
  : والمطاعمبالنسبة للمقاهي لشروط التي يجب توفرها ا

  عم او المقهى مطوع الان تالئم ن يجبو تقديرية مقهى او المطعمساحة الم -1
  وجود تكييف :التهوية الصناعية -2
  يجب ان تكون التهوية الطبيعية جيدة   :التهوية الطبيعية -3
  جيدةيجب ان تكون اإلضاءة  :الصناعيةاالضاءة  -4
 ة  يجب ان تكون اإلضاءة الطبيعية كافية للرؤي :االضاءة الطبيعية -5
 ر الوجبات (المطبخ) مجهزة ومعزولة عن الحمامات صالة تحضي -6
 تسبب االنزالق  ال األرضية مبلطة بالكاملة و -7
 مكتمل البناء خالي من العيوب في الجدران والسقف وخالي من الفتحات والتشققات لمبنى ا -8
 وجود مورد مياه نقي وصحي  -9

 وجود دورات مياه كافية وأحواض غسيل ايدي بناء على احتياج النشاط -10
وجود أماكن سكن منفصلة للعمال بحماماتها وحجرات تغيير المالبس غير مشتركة مع صالة تحضير  -11

 الطعام
 وجود نظام مجاري وتصريف صحي جيد  -12
 الحريق إطفاءواسطوانة  ندوق اإلسعافات األوليةمثل ص االمن والسالمةعدات م توفر -13
 يجب ان تكون أسطح الجدران بألوان فاتحة ناعمة غير نفاذة وقابلة للغسل  -14

 

 

Conditions for cafes and restaurants:  

1- The area of the café or restaurant will be evaluated during the field visit if its 
suitable and fit the purpose of the café or restaurant  

2- Mechanical ventilation: the presence of air conditioning 
3- Natural ventilation: Natural ventilation must be sufficient 
4- Electrical lighting: The lighting must be sufficient for clear vision 
5- Natural lighting: Natural lighting must be sufficient for clear daylight vision in 

absence of electrical lighting 
6- Meal’s preparation hall (kitchen) equipped and isolated from bathrooms 
7- The floor is completely paved with anti-slipping (tiles or ceramic) 
8- The building is fully constructed, free from defects in the walls and ceilings, free 

from openings and cracks 
9- The presence of a clean and healthy water supply 
10- The presence of adequate toilets and hand washing basins for restaurants 
11- The presence of separate sleeping and changing rooms for workers with adequate 

bathrooms not shared with the food preparation hall for resultants 
12- The presence of a good sewage and drainage system 
13- Availability of first aid box and fire extinguishing cylinders 
14- Wall surfaces should be in soft, tint colors, impermeable and washable 


