ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ. 1 ΔΓ. 1 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΠΔΡΙ ΠΡΟΛΗΦΗ
ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ
(IFSG)
Υγεηνλνκηθή πιεξνθόξεζε γηα ηελ δηαρείξηζε ηξνθίκσλ
Άηνκα, ηα νπνία εμ επαγγέικαηνο παξάγνπλ, κεηαπνηνύλ ή θπθινθνξνύλ ηα θάησζη ηξόθηκα:
1.

Κξέαο, θξέαο πνπιεξηθώλ θαη ηα εμ απηώλ πξντόληα

2.

Γάια θαη πξντόληα κε βαζηθό ζπζηαηηθό ην γάια

3.

Φάξηα, θαβνύξηα, νζηξαθόδεξκα ή καιάθηα (όζηξαθα θιπ) θαη ηα εμ απηώλ πξντόληα

4.

Πξντόληα απγνύ

5.

Βξεθηθέο ή παηδηθέο ηξνθέο

6.

Παγσηό θαη εκηηειή πξντόληα παγσηνύ

7.

Πξντόληα αξηνπνηίαο ή δαραξνπιαζηηθήο κε άλνπηε (σκή, κε θαινςεκέλε) ή κε
δηαππξσκέλε γέκηζε ή επίζηξσζε Backwaren

8.

αιάηεο από νξεθηηθά, λσπά νπσξνθεπεπηηθά θαη παηάηα, καξηλάδαο, καγηνλέδεο θαη άιιεο
γαιαθησκαηώδεηο ζάιηζεο, καγηέο

θαη θαηά ηελ εξγαζία έξρνληαη άκεζα (κε ην ρέξη) ή έκκεζα από ζύλεξγα (π.ρ. ζθεύε, πηαηηθά,
καραηξνπήξνπλα θαη άιια πιηθά εξγαζίαο) ζε επαθή κ’ απηά

ή
εξγάδνληαη ζε θνπδίλεο νηλνκαγεηξείσλ, εζηηαηνξίσλ, θπιηθείσλ, θαθελείσλ, δαραξνπιαζηείσλ ή
ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ επηζηηηζκνύ θαη θνηλήο εζηίαζεο,
πξνηνύ ελαζθήζνπλ γηα πξώηε θνξά ηέηνηεο εξγαζίεο ρξεηάδνληαη έλα πηζηνπνηεηηθό από
ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία ζύκθσλα κε ην Άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ λόκνπ πεξί πξόιεςεο
ινηκώμεσλ.

Γηαηί πξέπεη λα ηεξεζνύλ ηδηαίηεξα κέηξα πξνθύιαμεο;
Οξηζκέλα παζνγόλα κηθξόβηα κπνξνύλ λα πνιιαπιαζηαζηνύλ πνιύ εύθνια ζηα αλσηέξσ
ηξόθηκα. Από ηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ πνπ έρνπλ κνιπλζεί κε ηέηνηνπο κηθξννξγαληζκνύο
κπνξνύλ νη άλζξσπνη πνπ ηα έθαγαλ λα αξξσζηήζνπλ βαξηά κε ηξνθηθέο ινηκώμεηο ή ηξνθηθέο
δειεηεξηάζεηο. ε εζηηαηόξηα ή θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο κπνξεί λα πάζνπλ ηελ πεξίπησζε πνιινί
άλζξσπνη.
Γη’ απηό ην ιόγν πξέπεη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ θαη ηνπ ηδίνπ ηνπ αηόκνπ λα δεηεζεί
από θάζε εξγαδόκελν κεγάινπ βαζκνύ ππεπζπλόηεηα θαη ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο.
(Τοσς ζποσδαιόηεροσς κανόνες ζας ηοσς διαησπώνοσμε ζηο παράρηημα 1).

Ο λόκνο πξνθύιαμεο ινηκώμεσλ πξνζδηνξίδεη, όηη δελ επηηξέπεηαη λα εθηειείηε ηηο σο άλσ
εξγαζίεο, αλ ζηελ πεξίπησζή ζαο παξνπζηαζηνύλ λνζεξά θαηλόκελα (ζπκπηώκαηα) πνπ
ππνδειώλνπλ κηα από ηηο αθόινπζεο αξξώζηηεο ή πνπ ηηο δηέγλσζε γηαηξόο σο εμήο:


Ομεία γαζηξεληεξίηηδα (μαθληθή θαη θνιιεηηθή δηάξξνηα) πνπ πξνθαιείηαη από ζαικνλέιεο,
βαθηεξίδηα δπζεληεξίαο, βαθηεξίδηα ρνιέξαο, ζηαθπιόθνθθνπο, θακππινβάθηινπο,
ειηθνβαηεξίδηα, ζηξεπηόθνθθνπο ή άιια κηθξόβηα ηεο δηάξξνηαο.





Σύθνο ή παξάηπθνο
Ηπαηίηηδα ηνύ ηνπ ηύπνπ Α ή Β (θιεγκνλή ηνπ ήπαηνο)
Έρεηε κνιπζκέλεο πιεγέο ή θάπνηα δεξκαηνπάζεηα ζηελ πεξίπησζε ηεο νπνίαο ηα παζνγόλα
κηθξόβηα ελδέρεηαη λα κεηαδνζνύλ ζε άιινπο αλζξώπνπο κέζσ ησλ ηξνθίκσλ.

Σα απνηειέζκαηα από ηελ εμέηαζε κηαο δεηγκαηνιεςίαο θνπξάλσλ ζαο απνδεηθλύνπλ ηελ
ύπαξμε ελόο ησλ θάησζη παζνγόλσλ κηθξνβίσλ:
-

αικνλέιεο,
Βαθηήξηα δπζεληεξίαο,
Κνινβαθηεξίδηα αηκνξξαγηθήο δπζεληεξίαο
βαθηήξηα ρνιέξαο ηνπ γέλνπο vibrio.

Αλ εθθξίλεηε απηά ηα βαθηεξίδηα (έζησ θη αλ δελ αηζζάλεζηε άξξσζηνο), ηζρύεη επίζεο ε
απαγόξεπζε εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ.
Τα πην θάησ ζπκπηώκαηα ππνδειώλνπλ ηηο ελ ιόγσ αζζέλεηεο:
Δηάξξνηα κε δύν ή πεξηζζόηεξεο απνπαηήζεηο επθνηιηόηεηαο ηελ εκέξα, ίζσο κε αλαγνύια, εκεηό
θαη ππξεηό.
Ψειόο ππξεηόο κε δπλαηνύο θεθαιόπνλνπο, θνηιόπνλνπο ή πόλνπο ησλ αξζξώζεσλ θαη
δπζθνηιηόηεηα (βαξηάο κνξθήο δηάξξνηα παξνπζηάδεηαη κεηά από κεξηθέο εκέξεο) είλαη δείγκαηα
ηύθνπ θαη παξάηπθνπ.
Υαξαθηεξηζηηθέο γηα ηελ ρνιέξα είλαη νη ππόιεπθεο δηάξξνηεο κε κεγάιεο απώιεηεο πγξώλ.
Κηηξηλσπή απόρξσζε ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ βνιβώλ ησλ καηηώλ κε αηνλία θαη αλνξεμία είλαη
δείγκαηα επαηίηηδαο ηύπνπ Α ή Ε.
Πιεγέο ή αλνηρηέο εμειθώζεηο από δεξκαηνπάζεηεο κπνξεί λα έρνπλ κνιπλζεί αλ είλαη
θνθθηλσπέο (εξεζξηζκέλεο), έρνπλ ππώδεο επίρξηζκα, είλαη πγξέο ή πξεζκέλεο.
Αλ παξνπζηαζηνύλ ζηνλ νξγαληζκό ζαο απηά ζπκπηώκαηα αξξώζηηαο, πξέπεη λα ζπκβνπιεπηείηε
απαξαηηήησο ηνλ νηθνγελεηαθό ζαο γηαηξό ή ηνλ γηαηξό επηρεηξήζεσο ηνπ εξγνδόηε ζαο θαη λα ηνπ
πείηε, όηη εξγάδεζηε ζε επηρείξεζε παξαγσγήο ή δηαθίλεζεο ηξνθίκσλ. Άιισζηε είζηε θαη
ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξώζεηε ακέζσο ηνλ πξντζηάκελν ζρεηηθά κε ηελ αξξώζηηα ζαο.
(Αλ ζέιεηε θαη άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ελ ιόγσ αξξώζηηεο, κπνξείηε λα
δηαβάζεηε ην παξάξηεκα 2).
Καη ηώξα παξαθαινύκε λα ππνγξάςεηε ηελ αθόινπζε δήισζε, όηη δηαβάζαηε θαη θαηαιάβαηε ην
παξόλ έληππν νδεγηώλ θαη όηη αγλνείηε ηπρόλ γεγνλόηα πνπ επηβάιινπλ απαγόξεπζε εξγαζίαο.
Καηόπηλ πξνθνξηθήο θαζνδήγεζεο ζα ιάβεηε ην πηζηνπνηεηηθό γηα ηνλ εξγνδόηε ή δηαρεηξηζηή
ζαο.

Ιδηαίηεξεο ζπζηάζεηο γηα εξγνδόηεο / δηαρεηξηζηέο

1.

Δπίζεο θαη νη εξγνδόηεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ηελ δήισζε πνπ αλαγξάθεηαη ζην
ε
παξάξηεκα, εθόζνλ ζπγθαηαιέγνληαη ζηελ θαηεγνξία αηόκσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 1
ζειίδα ηνπ εληύπνπ νδεγηώλ.

2.

Η ελάζθεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ 1 ζειίδα ηνπ εληύπνπ νδεγηώλ ζαο
επηηξέπεηαη ηόηε θαη κόλν, εθόζνλ έρεηε ιάβεη ηελ βεβαίσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην
παξάξηεκα ή είζηε θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνύ πγείαο ζύκθσλα κε ην Άξζξν 18 ηνπ
Οκνζπνλδηαθνύ λόκνπ πεξί ινηκσδώλ λόζσλ.

3.

Γηα ηελ πξώηε ελάζθεζε ηεο εξγαζίαο, ην πηζηνπνηεηηθό ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο δελ
επηηξέπεηαη λα είλαη παιηόηεξν από ηξεηο (3) κήλεο.

4.

Άηνκα ηα νπνία εθηεινύλ ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 1 ζειίδα ηνπ εληύπνπ
νδεγηώλ νθείιεηε θαηόπηλ αλάιεςεο ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ελ ζπλερεία θάζε ρξόλν λα ηα
ε
θαζνδεγείηε κε ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε 2 ζειίδα ηνπ λόκνπ πεξί πξόιεςεο
ινηκώμεσλ θαη λα ηεθκεξηώλεηε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θαζνδήγεζε.

5.

Σν αηνκηθό ζαο πηζηνπνηεηηθό θαη εθείλν ησλ εξγαδνκέλσλ ζαο θαζώο επίζεο θαη ην ηεθκήξην
ηεο ηειεπηαίαο θαζνδήγεζεο πξνζσπηθνύ νθείιεηε λα ην έρεηε δηαζέζηκν ζηνλ ηόπν
εξγαζηώλ θαη αλ δεηεζεί, πξέπεη λα ππνβάιιεηε όια ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ζηνπο
ζπλεξγάηεο ησλ αξκνδίσλ Αξρώλ. Αλ πξόθεηηαη γηα δνπιεηέο ζε ελαιιαζζόκελεο ζέζεηο
εξγαζίαο, αξθεί ε παξνπζίαζε ελόο επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ.

6.

Αλ έρεηε εζείο πξνζσπηθά ή θάπνην άηνκν από ηνπο εξγαδνκέλνπο ζαο ζρεηηθό ζύκπησκα κ’
ε
απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε 2 ζειίδα ηνπ εληύπνπ νδεγηώλ, ππάξρεη ηαηξηθή δηάγλσζε
θάπνηαο αζζέλεηαο απ’ απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη εθεί ή απνβνιή λνζεξώλ κηθξνβίσλ σο
αλσηέξσ, ηόηε νθείιεηε λα ιάβεηε ηα αληίζηνηρα κέηξα πγηεηλήο πνπ είλαη θαηάιιεια λα
απνζνβήζνπλ ηελ πεξαηηέξσ δηάδνζε ησλ λνζεξώλ κηθξνβίσλ ζηνλ ηόπν εξγαζίαο.
ρεηηθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηελ αγνξαλνκηθή ππεξεζία θαη ην πγεηνλνκείν ηεο
πεξηνρήο ζαο.

7.

Η παξνύζα θαζνδήγεζε δελ αληηθαζηζηά ηελ ηαθηηθή θαζνδήγεζε πνπ πξνβιέπεηαη από ην
πγεηνλνκηθό δηάηαγκα πεξί ηξνθίκσλ.

ε

ε

Παξάξηεκα I
Πώο κπνξείηε λα ζπκβάιιεηε ζηελ απνθπγή ηξνθηθώλ ινηκώμεσλ;

Απάληεζε
-

Πξνηνύ αξρίζεηε ηε δνπιεηά, πξηλ θάζε λέα θάζε εξγαζίαο θαη αζθαιώο πξηλ ηελ
έμνδν από ηνπαιέηα πιέλεηε ζηε βξύζε ηα ρέξηα ζαο κε ζαπνύλη θαη άθζνλν λεξό. Γηα
ην ζηέγλσκα ησλ ρεξηώλ ζαο ρξεζηκνπνηείηε ραξηνπεηζέηεο κηαο ρξήζεσο.

-

Πξνηνύ αξρίζεηε ηε δνπιεηά, αθαηξέζηε ηα νπνηαδήπνηε δαρηπιίδηα θαη ην ξνιόη ηνπ
ρεξηνύ ζαο.

-

Να θνξάηε θαζαξά ξνύρα πγηεηλήο (θαιύπηξα ηεο θεθαιήο, θόξκα, γάληηα, παπνύηζηα
γηα εζσηεξηθνύο ρώξνπο).

-

Με βήρεηε νύηε λα θηαξλίδεζηε πνηέ πξνο ηα ηξόθηκα.

-

Μηθξέο, θαζαξέο πιεγέο ζηα ρέξηα θαη ζηα κπξάηζα λα ηηο θαιύπηεηε κε αδηάβξνρν
ιεπθνπιάζηε (ηζηξόην).

