Varosi Kö.zegeszsegilgy! Hivatal

�,; •·iFigyelmeztetes.

. :� ,,.,:
'.\:
· ·. : '- \: :. . az e�el�i;�r•tkfieten foglalkoitatottak szämara
· a· Fertözes�,�qe�mi törveny § 43. 1. bekezdese szerint
Tisztelt hölgyem, fisztelt Uram!

. Az ele�szerekben a koroko�ok kü1önösen
kömiyen tudnak szap_orodni.
·

Korokozök� tartal_m�6 ele�miszerek rogyasztäsa ältal az emberek sulyosan
megbet�gedhetnek. Amennyihen ezek az elelmiszerek elad�ra, :vaJamint-etterm��ben> illetve
kozki!tezmenyekben
·kiad{,Sl'a ker.ilnek. ·ugy :na;gyon sok ember lehet ebben erintett. .
.
!

Ezert nem dolgozhat az elelmiszerek területen. amennyiben olyan' betegsegben szenved,
·.
.
melyet �izonyos korokozo okoz. .
. .
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A következö betegsegekröl van szö:
.

.

.

.

'

mäs

fertözö-�meneses
Tifusz, paratifusz, kolera, Shigellennihr, szalm<?nella es
megbetegedes
• Hepatitisz A ,vagy Hepatitisz_ ..E
o Elfertöiödött sebek, vagy börbet�gsegek, ha fennäll aruialc a lehetösege,. hogy onnan a
k6rol,<0z6k az elelmiszerre lcerülhetnek.

o ·

: . Hogyan lehet felismerni ezeket a betegsegeket?

-r

Azt, hogy.elkapta-e ezen betegsegek egyiket. csak az orvos tudj� megällapitani. Vannak
azonban bizonyos betegs6g jelek (tünetek)1 melyek utalnak a betegsegre ·es nagyreszt köanyen
felismerhetök. Ilyen tünetek ieh�tnek:
o Hasmenes. (härom, vagy több folyekony szeklettel naponta)
• Magas 1.\2; nagy feh has.a es izilleti fäjdahnakkal es hasmenessel, Wetve
· szekrekedessel
Cl
A hör es a szemek särga elszinezö_dese, vilägos szeklet, sötefvizelet
• Sebek, vagy börbetegsegekböl ad6d6.nyitott reszek, meJyek pirosak, ragad6sak,·
n�v�ek, vagy �gadtak.
Mit kell te�e, ha iJyen tüneteket eszlel sijät magän?
Amennyiben-az fent emlitett tünetekltijzül·egyefvagy..töhbet eszlel magan, nem
tevekeny).cedbet többet az elelmiszerek területen. Mindenkeppen menjen el orvoshoz!
Mondja m.eg orvosanak, bogy elelmiszerekkel d,olgozik. izen kivül haladektalamil
ertesite�ie kell inunkaadojati .
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Amennyiben nem. ertesiti munkaad6jät, vagy a megbetegedes elleneretoväbbra is·-vegzi a
munkäjät, akar 25.000
. euro penzbirsagra,-vagy öt evig teriedö börtönbüntetesre is.
sz.ämithat.
K6rokoz6k akkor is tavozhatnak az
ember szervezetebö� ha nem erzi magat betegnek ; 1
'
I

Bizonyos k6rokoz.ok a megbetegedes uta.n is hosszabb ideig .a szeklettel tävozhatnak a
. szervezetböl, anelkül, hogy a tünetek fennällnanak:
Szalmonella .
• Shigelle

0

Koleravibriok
.. Belsöverzeses Escbertchia coli (EHEC).

D

Az o�os ;zekletpr6bäkb61 meg tudja ällapitan� hogy ezek a k6rokQzok: tä.voznak-e mega .
. szervezeteböl. Addig nem fol ytathatja a-fent emfüett tevekenyseg�ke� �med_qig ��n
k6rokozok egyike bfaonyithatöan tavozijc szervezeteböl.:
.
Dolgozba.t az emb�r egyältalän,
ha ezek a k6rokoz�k ta.voznak a szervezeteböl, ,vagy a fent
'
·
emlitett tüneteket eszieli ma • 7 ·
A munkatilalom csak az elelmiszer területre eiyenyes. Ez azt"jelenti, hogy amennyiben
egeszsege megengedi,. mäs területeken mindenk:eppen dQlgozbat (pl. irodäban).
.
_ --<-, h_o""'gycc.-e le_ l_lDI_·s_z_er-_ t_erü_" l_ e_te_?___--'--_______.
. {.___________
M_ it_,j'-ele_ _ntaz
·

Az elelmiszer.területehez a következö
tevekenysegek tartoznak:
.
. .
'
.
. . °a) ettennek, vagy mäs intezmenyek közellatäsi konyhä.jän folytatott tevekenysegek
b) b) elelmiszerek gyfutäsa, k�lese, vagy forgalomba_ hozatala
.. c) Fcntos, hogy azon· t�ekenysegek is ebbe ,a kqtbe tartoznak. nielyeknel csak hasznälati.
°
targyakon kere�l (peldäul .azok tisztitäsa) kerµl az ember elelmiszerekkel
kap�solatba. ·
' ·

. Hogyan elözheti meg az elelmiszereJ,c ä.ltal ätvitt fertözeseket?

Higieniai intezkedesek ältal az ember meggätolhatja a k6rokoz6k ätvitelet Ön is
hozzajärulbat ehhez, ani�nnyiben egy-ket egyszerii sr:abälyt betart:
• Mosson·kezet szapp�dago16b6l szärinaz6 folyekony szappannal es·foly6 viz alatt a
munka megkezdese, minden uj munkainiivelet elött es.minden WC hasznäla_ t utän,
.valamint az etkezesek elött es utän. Hasznä.ljon kezszärit6t, vagy eldo\:>�6
papirtötölközöt.
-• A munka niegkezdese elött vegye le_:gyürüit (je_gyüp'.it is) es 6.rajat
· o . Hordjon tiszta vedöruhät
11

Soha·ne tüsszögj�n, vagy köhögjön az �lelriliszerre .

o Kis es tiszta sebeket a kezen.es karon vizhatlan sebtapass� takarjon le.

.
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Mik a munkaad6 kötele_zettsegei?
o Munk�6ja csakis akkor foglalkoztathatja Önt a.z elelmis�erek területen, ha Ön a
Közegeszsegügyi Hivatal igazolasat �emutatta!
° Köteles Önt a �evekenyseg rilegkezdese elött ismet oktatni es ezt evente megis111etelni.
.,_ Az "otctatason val6 reszvetelt a munkaadonak itäsban kell igazolnia.
l
o Az. utolso oktatäs tanusi�anyat az igazo�ssal együtt a munkaad6nak az üzem
. területen kell megöri.zn.ie es ellenörzes eseten bemutatnia.
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