيةال االوانيهل تجري تفتيشات منتظمة على:   
كل األطعمة المجاورة للكسر؟ ل  تقوم بازالةإذا انكسر أي شيء بالقرب من منطقة الخدمة، ه  

ين؟رفوف للصواني لمنعها من االنزالق أو السقوط على القادمتوافر تهل   
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أو الساللم في حالة جيّدة ( مغطاة بمواد غير زلقة، خالية من البالط المكسور أو األلواح المتضررة)؟ رضياتاألهل   
 هل يتم مسح األراضي يومياً على األقل وشمعها بمشمع مانع لالنزالق عند الضرورة؟

 على الحصول أو الصواني حملهم أثناء ببعضهم بعضاً  الزبائن بحيث ال يصطدم فعال حركي لتدفق اك ترتيبهل هن
 األطعمة؟

 
 
الطعام تناول منطقة  
 

زلق؟ غير هل هي مغطاة بشمع واأللواح الخشبية األرضية الناقصة؟ المكسور البالط من خالية هل األرضيات  
؟الجدران على بإحكام مثبتة هل الصور  

؟ آمن هل الستائر مثبتة بشكل  
مفككة؟ال أو مكسورةال أو األجزاء  معدنيةال نتوءاتال أو الشظايا خالية من هل الكراسي  

؟وغيرها اتاإلنسكاب تنظيفضمان ل األرضيات يتم مراقبة هل  
الحليب؟ كريم،أو اآليس أو المياه لمحطات ةالمجاور لألرضياتخاص اهتمام منحهل يتم   

؟ليمهل تم تالتصويل الكهربائي األرضي للمعدات بشكل س  
 خالية من هل تحفظ األرضيات االطباق، غسل منطقة إلى العودة قبل بهم الخاصة الصواني يمسحون الزبائن كان إذا

 الطعام تناول منطقة من األطباق إزالة تتم إذا ؟ المكسورة خزفياتالزجاج  وال أو ة الواقعةيالفض دواتواأل القمامة
العجالت  كل المثال، سبيل على( آمنة تشغيل حالة في وحدات هل هذه ،العربات المتحركة أو المحمولة الرفوفب

؟)مثبتة الرفوف جميع تعمل،  
 
 
المتسخ تحميل الطبق منطقة  
 

؟بشكل معقول  واإلنسكاب الزائد الماء خالية من هل األرضيات  
؟)للتعثر المسببة المتهرئةمناطق الو مكسورة الشرائح من خالية(آمنة  في حالة  اتألرضيل ية لواح الخشباأل أنهل   
؟الكهربائية الوحدات  جميعتم التوصيل الكهربائي األرضي لهل   
الطوارئ؟ حالة في السريع بائية باإلغالقالمفاتيح الكهر موقع يسمح هل  

؟المفاتيح الكهربائية بسهولة إلى الوصول للعاملين هل يمكن  
والقاليات منطقة القدور أو غرفة : 

 التي البالية والمناطق مكسورة الشرائح من خالية( آمنة حالة في الخشبية األرضية لوحات أوهل الممرات الخشبية 
؟)التعثر تسبب أن يمكن  

 التنظيف مواد و والقواصر  المنظفات من كميات صحيحة استخدام على صحيح بشكل العاملين هل تم توجيه
 األخرى؟

كافية؟ مطاطية قفازات توفير هل تم  
 قبل األرضية على والقاليات األواني ال يراكم العاملين حتى أخرى كافية تجفيف منطقة أو تصريف  لوحة هل هناك

؟اغسله وبعد  
الساخن؟ الماء في اليدين وضع دون للعامل بالتصريف من التصريف مقابس تسمح هل  

 
 
):ثالجات( ومجمدات يمكن المشي فيها مبردات  
 

 في واحدة شطفها مرة وهل يتم االنزالق؟ من واقية بمادة ومغطاة جيدة حالة في الوحدات هذه في األرضيات له
؟)انسكابات حدثت وكلما( األقل على األسبوع  
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 أن يمكن بالية وألواحأ مكسورة شريحة من خالية( آمنة حالة في يههل  األلواح الخشبية األرضية ، تستخدم كنت إذا
؟)التعثر تسبب  

هل  ؟)صلبة سيقان على ومثبتة ات نحناءاالرأو وكسال من خالية( آمنة حالة في والثابتة المحمولة التخزين هل رفوف
ح؟بشكل صحي ؤمنةم الهوائية المراوح  
؟)إنذار جرس هناك أن أم( في الداخل العامل حبس تم إذا بالخروج للسماح الباب عبورعلى جهاز هل هناك  

للممر؟ كافية مساحة توفير هل تم  
اليد؟ إصابات لتجنب المحمولة المواد أثناء حركة األيدي وضعية في صحيح بشكل العاملين هل تم توجيه  

العليا؟ الرفوف على وزناً  والعناصر األخف السفلى الرفوف على الثقيلة هل تم تخزين العناصر  
.)الثالجة استخدام دليل راجع( سامة؟ غير لثالجةا في المادة المبردة له  
 
 

الطعام إعداد منطقة مطبخ،ال  
 

صحيح؟ بشكل  الكهربائية الوحدات  جميعتم التوصيل الكهربائي األرضي لهل   
فني كهرباء؟ قبل من منتظم بشكل الكهربائية هل يتم تفتيش المعدات  

 محاولة عند المعدنية المعدات االتكاء علىعلى العاملين أن  يجب ال المفاتيح الكهربائية موضوع بحيث موقع هل
؟اليها الوصول  

 عند زلقال غير بالشمع ويشمع األقل على يشطف يومياً ( كاف وبشكل بانتظام هل يتم المحافظة على األرضيات
؟)الضرورة والبالط الناقص عند األلواح الخشبية األرضيةيتم استبدال  هل و:رةالضرو  

فوراً؟ الواقعة أو المنسكبة   على التقاط  أو تنظيف  العناصر هل تم توجيه العاملين  
األجهزة؟ كافة تشغيل هل تم توجيه العاملين بشكل صحيح على  

؟ااستعماله على خاصاً  تدريباً  تلقوا إذا إال المعدات استخدام هل يحظر على العاملين  
 

:تتغاضى عن الولكن  ؟صحيح  الكهربائية الوحدات  جميعالتوصيل الكهربائي األرضي ل  
في هي كافية هل - اإلضاءة  

 منطقة اإلستالم؟
التخزين؟ منطقة  

 منطقة القدور والقاليات؟
؟الكبيرةمجمدات الو مبرداتال  

الطعام؟ إعداد منطقة  
 منطقة الطبخ؟

 منطقة الخدمة؟
الطعام؟ تناول ةمنطق  

؟ةق المتسخاطبمنطقة معالجة األ  
القمامة؟ منطقة  

 
 

 األبواب
 

)بهكذا مواقع. قائمة ضع ( حادث؟ في وقوع تسبب أن كنهايم بحيث الممرات على االبواب تفتح هل  
.)انتهاكات بأي ضع قائمة( ومواد؟ خالية من أي معدات الممرات و واضح معلمة بشكل الحريق هل مخارج  

والساللم رمباتال  
كاف؟ بشكل مضاءة هل هي  
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السالمة؟ درجات أقصى الساللم موضوعة بشكل يوفر هل زوايا  
والسقوط؟ اإلنزالقات ضد الحماية لتوفير كاشطة موادتم استخدام ، هل رخامياخشبياً أو  أو معدنياً  سلمالكانت  إذا  

؟لسلما من ماميةاأل الحافة أو تغليفانكسرالهل   
؟بإحكام ومثبتة نظيفة هل تتوافر درابزينات  

هل تم توفير دربزين في المركز؟ عريضاً،سلم ال هناك كان إذا  
 
 
:في كافية هل هي -التهوية   

 
 منطقة اإلستالم؟

التخزين؟ منطقة  
 منطقة القدور والقاليات؟

؟الكبيرةمجمدات الو مبرداتال  
عام؟الط إعداد منطقة  

؟منطقة الطبخ  
؟منطقة الخدمة  
الطعام؟ منطقة تناول  

؟ةق المتسخاطبمعالجة اال منطقة  
 
 

:مخاوف السالمة األخرى  
 

أقدامهم؟ تجاه تدحرجت أو سقطت التي المواد من اإلصابة من أقدامهم لحماية جيدة أحذية العاملون هل يرتدي  
 من غيرها أو المطاحن، أو القطاعات و الخالطات في تعلق أن يمكن التي األجزاء هل تخلو مالبس العاملين من

 المعدات؟
الجدار؟ نع مثبتة بحيث لن تقع الحريق هل طفاءات  

إذا تم  الغرفة من بالخروج يسمح أن شأنه من للعبور ازأو جه طوارئ جرس هل هناك لألبواب، لاقفاتم توفير  إذا
الغرفة؟ في العامل بينما الخطأ عن طريق إغالق الباب  
المطاحن؟ مع لالستخدام أداة دفع أو حشو هل تم توفير  

آمنة؟ حالة تشغيل في هل الخالطات  
الطعام؟ في الغريبة الجزيئات و المعدنية األجزاء من اإلصابة لتجنب الخالط مضارب تم المحافظة على هي  
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