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Suitability of shawarma area ( Dust-proof and well 
ventilated so that the employee can work comfortably)

1 منطقة حت�شري وعر�ض ال�شاورما  مالئمة ) بحيث تكون ذات تهوية جيدة 

ومتنع دخول  الأتربة وامللوثات و يتمكن العاملون من العمل فيها ب�شكل مريح(

قائمة التدقيق اخلا�صة ب�صابط ال�صحة

Considering the work load, Shawarma area is 
suitable for the operation 

توفر منطقة حت�شري وعر�ض ال�شاورما  تتالءم مع حجم العمل املمار�ض 

يف املوؤ�ش�شة الغذائية

Suitable and sufficient space in the kitchen to carry 
out all preparation activities including shawarma preparation

توفر م�شاحة كافية ومنا�شبة يف املطبخ لكافة العمليات ومن �شمنها 

عملية حت�شري ال�شاورما

Meat preparation table (1.2 M long with a preparation 
area not less than 90CM and a sink of suitable size) 

Salad Preparation table and double sink for 
cleaning and disinfection of vegetables

Chiller of sufficient space for 
storing raw meat 

Chiller for storing salads, mayonnaise 
etc in the shawarma area

Area for storage of slicing equipment 

Accessible handwash sink

Facility to disinfect equipment and 
containers 

Drip prevention facility in the 
shawarma skewer 

طاولة حت�شري اللحوم ) يجب اأن تكون بقيا�شات 1.2 مرت بالن�شبة للطول وان 

يكون العر�ض ل يقل عن 90 �شم وان تكون املغ�شلة املت�شلة)حو�ض الغ�شيل( 

بالطاولة منا�شبة من ناحية احلجم(

توفر  منطقة لتح�شري ال�شلطات وتت�شمن طاولة 

للتح�شري وحو�ض مزدوج لغ�شل وتعقيم اخل�شار

توفر ثالجة ذات م�شاحة داخلية كافية 

لتخزين اللحوم النيئة

توفر ثالجة لتخزين ال�شلطات واملايونيز وال�شل�شات 

واملواد امل�شابهة يف منطقة حت�شري ال�شاورما

  توفر منطقة منا�شبة لتخزين معدات التقطيع 

 �شهولة الو�شول حلو�ض غ�شل الأيدي  

توفر منطقة لتعقيم املعدات وعلب)حاويات(

حفظ الأغذية

توفر معدات مانعة لتلوث ال�شاورما اجلاهزة لالأكل وعدم 

اختالطها بع�شارة اللحوم غري املطبوخة يف �شيخ ال�شاورما 

جيــد m Good مقبول m Satisfactory غري مقبول m Not Satisfactory ل ي�شتوفـي m Not Possible
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