43. Nolu Enfeksiyon Yasasý, fikra 1 ve bir nolu
talimatname
(Infektionsschutzgesetz IfSG)
Saðlýk üzerine bilgiler ve gýda maddeleri kullanýlýºý
Profesyonel gýda maddelerini üreten, iºleten veya satýºa sunan kiºiler:
1. Et ve Tavuk mamülleri
2. Süt ve süt mamülleri
3. Balýk, Istakoz veya yumuºakcalar ve onlardan üretilen mamüller
4. Yumurta ürünleri
5. Bebek veya küçük çoçuk mamalarý
6. Dondurma ve Dondurma ürünleri
7. Çið veya piºmiº hamur iºleri
8. Mezeler, piºmemiº gýdalar, Patates salatalarý, Soslar, mayonezler ve gýda mayalarý,
doðrudan yada dolaylý olarak, ihtiyaç duyulan araçlar; mesela; Tabak, Sofra takýmý, ve
baºka gerekli araçlar
VEYA
Lokanta mutfaklarýnda, gazinolarda, kantinlerde, kahvehanelerde veya ona benzer
müesseselerde ve halka açik yiyecek satan yerlerde.
Ilk defa bu iºleri görebilmek için yasalara göre Saðlýk Bakanlýðýndan bir vesika
alýnmalýdýr.

Neden bu özel tedbir alýnmalýdýr?
Üste de saydýðýmýz gýda maddelerinde bazý virüsler çabuk üreyebiliyorlar. Virüslu gýda
maddelerini yendiðinde, insanlar hastalanabilirler.
Bu nedenlerden dolayý her iºyerinin müºtelerine karºý ve çalýºanlarýn saðlýðýna büyük önem
vermelerinin yani sýra hijyenik kaidelere uymalarý ºarttýr.
(Bu kaideleri yukarýda da görebilirsiniz )
Enfeksiyon yasasýna göre, yukarýda belirttiðimiz iºleri icra etmeniz yasaktýr, ºayet sizlerde
Hastalýk semptomlarý doktor tarafýndan belirlendiyse:
Ishal (enfeksiyon ve virüs hastalýklarýndan dolayý ise) Salmonellen, Shigellen,
Cholerabakterien, Staphylokokken, Campylobacter, Rotaviren
Tifüs veya Paratifüs
Virüshepatitis A veya E (Karaciðer iltihaplarý)
Açýk yaralar veya cilt hastalýklarýnýz var ise, bunlarda bulunan virüsler gýda maddeleri
üzerinden baºkalarýna bulaºabilirler.
Dýºký kontrolünde aºaðýdaki Virüsler tesbit edilirse:
- Salmonellen
- Shigellen
- Enterohämorrhagische Escherichia coli-Bakterien
- Choleravibrionen
ve siz bu bakterilerden dolayý kendinizi rahatsýz hissetmeniz bile yinede bu süre zarfýnda
yiyecek maddeleri üretinde bulmuyorsanýz bile gýda maddeleri üretiminde calýºýlmasý
yasaktýr.

Aºaðýda saydýðýmýz semptomlar bu hastalýklarýn
belirtileridir:
Günde iki defadan fazla ishal oluyorsanýz, ve buna baðlantýlý olarak mide bulantýsý, kusma
ve yüksek ateºden ºikayetiniz var ise.
Yüksek Ateº, Baº-, Karýn veya eklem aðrýlarýnda ve Kabýz ,Tifüs ve Paratifüs belirtilieri
kendini gösterirse;

Choleranýn tipik belirtiler, oldukca açýk renkde ishal ve vücuttaki yüksek su kaybýdýr.
Teniniz veya gözbebeðiniz sarý ise, ayný anda halsizlik ve iºtahsýzlýk olursa Hepatitis A
veya E nin belirtileridir.
Yaralar veya açik yaralar Cilt hastalýklarýndan dolayý hafif kýzarmýº, nemli veya ºiºmiº
olursa virüslü olabilir.
Saydýðýmýz hastalýk belirtileri sizde ortaya çýkarsa, hemen ev veya iº dokturunuza
gitmelisiniz. Çalýºtýðýnýz iº yerinize bilgi vermelisiniz.
(Daha fazla bilgi alamak için 2 sayfayý okuyunuz.)
Bu açýklamayý okuyup anladýysanýz ve bulaºýcý hastalýklardan dolayý çalýºma yasaðý
hakkýnda bilginiz yoksa lütfen imzalayýnýz.
Bu belgenin bir örneðini isterseniz alabilirsiniz.

