إرشادات التعامل مع األكياس

يُرجى قراءة كل اإلرشادات قبل التعامل مع الكيس
يوصى بتوخي الحذر بسبب درجات الحرارة المرتفعة وحدة األنبوب/المثقب

يكن أن يؤدي التعامل الخاطئ مع المعدات أو المنتجات الغذائية إلى إصابة خطيرة أو الوفاة
يوصى باستخدام أدوات حماية شخصية
التعامل مع الكيس






يمكن تخزين األكياس التي لم يتم فتحها في درجة حرارة الغرفة.
قم بتسخين الكيس في جهاز توزيع لمدة ال تقل عن  4ساعات أو حتى يصل المنتج إلى 140فهرنهايت قبل الفتح.
يجب الحفاظ على المنتج في الكيس المفتوح في درجة حرارة 140فهرنهايت60/درجة مئوية على األقل طوال الوقت.
تبلغ فترة تخزين المنتج في كيس مفتوح  5أيام إذا تم الحفاظ على درجة الحرارة في حدود 160 -140فهرنهايت 71 - 60 /مئوية.
يجب على المشغّلين اتباع قوانين ممارسات الصنع الجيدة ( )GMPsوالتعامل المحلي مع األطعمة أثناء التعامل مع الكيس واألنبوب وجهاز التوزيع.

إعداد الكيس
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اغسل يديك
احرص على نظافة السطح واآللة وتعقيمهما.
قم بإزالة الكيس الذي تم تسخينه من قبل من صينية التسخين العلوية في جهاز التوزيع.
ارفع الحلقة واسحب غطاء األتربة من غطاء الفتح( .ال تقطع بسكين)
قم بإزالة مجموعة األنبوب/المثقب من الحقيبة البالستيكية وأدخل المثقب في غطاء الفتح .تحذير ،طرف المثقب حاد
ال تلمس جزء المعدة الذي يدخل في الكيس لتجنب التلويث.
استخدم المعدة لثقب الكيس( .ال تستخدم أبدًا وعاء متسخًا لقطع الكيس)
قم بتدوير المثقب باتجاه عقارب الساعة أثناء الدفع للداخل حتى يقوم المثقب بإحداث ثقب في غشاء السداد داخل غطاء الفتح .تحذير ،صلصة الجبن
ساخنة!
أمسك غطاء الفتح بإحكام وضع غطاء المثقب بالكامل على غطاء الفتح.
إعداد الكيس 2 #

إعداد الكيس  3#و4#

إعداد الكيس 5 #

إعداد الكيس 6 #

 .10يُحظر إدخال المثقب عندما يكون غطاء الفتح مسطحًا على الطاولة أو عندما يكون الكيس مطويًا خلف غطاء الفتح .فقد يسمح ذلك ألسنان المثقب
بإحداث قطع في الجدار الخلفي من الكيس
 .11ال تترك الكيس أبدًا في جهاز التوزيع غير المتصل بالكهرباء.
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تعبئة الكيس
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

قم بفتح باب جهاز التوزيع ثم إزالة صينية التسخين العلوية .تحذير ،جهاز التوزيع ساخن!
استخدم دائمًا أنبوبًا جديدًا لكل كيس.
قم بوضع الكيس الذي تم تسخينه من قبل في الصينية السفلية بحيث يكون غطاء الفتح بارزًا من األسفل من خالل الفتحة الموجودة في مقدمة الصينية.
تحذير ،صلصة الجبن ساخنة!
قم بفتح كلّاب األنبوب عن طريق تدوير الكامة عكس اتجاه عقارب الساعة.
وجه األنبوب من خالل فتحة المضخة من األعلى إلى األسفل.
اغلق الكلّاب عن طريق تدوير الكامة باتجاه عقارب الساعة بالكامل.
ضع الكيس غير المفتوح في صيني التسخين العلوية ليتم تسخينه مسبقًا وضع الصينية في جهاز التوزيع.
اغلق الباب.
تعبئة الكيس 5#

تعبئة الكيس 4#

تعبئة الكيس  2#و3#

يتحمل المورد/مشغل خدمة الطعام لمنتج الكيس هذا مسؤولية الحفاظ على حالة تعقيم المنتج وجهاز التوزيع.
يوصى بشدة بأن يكون المورد/مشغل خدمة الطعام على علم بكل رموز الطعام وأن يتبعها ،بما في ذلك لوائح الوالية وإدارة الصحة المحلية،
ليضمن الحفاظ على سالمة المنتج للمستهلك.
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