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 اآلن عرض المياه والمكسرات    Green Cartيمكن لبائعي برنامج  

 والخضروات والفاكهة المقطعة والمقشرة 
 

أطعمة  ( الصحة إدارة " )NYCإدارة الصحة والسالمة العقلية في  " األطعمة الحاصلون على تصريح من  بائعي قد يقدم 

الشرب المعبأة والمكسرات العادية والفواكه والخضروات المقطعة والمعبأة مسبقًا  إليك كيفية تقديم مياه . صحية إضافية

 .  من عربة الطعام أو الشاحنة 

 

 المياه

 .يمكنك تقديم المياه المعبأة محكمة الغلق المعلبة أو موضوعة في صناديق •

 .معادنيمكن أن تكون المياه عادية أو تم معايرتها ويمكن أن يحتوي على نكهات أو  •

للمياه أن تحتوي على الصوديوم أو المحليات الطبيعية أو االصطناعية ويجب عدم احتوائها على  ال يمكن  •

 .  سعرات حرارية

سواء كانت المياه عادية أو تم معايرتها، يجب أن يكون من جهة تصنيع معتمدة من قبل إدارة الغذاء  •

 (. NYS)يورك أو إدارة الصحة بوالية نيو( FDA)والدواء األمريكية 

أن تقدم للعمالء المياه التي تصبها في كوب من إبريق أو زجاجة أو خزان مياه صالح للشرب أو أي وعاء  ال يمكنك  •

 .  آخر

حجرة تخزين باردة على   للحفاظ على المياه المعبأة أو المعلبة أو علب الصناديق على الثلج، يجب أن يكون لديك •

 . عربتك تسمح للثلج بالتصريف في خزان مياه الصرف الصحي المدمج

 

 المكسرات 

 .  يمكنك تقديم المكسرات الخام أو أحادية المكون •

أن تقدم المكسرات الُمضاف إليها السكر أو الملح أو الفلفل أو الزيت أو التوابل أو النكهات أو أي مكون ال يمكنك  •

 . أو يتم خلطها أو تحليتها تحمص أن تُطهى المكسرات أو ن ال يمك. آخر

في  معبأة مسبقًا، إما تجاريًا من قبل الشركة المصنعة أو من قبل البائع  تقشيرها يجب أن تكون المكسرات التي تم  •

 .  وال يمكن تعبئتها على العربة أو الشاحنةمتجر بيع طعام متنقل مصرح به 

التي ال تزال في قشورها في عربة البيع أو الشاحنة، أو تعبئتها تجاريًا أو تعبئتها في متجر يمكن تعبئة المكسرات  •

 . تقشير المكسرات على العربة أو الشاحنةال يمكن .  بيع الطعام المتنقل المصرح به

 

 الفاكهة والخضروات المقطعة والمقشرة والمعبأة مسبقًا 

يجب أن تكون الفاكهة والخضروات حديثة  . مقشرة والمعبأة مسبقًايمكنك تقديم الفاكهة والخضروات المقطعة وال •

 .  وطازجة وغير مثلجة

يجب تقطيع الفاكهة والخضروات إلى شرائح أو قطعها وتعبئتها مسبقًا إما تجاريًا من قبل الشركة المصنعة أو من   •

الفاكهة والخضروات أو تقشيرها على عربة  تقطيع اليمكنك قد  .في متجر بيع الطعام المتنقل المصرح بهقبل البائع 

 .  أو شاحنة الطعام

يجب أن يكون لدى البائعين معدات لالحتفاظ بالفاكهة والخضروات المقطعة المعبأة مسبقًا أو المقشرة  •

 .  أو أقل( درجات مئوية  5)درجة فهرنهايت  41بدرجة 

o  المنتجات باردة التي تستخدم الثلج في  يجب أن يتم تصريف الناتج عن معدات الحفاظ على

 .خزان مياه الصرف الصحي المدمج

o يجب أن يكون هناك مقياس حرارة بجذع محفوظ في وحدة البيع لقياس درجة حرارة الطعام . 
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o   يجب أن يكون هناك معدات قياس درجة الحرارة لقياس درجة حرارة المعدات التي تحفظ

 . المنتجات باردة

o  للوصول لدليل المعايرة، قم بزيارة. مقاييس الحرارةيجب معايرة nyc.gov/health   وابحث

 .دليل معايرة مقاييس الحرارةعن 

 استخدم أوعية أو عبوات ال تسمح . بأ حتى ال تدخل مياه الثلج الباردة إلى العبوةيجب تخزين الطعام المع •

 .بمرور الماء

أن يكون على اتصال مباشر بالثلج أو الماء  ال يمكن أي جزء من العبوة يمكن استخدامه كسطح لألكل أو الشرب  •

 .  المثلج المذاب

 

 تعبأة الطعام في المتجر 

فيجب عليك تغليفه في متجر إذا قمت بتعبئة طعامك الخاص بدالً من تقديم الطعام المعبأ من قبل الشركة المصنعة، 

الخاصة بإدارة الزراعة واألسواق   متطلبات وضع الملصقاتيجب عليك اتباع . الصحة إدارة حاصل على تصريح من 

  .NYCإدارة حماية المستهلك والعمال في و  وتزن الحزم بميزان تمت معايرته وفحصه من قبلهم أ NYSفي 

 :لمزيد من المعلومات حول

 . وضع ملصقات األطعمةوابحث عن  agriculture.ny.gov متطلبات الملصقات، قم بزيارة •

 . عمليات فحص الموازينوابحث عن   nyc.gov/dcaعمليات فحص الموازين، قم بزيارة  •

 متاجر بيع الطعام المتنقل المصرح بها حاليًا، اتصل بمكتب سالمة األغذية وصحة المجتمع عبر الرقم  •

 .infobfscs@health.nyc.govأو عبر البريد اإللكتروني 1651-676-212 أو 212-676-1650  

 

 تتطلب المعدات الجديدة إجراء فحص تصريح مسبق جديد 

إذا قمت بإجراء تغييرات على عربتك أو شاحنتك، بما في ذلك إضافة معدات جديدة لحفظ المنتجات باردة، فيجب أن  

 .  لحجز موعد  1650-676-212اتصل بـ. الصحة إدارة يكون لديك فحص مسبق جديد من 

 

 ال توجد تغييرات على متطلبات تخزين المتجر  

اكهة والخضروات متابعة تخزين عربتهم أو شاحنتهم في منشأة بديلة معتمدة  يمكن للبائعين الذين يحملون تصاريح الف

 .  يجب متابعة تخزين الطعام في متجر مصرح به. حتى لو كانوا يقدمون هذه األطعمة الجديدة

 

   بائعي وابحث عن  nyc.gov/healthللمزيد من المعلومات حول التصاريح وعمليات الفحص، تفضل بزيارة 

  .الطعام المتنقلين

 

 .   1650-676-212أو اتصل بـ infobfscs@health.nyc.govترونيًا إلى إذا كانت لديك أي أسئلة، فأرسل بريُدأ إلك

https://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/thermo-calibration-guide.pdf
https://agriculture.ny.gov/
https://agriculture.ny.gov/food-safety/food-labeling
https://nyc.gov/dca
https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/scale-inspections.page
mailto:infobfscs@health.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
mailto:infobfscs@health.nyc.gov

