Штамп ведомства здравоохранения

ИНСТРУКТАЖ СОГЛ. § 43 АБЗ. 1 №. 1 ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ ОТ
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Санитарно-гигиеническая информация по обращению с продуктами питания
Лица, которые профессионально производят, обрабатывают или выпускают в
обращение следующие продукты питания:
1. мясо, мясо птицы и продукты из них
2. молоко и молочные продукты
3. рыба, раки или моллюски и продукты из них
4. продукты из яиц
5. питание для грудных детей или детей младшего возраста
6. мороженое и полуфабрикаты из мороженого
7. хлебобулочные изделия с непропечённой или непрогретой начинкой или покрытием
8. деликатесные, сырые и картофельные салаты, маринады, майонезы, другие
эмульгированные соусы, пищевые дрожжи
имеющие непосредственное cоприкосновение с этими продуктами руками или
косвенно посредством предметов (напр. посуда, столовые приборы и др. рабочие
материалы)

или
работающие на кухне в ресторанах, столовых, кафе или других учреждениях, где предусмотрено возможность общественного питания или работающих для общественного
питания
должны иметь до начала исполнения этих обязанностей справку своего ведомства
здравоохранения согл. § 43 абз. 1 Закона о защите от инфекционных болезней.

Почему необходимо соблюдать особые меры предосторожности?
В выше указанных продуктах питания определённые возбудители заболеваний могут
особенно легко размножаться. После потребления таких заражённых микроорганизмами
продуктов люди могут заболеть тяжёлыми пищевыми инфекциями или отравлениями. В
ресторанах или детских учреждениях это может касаться большого количества людей.
По этой причине требуется в большой степени от каждого занятого в этой сфере лица
ответственное отношение и соблюдение правил гигиены в целях защиты потребителя, а
также его собственной защиты.
(Важнейшие правила мы представляем Вам в дополнении 1.)

Закон о защите от инфекционных болезней определяет, что Вам нельзя выполнять
выше названные обязанности, если у Вас наблюдаются признаки болезни (симптомы),
которые указывают на следующие заболевания, или если врач диагностицировал у Вас
эти заболевания:
•
•
•
•

острый инфекционный гастроэнтерит (внезапный заразительный понос), вызванный
сальмонеллами, бактериями холеры, стафилококками, кампилобактериями, ротавирусами или другим возбудителем поноса,
тиф или паратиф,
вирусный гепатит А или Е (воспаление печени),
инфицированные раны или кожную болезнь, при которых существует возможность
переноса возбудителей этих болезней на других людей.

Если исследованием пробы Вашего стула выявлен один из следующих возбудителей
болезни:
•
•
•
•

сальмонеллы,
шигеллы,
энтерогеморрагические коли-бактерии (EHEC),
холерные вибрионы.

Если Вы выделяете эти бактерии (причём не обязательно, что Вы чувствуете себя при
этом больным), для Вас также действует запрет на деятельность в выше указанной
трудовой области.

Следующие симптомы указывают на названные заболевания:
Понос с более чем двумя жидкими стулами в день, возможно с тошнотой, рвотой и
высокой температурой.
Высокая температура с тяжёлой головной болью или болью в животе или в суставах и
запором (только через несколько дней следует тяжёлый понос) являются признаками
тифа и паратифа.
Для холеры типичны молочно-белые поносы с высокими потерями жидкости.
Пожелтение кожи и глазных яблок в сопровождении слабости и отсутствием аппетита
указывают на гепатит А или Е.
Раны или открытые места, вызванные кожной болезнью, могут быть инфицированными, если они красные, покрыты слизью, сопровождающиеся мокнутием или
припухлостью.
Если у Вас встречаются названные признаки болезни, обязательно обратитесь к Вашему
семейному врачу или к врачу предприятия! Сообщите ему при этом, что Вы работаете
на предприятии в сфере питания. Кроме того, Вы обязаны незамедлительно
проинформировать Вашего начальника о заболевании.
(Если Вы хотите узнать больше об описанных заболеваниях, то Вы можете
прочитать о них в дополнении 2.)
Сейчас мы просим Вас подписать следующее заявление о том, что Вы прочитали и
поняли этот инструктаж, и что Вам не известны факты, запрещающие деятельность в
сфере питания (прил. 1).
После устного инструктажа Вы получите справку для Вашего работодателя или
владельца предприятия (прил. 2).

ПОУКА ПРЕМА ПАРАГРАФУ 43 СТ. 1 БР. 1 ЗАКОНА О ЗАШТИТИ
ОД ИНФЕКЦИЈА (ИФСГ) <IFSG - Infektionsschutzgesetz>
Здравствена информација о поступању са намирницама
Особе које у својој професији производе, обрађују или пуштају у промет
следеће намирнице:
1. месо, живинско месо и производе од тога
2. млеко и производе на бази млека
3. рибу, ракове или мекушце и производе од њих
4. производе од јаја
5. храну за дојенчад или малу децу
6. сладолед и полу-готове производе од сладоледа
7. пекарске производе (пецива) чији фил или облог није потпуно испечен или
угрејан
8. салате од финог и сировог поврћа и кромпирове салате, саламуре, друге
емулговане сосеве, квасац за храну
а приликом тога директно (руком) или индиректно преко потребних предмета
(нпр. посуђе, прибор за јело и други радни материјал) додиривају

или
раде у кухињама кафана, ресторана, кантина, кафића или других установа са
заједничком исхраном и за заједничку исхрану,
морају, приликом првог ступања на посао у тим делатностима, приложити
Уверење њиховог здравственог завода према параграфу 43 ст. 1 Закона о
заштити од инфекција.

Зашто треба обратити пажњу на посебне мере предострожности?
У горе наведеним намирницама, одређени изазивачи болести се посебно лако
умножавају. Трошењем таквих намирница загађених микро-организмима, људи
могу тешко оболети од инфекција или тровања од намирница. У кафанама или
заједничким установама се може ово догодити великом броју људи.
Из овог разлога, од сваког запосленог се мора тражити велика мера сопствене
одговорности и обазирања на правила хигијене ради заштите потрошача и ради
сопствене заштите.
(Најважнија правила смо саставили за Вас у додатку 1.)

Закон о заштити од инфекција одређује да се не можете бавити наведеним
делатностима, ако су се код Вас појавиле болести (симптоми болести) које
упућују на једно од следећих обољења или које је лекар установио код Вас.
•
•
•
•

Акутни инфективни гастроентеритис (заразни пролив који се одједном појављује)
проузрокован од салмонела, шигела, бактерија колере, стафилокока,
кампилобактера, рота-вируса или других проузроковача пролива.
Тифус или паративус.
Вирусни хепатитис А или Е (запаљење јетре).
Имате инфициране ране или кожну болест код којих постоји могућност да се
проузроковачи болести преносе преко намирница на друге особе.

Преглед узорка Ваше столице пружа доказ да имате један од следећих
проузроковача болести:
-

салмонеле
шигеле
ентерохеморхагичне Ешерикија-коли-бактерије
колера-вибрионе

Ако елиминишете ове бактерије (а не морате се при том осећати болесним)
такође постоји забрана рада у области намирница.
Следећи симптоми упућују на наведена обољења:
Пролив са више од две ретке столице на дан, можда са муком, повраћањем и
температуром.
Висока температура са јаким боловима главе, стомака или зглобова и зачеп (тек
након неколико дана ћете имати јак пролив) знаци су за тифус и паратифус.
Типични за колеру су млечно-бели проливи са великим губитком течности.
Жута кожа и жута очна јабучница уз слабост и немање апетита упућују на
хепатитис А или Е.
Ране или отворене области на кожи од обољења коже могу бити инфициране,
ако имају црвенило, ако имају слузав облог, ако пуштају течност или су
отечени.
Ако се наведени знаци болести јављају код Вас, у сваком случају морате
потражити савет Вашег кућног или лекара предузећа! Реците му да на радном
месту радите са намирницама. Поред тога, обавезни сте да о обољењу одмах
обавестите Вашег претпостављеног.
(Ако желите сазнати више о описаним обољењима, можете о томе
читати у додатку 2.)
Сада Вас молимо да потпишете следећу Изјаву, да сте прочитали и разумели ове
Информације и да Вам нису познате никакве чињенице за забрану Ваше
делатности.
Након усмене поуке ћете примити Уверење за Вашег послодавца или газду.

Посебна упутства за послодавца / газду
1. Такође и послодавци морају предати Изјаву потписану у додатку, ако
припадају кругу особа наведених на 1. страни Информација.
2. Делатности описане на страни 1 Информација можете извршавати само ако
сте примили Уверење према додатку, или имате Здравствено уверење према
параграфу 18 Савезног закона о заразним болестима.
3. Ако први пут радите у овој делатности, Уверење од здравственог завода не
сме бити старије од три месеца.
4. Особе које извршавају делатности наведене на страни 1 Информација, након
почетка њихове делатности а и у будућности једном годишње, морају да се
поуче о одредбама Закона о заштити од инфекција, наведеним на страни 2 и
да евидентишу учествовање у овој поуци.
5. Ваше Уверење и уверења Ваших запослених као и документација о последњој
поуци на радном месту мора да стоји на располагању, а сва уверења се
морају моћи приказати сарадницима надлежног органа власти на захтев. У
случају делатности на различитим местима, довољан је приказ оверене
фотокопије.
6. Ако Ви или један од Ваших запослених имају један од симптома наведених на
страни 2. ових Информација, ако је утврђено једно од наведених обољења
или излучивање једног од набројаних проузроковача болести, онда морате
предузети хигијенске мере које су прикладне да спрече ширење
проузроковача болести на радном месту. Орган власти за контролу
намирница и Ваш здравствени завод информишу у вези тога.
7. Ова поука не може да буде надоместак редовној поуци према Пропису о
хигијени намирница.

Додатак I

Како можете допринети спречавању инфекција проузрокованих од
намирница?

Одговор

-

Пре почетка радног дана, пре сваког новог радног тока и, свакако, након
сваког коришћења тоалета, темељито морате опрати руке сапуном под
текућом водом. За сушење руку морате корисити једнократне папирне
убрусе.

-

Пре почетка радног дана скините прстење и ручне сатове.

-

Носите чисто заштитно одело (капа за главу, кецељу, рукавице, ципеле
за унутрашње просторије).

-

Немојте никад кашљати или кијати на намирнице.

-

Мале и честе ране на шакама и рукама покријте водонепропусним
фластером.

