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يهدف هذا المستند إلى توعية أصحاب األعمال التجارية التي تستخدم أنظمة عوادم للطهي التجاري بشأن قواعد ولوائح مدينة 
وإذا كان لديك أي أسئلة متعلقة بهذه  وإجابة.. ترد هذه المعلومات فيما يلي في شكل نموذج سؤال FDNYنيويورك و

اإللكتروني التالي للحصول على مزيٍد من المعلومات:  FDNYالمعلومات بعد قراءة هذا المستند، يُرجى زيارة رابط موقع 

-cooking-commercial-certifications/certificates-https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all
exhaust.page  

 

 وادم الطهي؟من المسموح لهم بتنظيف أنظمة ع •
يجب تنفيذ عمليات تنظيف أنابيب نظام العادم ومكونات األنظمة األخرى الموجودة فوق الغطاء عن طريق موظفين 

. ويجب على جميع الموظفين المتواجدين في الموقع أن يكون لديهم شهادة صالحية FDNYتابعين لشركات معتمدة من 

W-64/P-64  صادرة منNYC Fire Department. وظفي شركة تنظيف نظام عوادم الطهي ويجب على جميع م

)يُرجى االطالع على قانون مكافحة الحرائق في مدينة  التجاري إبراز شهادة صالحية سارية قبل تنظيف مكان عملك.

 (. 901.6.3.3نيويورك، القسم 
-https://www1.nyc.gov/assets/fdny/pdfviewer/viewer.html?file=Chapter

09.pdf&section=firecode_2014) 

 

 كم مرة يجب فحص نظام عادم الطهي وتنظيفه؟ •
تر الشحوم، بما في ذلك األغطية وفال -يشترط قانون مكافحة الحرائق في مدينة نيويورك أن يخضع نظام عادم الطهي 

للفحص  -وأجهزة استخالص الشحوم، واألنابيب، ومراوح العادم، وأجهزة مكافحة التلوث وغيرها من الملحقات 
ويجب تنظيف األسطح حتى  ( أشهر، أو بمعدل أكثر "حسب الضرورة".3والتنظيف مرة واحدة على األقل كل ثالثة )

العمودية الداخلية والخارجية التي يزيد ارتفاعها عن ثالثة  يظهر المعدن. ويجب تنظيف األجزاء العمودية لألنابيب

( أشهر. )يُرجى االطالع على قانون مكافحة الحرائق في مدينة نيويورك، القسم 6طوابق مرة واحدة على األقل كل ستة )

609.4.1.) 
 -https://www1.nyc.gov/assets/fdny/pdfviewer/viewer.html?file=Chapter

06.pdf&section=firecode_2014 

 

 كم مرة يجب فحص وتنظيف أجهزة الطهي العاملة بالوقود الصلب التي تستخدم أنظمة عوادم الطهي؟ •
تخدم الوقود الصلب )الخشب والفحم النباتي( مرة واحدة في الشهر على يد أجهزة الطهي التجارية التي تس فحصيجب 

بمعدل مرة واحدة  W-64/P-64على يد شخص حاصل على شهادة صالحية  وتنظيفهاشخص مدرب وعلى دراية جيدة 

(. 609.4.1( أشهر. )يُرجى االطالع على قانون مكافحة الحرائق في مدينة نيويورك، القسم 3على األقل كل ثالثة )

-https://www1.nyc.gov/assets/fdny/pdfviewer/viewer.html?file=Chapter
06.pdf&section=firecode_2014 

 

 شحوم قبل موعد التنظيف المقبل حسب الجدول الزمني؟ماذا أفعل إذا امتأل نظام العادم بال •
هذا يعتبر مؤشًرا جيًدا على أنك قد تحتاج إلى إجراء عملية التنظيف بعدد مرات أكثر، وهذا يتوقف على حجم ونوع 

  الطهي الذى يتم في مكان عملك.
 

الحريق وكذلك من مخاطر األضرار الالحقة تذكر أن العدد الصحيح لمرات التنظيف يعد أمًرا ضروريًا للحد من مخاطر 
والقرار يرجع إليك، وبصفتك صاحب عمل تجاري، يجب عليك حفظ جميع سجالت  بالممتلكات وخسارة اإليرادات.

 .FDNYمكان عملك أحد مفتشي  إلىعمليات التنظيف عندما يأتي 

 

 ألصحاب األعمالإشعار 
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 هل يجب على شركة التنظيف امتالك معدات خاصة ألداء العمل؟ •
ة التنظيف أن يكون لديها جميع األدوات والمواد والمعدات الالزمة للصيانة والتنظيف، بما في ذلك يجب على شرك

الساللم ومعدات اإلضاءة ومعدات الكشط والغسيل، والمواد المنظفة ومركبة )مركبات( تحمل اسم الشركة ورقم الشركة 

( 01-115القسم رقم  ،(RCNYنة نيويورك )من قواعد مدي 3. )يُرجى االطالع على الباب رقم FDNYالمسجل لدى 

-dopted_rules_pdf/115http://rules.cityofnewyork.us/sites/default/files/a
18_promulgation_final.pdf-12-pfe_proof_of_compliance_4-02_commercial_cooking 

 
 مهام شركة التنظيف ومتطلباتها

واالحتفاظ أيًضا بسجالت لجميع المباني التي تم  ،يجب على شركات التنظيف تنفيذ عملية التنظيف على أفضل وجٍه ممكن
أن تقدم خطابًا  -بها واعتمادها  FDNYكجزء من اعتراف  -ضافة إلى ذلك، يجب على كل شركة تنظيفها وصيانتها. باإل

كتابيًا إلى عميلها إلبالغه بأي أوجه قصور تم اكتشافها أثناء محاولة تنظيف أنظمة عوادم الطهي الخاصة به على النحو 

   بأوجه القصور تلك. FDNYالمطلوب. ويجب عليها أيًضا إخطار

 
تواجه شركات التنظيف التي لم تبلغ عن أوجه القصور إجراءات عقابية قد تشمل تعليق عملها، واحتمالية سحب/إلغاء قد 

له عملية  ترخيصها. ويجب أن يؤدي وجود أي ملصق أداء صيانة موضوع على أي نظام عادم طهي اتضح أنه لم تُجر  
  ملصق يبين عدم أداء صيانة.تنظيف مناسب ألي سبب من األسباب إلى قيام الشركة بوضع 

 
يجب على الشركة المنفذة ألعمال الصيانة أن تضع ملصقًا على غطاء واحد أو أكثر، يوضح الشركة التي قامت بأعمال 

واألفراد الحاملين لشهادة الصالحية الذين نفذوا عملية التنظيف،  ؛FDNYالصيانة، وعنوانها ورقم هاتفها ورقم شهادة 

يدل على  FDNYنظيف. وسوف تتحمل شركات الصيانة المسؤولية عن عدم وضع ملصق معتمد من وتاريخ إجراء الت

تنظيفها لنظام عادم مطبخ تجاري، وسوف يتم اعتبار عدم وجود الملصق دليالً على سوء التصرف. وبالتالي، يمكن 
الطهي التي تمت صيانتها  بوضع هذه الملصقات على أنظمة عوادم فقطللشركات التي توفر هذه الملصقات أن تقوم 

وتنظيفها جيًدا طبًقا للقوانين واللوائح المعمول بها. ويجب على شركات الصيانة حماية هذه الملصقات للحيلولة دون سوء 
 استخدامها.

 
 

 

 شكًرا لكم،

FDNY 
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