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عداد سجالت المراقبة إ
هي عبارة عن وثائق يتم العمل بها من اجل التوثيق واتمام االجراءات في الموقع وهي مهمة لتنفيذ السياسات الخاصة في 

ضمان االسلوب الصحي للموظفين والزائرين في اماكن العمل بشكل حازم وصارم ولمراقبة سالمة العمل



االجراءاالجابة المتطلباتالرقم

يأتي الموظفون للعمل نظيفين ويتبعون ممارسات 1

عدم : مثال. النظافة الشخصية الجيدة أثناء العمل

.تناول العلكة أو الشرب أو التدخين أو المضغ

هل يرتدون النظارات2

يتبع الموظفون إجراءات غسل اليدين وغسل اليدين 3

بشكل متكرر عند دخول منطقة المعالجة أو عند 

تلوث اليدين

يرتدي الموظفون مالبس مناسبة في حالة جيدة 4

:  مثال. ورتدون المالبس واألحذية وأغطية الرأس

.تغطية الشعر واألحذية النظيفة

يقوم الموظف بإبالغ اإلدارة بأي إصابة تحدث أثناء 5

.العمل وتغطيتها لمنع التلوث المتبادل

الموظفين الذين يعانون من مرض ينتقل إلى الغذاء 6

.ال يتعاملون مع الطعام أو العمل في منطقة اإلنتاج

يتبع الموظفون أنماط حركة المرور لمنع 7

.التلوث المتبادل

.يتم تسجيل الزائرين إلى المنشأة8

يتبع الزائرين تعليمات السالمة العامة 9

سجل العناية الشخصية1.

اسم المنشأة مع الشعار ان وجد

سجل مراقبة الممارسات الصحية للعاملين

.......................................اسم المراقب:................................... التاريخ
.................اسم المدقق



الجمعةاالخميساالربعاءالثالثاءاالثنيناالحدالسبتالمتطلباتالرقم

يأتي الموظفون للعمل 1

نظيفين ويتبعون 

ممارسات النظافة 

الشخصية الجيدة أثناء

عدم تناول : مثال. العمل

العلكة أو الشرب أو 

.التدخين

هل يرتدون النظارات2

يتبع الموظفون إجراءات3

غسل اليدين وغسل 

د اليدين بشكل متكرر عن

دخول منطقة المعالجة أو 

عند تلوث اليدين

يرتدي الموظفون مالبس4

مناسبة في حالة جيدة 

ورتدون المالبس 

. واألحذية وأغطية الرأس

تغطية الشعر : مثال

.واألحذية النظيفة

يقوم الموظف بإبالغ 5

اإلدارة بأي إصابة تحدث

أثناء العمل وتغطيتها 

.لمنع التلوث المتبادل

الموظفين الذين يعانون6

من مرض ينتقل إلى 

الغذاء ال يتعاملون مع 

الطعام أو العمل في 

.منطقة اإلنتاج

يتبع الموظفون أنماط 7

حركة المرور لمنع 

.التلوث المتبادل

لى يتم تسجيل الزائرين إ8

.المنشأة

ات يتبع الزائرين تعليم9

السالمة العامة 

سجل مراقبة الممارسات الصحية للعاملين

يوميا
اسم :................................... التاريخ

........................................المراقب

...............اسم المدقق



موافق علية من االدارةتاريخ االستخداممكان العملاسم المادة

سجل مواد التنظيف والتعقيم
اسم المنشأة مع الشعار ان وجد

قائمة مواد التنظيف والتعقيم



التوقيعوقت المغادرةوقت الحضورالتاريخاالشركةاالسم 

سجل الزائرين


