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Bezpiecze stwo ywno ci - ogó warunków, które musz by
spe niane
i dzia a , które musz by podejmowane na
wszystkich etapach produkcji lub obrotu ywno ci
w celu zapewnienia zdrowia i ycia cz owieka
Przepisy prawa ywno ciowego nak adaj na producentów
ywno ci wymagania higieniczne, których celem jest
zapobieganie zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu
ywno ci. W okresie aktualnego zagro enia
epidemiologicznego, nale y zadba o stosowanie tych
wymaga , aby zapobiec nie tylko zaka eniu koronawirusem,
ale przede wszystkim równie innym zanieczyszczeniom
mikrobiologicznym ywno ci, które nara aj zdrowie
konsumentów i mog prowadzi do zatru pokarmowych.

Preambu a:
(12) W celu zapewnienia bezpiecze stwa ywno ci,
konieczne jest uwzgl dnienie wszystkich aspektów
a cucha produkcji
ywno ci pocz wszy od produkcji podstawowej
i produkcji pasz, a do sprzeda y lub dostawy ywno ci
do konsumenta, poniewa ka dy element mo e mie
potencjalny
wp yw na bezpiecze stwo
ywno ci
Od ola do

o

Dobra praktyka higieniczna (Good Hygienic Practice
- GHP) - dzia ania, które musz by podj te,
i warunki higieniczne, które musz by spe niane
i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji
lub obrotu, aby zapewni bezpiecze stwo
ywno ci
Dobra praktyka produkcyjna (Good Manufacturing
Practice - GMP) - w odniesieniu do produkcji
ywno ci: dzia ania, które musz by podj te,
i warunki, które musz by spe niane, aby
produkcja ywno ci odbywa a si w sposób
zapewniaj cy bezpiecze stwo ywno ci, zgodnie
z jej przeznaczeniem

System analizy zagro e i krytycznych punktów
kontroli
HACCP to metoda zapewniania bezpiecze stwa
ywno ci, która opiera si przede wszystkim na
zapobieganiu zagro eniom. Polega ona na
zidentyfikowaniu miejsc, w których mog pojawi
si niebezpiecze stwa i odpowiednim
zareagowaniu, je eli zagro enie wyst pi.

Art. 5
Podmioty prowadz ce przedsi biorstwa spo ywcze
opracowuj , wykonuj i utrzymuj sta procedur
lub procedury na podstawie zasad HACCP

Bezpiecze stwo ywno ci osi ga si przede wszystkim
dzi ki rodkom zapobiegawczym (GHP, GMP)

SUROWCE (owoce)

- uprawa, zbiór, przechowywanie

OBRÓBKA (np. przebieranie, sortowanie,
odszypu kowanie, mycie, usuwanie pestek, usuwanie
gniazd nasiennych)
ODPAD
PROCES TECHNOLOGICZNY
(gotowanie)
Mycie i sterylizacja
opakowa

NAPEŁNIANIE
OPAKOWA

ZAMYKANIE OPAKOWA

DODATKI, WODA

OPAKOWANIA

PASTERYZACJA (czas, temp.)
CHŁODZENIE (czas)
ETYKIETOWANIE
MAGAZYNOWANIE
TRANSPORT
EKSPEDYCJA

Produkcja rodków spo ywczych (d emu, konfitury,
soków owocowo – warzywnych) mo e by
prowadzona zarówno:

w zak adzie przetwórczym
(fabryce),
zatwierdzenie

jak i w warunkach domowych
rejestracja

ZAKŁADY BRAN Y SPO YWCZEJ
Za cznik II – wszystkie zak ady produkuj ce, przetwarzaj ce
i wprowadzaj ce do obrotu ywno , w tym handel
detaliczny
Rozdzia I – pomieszczenia ywno ciowe (ogólne wymagania)
Rozdzia II – pomieszczenia gdzie si przygotowuje, poddaje
obróbce lub przetwarzaniu rodki spo ywcze
(ww. a . II, ro d ia I i II - je eli produkcja nie odbywa si
w prywatnych domach mieszkalnych, ale gdzie regularnie
pr ygotowuje si ywno w celu wprowad enia do obrotu
ZAK AD)
Rozdzia IV – transport, Rozdzia V – sprz t, Rozdzia VI – odpady, Rozdzia
VII – woda, Rozdzia VIII – higiena osobista, Rozdzia IX – rodki
spo ywcze, Rozdzia X – odpady, Rozdzia XI – obróbka cieplna,
Rozdzia XII – szkolenie
Rozdzia IV – XII – zawsze przy uwzgl dnieniu elastyczno ci

PRODUKCJA W WARUNKACH DOMOWYCH
Za cznik II – wszystkie zak ady produkuj ce,
przetwarzaj ce i wprowadzaj ce do obrotu ywno ,
w tym handel detaliczny
Ro d ia III - pomies c enia u ywane g wnie jako
prywatne domy mies kalne, ywno o niskim ryzyku
Rozdzia IV – transport, Rozdzia V – sprz t, Rozdzia VI –
odpady, Rozdzia VII – woda, Rozdzia VIII – higiena
osobista, Rozdzia IX – rodki spo ywcze, Rozdzia X –
odpady, Rozdzia XI – obróbka cieplna, Rozdzia XII –
szkolenie
Rozdzia IV – XII – zawsze przy uwzgl dnieniu
elastyczno ci
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ac a ,,Poradnik Dobrej Praktyki Higienicznej
i Produkcyjnej przy produkcji ywno ci niezwierz cego
pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem
surowców ro linnych z w asnych upraw oraz w ramach
rolniczego handlu detalicznego” dla ywno ci
o potencjalnie niskim ryzyku
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1.

Lokalizacja i otoczenie zak adu
2. Uk ad funkcjonalny
3. Maszyny i urz dzenia
4. Mycie i dezynfekcja
5. Zaopatrzenie w wod
6. Kontrola odpadów
7. Monitoring szkodników
8. Higiena personelu
9. Szkolenie personelu

1. Lokalizacja i otoczenie zak adu/budynku w którym wytwarza si

ywno (otoczenie, dost p osób
postronnych, zwierz t)
2. Uk ad funkcjonalny
wa na prawid owa funkcjonalno pomieszcze w których przygotowuje si ywno lub
stanowisk pracy (nie dopuszczamy do krzy owania si dróg/czynno ci ,,czystych
i ,,brudnych
np.: nie dokonujemy czyszczenia surowca przyniesionego bezpo rednio z pola
na powierzchniach produkcyjnych, nie wychodzimy w fartuchu, w którym produkujemy
ywno do innych, zewn trznych pomieszcze gospodarskich, w trakcie produkcji nie
wykonujemy innych ,,brudnych czynno ci),
przestrzegamy zasad prawid owej segregacji w urz dzeniach ch odniczych
(np. surowe mi so nie mo e by przetrzymywane w sposób daj cy mo liwo
zanieczyszczenia sokiem surowiczym innych rodków spo ywczych, w tym przede wszystkim do
bezpo redniego spo ycia, podobnie jaja, czy surowce ro linne przyniesione bezpo rednio
z pola, nie poddane wst pnej obróbce nie mog by przechowywane w bezpo rednim
s siedztwie innych rodków spo ywczych, w tym przede wszystkim do bezpo redniego
spo ycia),
urz dzenie ch odnicze nie mo e by przepe nione (ilo
ywno ci dostosowana do wielko ci
urz dzenia !)
War nki ch odnic e
nie elimin j mikroorgani m
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3.

Stan sanitarno - techniczny pomieszcze , urz dze , sprz tu produkcyjnego
i pomocniczego wykorzystywanych do produkcji ywno ci (dot. zarówno
powierzchni maj cych i niemaj cych kontaktu z ywno ci ), np.:
ciany, pod ogi, po czenia pod ogi i cian, po czenia sufitu i cian, sufity,
drzwi, podwieszone w górze elementy,
prawid owa wentylacja pomieszcze , w których przygotowuje si ywno
(je li otwieramy okna w celu wietrzenia dbamy o to, aby posiada y siatki
eliminuj ce mo liwo przedostania si much i innych owadów, szkodników,
zanieczyszcze , eliminujemy ,,skropliny ),
przestrzegamy ,,szczelno ci pomieszcze ,
powierzchnie kontaktuj ce si z ywno ci
wykonane z materia u trwa ego,
g adkie, zmywalne, niepoch aniaj ce, nieprzepuszczalne, atwe do
czyszczenia, mycia, a tam gdzie istnieje taka konieczno do dezynfekcji
(zwracamy szczególn uwag na elementy drewniane, gumowe, demonta !)
nie wykorzystujemy sprz tu z uszkodzon powierzchni lub sprz tów zu ytych
garnków ,,obitych z odpryskami emalii, sitek, sit z ubytkami, drewnianych
y ek z ubytkami drewna ,,drzazgi , patelnie nie mog by porysowane,
z ubytkami teflonu,
nie wykorzystujemy do przetrzymywania ywno ci, wiaderek, opakowa po
zu ytych rodkach chemicznych (np. farby), b d innych rodkach
spo ywczych (wydzielaj cych intensywne zapach, np. ledzie),
sprz t do czyszczenia, mycia (sprz t do sanitariatów) przechowywanie !
(wydzielone miejsce, brak mo liwo ci zanieczyszczenia ywno ci),

4. Mycie i dezynfekcja pomieszcze , powierzchni, urz dze , sprz tu, r k (zak ady

program mycia i dezynfekcji: procedury, instrukcje, potwierdzenie wykonywania z
okre lon cz stotliwo ci ),
rodki dezynfekuj ce przeznaczone dla bran y spo ywczej (wa ne:
przestrzega zalece producenta rodka, dot., np. czasu kontaktu
z powierzchni ),
w czasie epidemii koronawirusa nale y przeanalizowa opracowany
,,program mycia i dezynfekcji , uwzgl dni , np. klamki, por cze przy
schodach, telefony, klawiatury, powierzchnie biurek, je li to konieczne nale y zwi kszy
cz stotliwo wykonywanych zabiegów b d zmieni wykorzystywane rodki (szersze
spektrum dzia ania),
utrzymujemy w czysto ci powierzchnie robocze (blaty, deski, stolnice), sprz t
(piekarniki, lodówki, garnki oraz okapy) oraz sprz t pomocniczy, np. pojemniki
stosowane do przetrzymywania m ki, cukru i produktów podobnych czy cimy tak
cz sto, jak to b dzie konieczne,
usuwamy wszelkie pozosta o ci, rozlane p yny, wysypane produkty najszybciej jak to
mo liwe (pozostawiaj c resztki ,,zapraszamy szkodniki),
zapewniamy, aby rodki czyszcz ce, dezynfekuj ce by y oznakowane
i przechowywane w sposób, który nie zagra a bezpiecze stwu produkowanych
rodków spo ywczych ( rodki te stosujemy zgodnie z instrukcj , nie ,,przelewamy do
pojemników zast pczych),
myjemy i dezynfekujemy ciereczki do naczy , zmywaki (brudne cierki, zmywaki,
,,szmatki do pod óg, mopy - sprzyjaj rozwojowi mikroorganizmów),
nie stosujemy sprz tu wykorzystywanego w kuchni do czyszczenia innych obszarów
(np. toalet, podwórka)

5. Zaopatrzenie w wod
Wod
stosujemy do produkcji rodków spo ywczych lub procesów
czyszczenia surowców, procesów obróbki ywno ci, mycia r k,
sprz tu, pojemników - wod , która spe nia wymagania wody
przeznaczonej do spo ycia przez ludzi (udokumentowana
jako zdrowotn - badania laboratoryjne, powinna by
okre lona cz stotliwo takich bada ),
Wykorzystujemy równie do: nawadniania upraw, do
rozcie czania pestycydów, rodków ochrony ro lin, rodków
grzybobójczych,
Za iadomienie Komi ji
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poprzez przestrzeganie zasad higieny (2017/C 163/01)

6. Kontrola odpadów i cieków
-

systematycznie opró niamy kosze na odpady (nie
dopuszczamy do ich przepe niania),
- kosze na odpady utrzymujemy w czysto ci (staramy si nie
my tych pojemników w zlewozmywaku wykorzystywanym
w trakcie produkcji rodków spo ywczych b d w cz ci
,,czystej zak adu),
- nie pozostawiamy ,,resztek, okruchów ywno ci w miejscach
produkcyjnych, poniewa mog one ,,wabi szkodniki,
- nie dopuszczamy do nieszczelno ci lub przepe nienia
bezodp ywowego zbiornika na nieczysto ci (szambo), która
mo e spowodowa zalanie upraw fekaliami
Niew a ciwe przechowywanie i post powanie
z odpadami mo e by powodem obecno ci
szkodników, które mog zanieczyszcza
ywno

7. Monitoring szkodników
w przypadku wykrycia szkodników w przestrzeni roboczej
podejmuje dzia ania maj ce na celu ich eliminacj
(skuteczne pu apki, deratyzacja, dezynsekcja ale nie
w trakcie produkcji),
podczas produkcji ywno ci nie stosujemy
w kuchni oprysków do zwalczania owadów,
lepów ze rodkiem
chemicznym (zalecane s moskitery p/owadom)

8. Higiena personelu
orzeczenia do celów sanitarno epidemiologicznych
(nosicielstwo), nie prowadzimy prac zwi zanych
z produkcj ywno ci w trakcie choroby naszej lub domowników,
myjemy r ce tak cz sto jak to mo liwe, zw aszcza po wykonaniu
,,brudnych czynno ci, a przed kontaktem z ywno ci , która
jest przeznaczona do bezpo redniego spo ycia (przed
rozpocz ciem pracy, po przerwie, po kontakcie z surow
ywno ci ,,nieprzetworzon , po wyniesieniu mieci, po wyj ciu
z toalety, po kaszlu, kichaniu, wyczyszczeniu nosa, po
skorzystaniu z telefonu, po kontakcie z pieni dzmi, po kontakcie
ze zwierz tami hodowlanymi, po zako czeniu czynno ci
czyszczenia, mycia, dezynfekcji, po jedzeniu, piciu),
nie dotykamy okolic oczu, ust, nosa.

8. Higiena personelu
nosimy czysty fartuch, lub odzie ochronn
przeznaczon tylko dla ,,strefy produkcyjnej , podczas opuszczania
ww. ,,strefy pozostawiamy w niej odzie ochronn ,
utrzymujemy w czysto ci paznokcie (powinny by krótko obci te, nie
stosujemy lakierów do paznokci, nie nosimy ,,sztucznych paznokci,
tipsów),
nie nosimy bi uterii (mo e stanowi
przypadkowe, fizyczne
zanieczyszczenie produkowanej ywno ci, np. spinki do w osów,
kolczyki, pier cionki),
je li uznamy za konieczne mo emy stosowa : r kawiczki
jednorazowego u ytku, maseczki, przy bice, czepki na w osy (d ugie
w osy bezpieczniej jest zwi za ) - skaleczenia
zabezpieczamy wodoodpornym plastrem i jednorazow
r kawiczk
pracownicy winni by przeszkoleni w zakresie, m. in.
prawid owego post powania ze zu ytymi maseczkami,
r kawiczkami
w pobli y obszaru produkcyjnego powinna znajdowa si umywalka
do mycia r k z ciep
i zimn wod
bie c , rodkami do
higienicznego mycia r k oraz mo liwo ci
ich higienicznego
wysuszenia,
- podczas produkcji posi ków, je li ,,degustujemy potrawy, to
ka dorazowo zmieniamy y k , czy widelec !,

8. Higiena personelu
regularne i dok adne mycie r k przez pracowników, dostawców, klientów,
zapewnienie dost pu do miejsc gdzie mo na umy
i zdezynfekowa r ce, zapewnienie dozowników ze rodkiem
dezynfekuj cym w widocznych miejscach, sprawdzanie, czy dozowniki s
regularne i prawid owo nape niane,
dbamy o prawid ow higien osobist , a przede wszystkim
o prawid owe, higieniczne zachowanie higiena podczas
kaszlu, kichania, czyszczenia nosa (chusteczka - jak najszybciej wyrzuci
chusteczk do zamkni tego kosza i umy r ce, u ywaj c myd a i wody lub
zdezynfekowa je rodkami na bazie alkoholu (min. 60%), ,,zgi ty okie ),
bezpieczna odleg o (rekomendowane 2m) je li nie mo na zapewni
maseczki, ograniczenie kontaktów w czasie przerw w pracy),
praca zmianowa, praca zdalna,
obowi zek informowania o z ym stanie zdrowia pracowników (ka da osoba
maj ca objawy wskazuj ce na COVID-19 powinna zosta w domu, aby
zapobiec rozprzestrzenianiu si wirusa) odsuni cie od pracy z surowcami,
czy gotowym wyrobem osób, które maj objawy, takie jak kaszel,
podwy szona temperatura (sposób post powania z chorym pracownikiem
odizolowanie, kontakt z lekarzem, w przypadku ci kich/powa nych
objawów typowych dla COVID-19 izba przyj
oddzia u obserwacyjno
zaka nego)
Osoby wykazuj ce objawy chorobowe nie mog pracowa przy produkcji
ywno ci !

9. Szkolenie personelu
wszystkie osoby wykonuj ce prace zwi zane z produkcj
ywno ci powinny posiada wiedz
w zakresie podstawowych zasad higieny (m. innymi:
c
i
b a biega ia a iec
c e i
ci
i jej psuciu, higiena osobista,
mycie i czyszczenie, dezynfekcja,
w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2
przeszkolenie
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Przyj cie surowców i materia ów
2. Magazynowanie i post powanie z surowcami
3. Procesy obróbki wst pnej
4. Procesy obróbki w a ciwej
5. Transport wewn trzny
6. Magazynowanie wyrobów gotowych
7. Transport zewn trzny
8. Dystrybucja wyrobów gotowych
1.

1. Przyj cie
a) surowców i magazynowanie:
- nale y zachowa odpowiedni odleg o od kierowców samochodów dostawczych,
- ,,kwarantanna opakowa ,
- nie nale y da dokumentów od dostawców np. surowców, i dostawa jest wolna od
wirusa (bezpodstawne),
- (czynniki rodowiskowe: warunki pogodowe, ulewne deszcze, podtopienia, kontakt ze
zwierz tami dzikimi, hodowlanymi, nawozy: organiczne, nieorganiczne/niewystarczaj co
oczyszczone, polepszacze gleby, sposób nawo enia, rodki ochrony ro lin itp.), wie e,
bez oznak zaple nienia, zepsucia),
- zapewniamy prawid ow segregacj przechowywanej ywno ci (nie przetrzymujemy
ywno ci bezpo rednio na pod odze), w lodówce, utrzymujemy temperatur
maksymaln 5ºC, w zamra arce co najmniej: -18 C,
- rodki spo ywcze przetrzymujemy zgodnie z zaleceniami producenta (parametry: czas,
temperatura, ilg
),
- monitorujemy warunki przechowywania ywno ci (z
al
c
li
ci ),
- nie wykorzystujemy surowców po up ywie terminu przydatno ci do spo ycia oraz takich,
które wykazuj zmienione cechy organoleptyczne,
b) materia ów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z ywno ci i magazynowanie:
- jako (potwierdzone przeznaczenie: ,,do kontaktu z ywno ci :
nazwa, symbol ,,kieliszek i widelec , deklaracja zgodno ci, warunki przechowywania
w sposób eliminuj cy mo liwo wtórnego zanieczyszczenia.
Kontakty zewn trzne ograniczamy do niezb dnego minimum!

2. Procesy obróbki wst pnej
- dok adnie myjemy surowce (warzywa i owoce),
- surowce po obróbce wst pnej winny by jak najszybciej
przetworzone, nie powinno si ich pozostawia na d u ej
w temperaturze otoczenia,
- ywno
rozmra amy w urz dzeniu ch odniczym, kuchence
mikrofalowej
(posiadaj cej
opcj
rozmra ania),
pod
strumieniem bie cej zimnej wody, w jak najkrótszym czasie,
- nie zamra amy ponownie ywno ci raz rozmro onej,
3. Procesy obróbki w a ciwej
Zachowujemy w a ciwe parametry procesów
termicznych (temperatura, czas)
drobnoustroje, które przetrwa y mog
namna a si w sprzyjaj cych warunkach

4.Transport wewn trzny
5. Magazynowanie wyrobów gotowych
Wyprodukowane rodki spo ywcze przechowujemy
w sposób gwarantuj cy zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem wtórnym
- najwcze niej wyprodukowan ywno nale y wykorzysta
w pierwszej kolejno ci,
- w a ciwe nape nianie s oików wolna przestrze pod zakr tk ,
- pakowanie produktów - z za o enia powinny by to
opakowania jednorazowego u ytku, nawet szklane zamawiane
od dostawców, zapakowane, czyste w innych wypadkach
konieczny jest proces mycia i dezynfekcji,
- zapewni warunki temperatury i wilgotno ci gwarantuj ce
zachowanie mo liwie najwy szej jako ci zdrowotnej i od ywczej,

6.Transport zewn trzny
7. Dystrybucja wyrobów gotowych
- wyprodukowane rodki spo ywcze transportujemy w warunkach higienicznych, z
zachowaniem parametrów temperatury w a ciwych dla rodzaju przewo onej
ywno ci !,
je li
rodki
spo ywcze
nietrwa e
mikrobiologicznie
to
transport
z zachowaniem ci g o ci ,, a cuch ch odniczego np. izoterma, lub torby izolacyjne,
je li transport dotyczy
ywno ci ,,gor cej
nale y wykorzysta
pojemniki
zabezpieczaj ce przed utrat ciep a (pojemniki styropianowe z wk adem),
- transport powinien odbywa si w sposób zabezpieczaj cy przed wtórnym
zanieczyszczeniem (w opakowaniach jednostkowych, b d
w higienicznych
pojemnikach oddzielaj cych produkt od ewentualnych zanieczyszcze ),
- etap transportu do odbiorcy mo na pomin , je li konsument indywidualny odbierze
produkt sam, lub rodek spo ywczy zostanie odebrany przez w a ciciela np.
restauracji, z wykorzystaniem rodka transportu restauracji (w czasie epidemii
ograniczenie kontaktu producent-odbiorca, np. pozostawienie gotowych ,
zapakowanych rodków spo ywczych w wydzielonym, wyznaczonym miejscu
odbiorca nie ma mo liwo ci wej cia do magazynu, kontaktu z personelem, wej cia do
pomieszcze produkcyjnych),

7. Dystrybucja wyrobów gotowych
- zachowujemy bezpieczn odleg o
klient-sprzedawca (min.
1,5 metra)
- w miar mo liwo ci korzysta g ównie z p atno ci
bezgotówkowych,
- w przypadku straganów na bazarze/targowisku np. z
warzywami i owocami, gdzie dost p do wody jest utrudniony
nale y r ce dezynfekowa przy u yciu p ynów
dezynfekuj cych lub chusteczek nas czonych takim
p ynem,
- nie wolno oferowa (np. przy kasie, na ladzie), bez
zapewnienia warunków ch odniczych produktów o krótkim
terminie przydatno ci do spo ycia, które powinny by
przechowywane w urz dzeniu ch odniczym,
- nie nale y umieszcza produktów przeznaczonych do
bezpo redniego spo ycia bezpo rednio na wadze,

7. Dystrybucja wyrobów gotowych
-

sprzeda z ograniczeniem kontaktu z odbiorc
(Internet),
stosowanie r kawiczek jednorazowych w sposób
higieniczny, gdy stosowane niew a ciwe mog by
no nikiem gro nych bakterii np. dotykanie warzyw w
r kawiczce jednorazowego u ytku, któr nast pnie
pobieramy pieni dze a potem nak adamy na wag
inny wyrób, np. do bezpo redniego spo ycia
powoduje, e bakterie wyst puj ce np. w ziemi i na
pieni dzach zostan przeniesione na ywno
przeznaczon do bezpo redniego spo ycia, podobnie
jak w przypadku niemytych r k.

7. Dystrybucja wyrobów gotowych
- zintensyfikowa procesy mycia i dezynfekcji pojemników
wykorzystywanych do dostarczania ywno ci odbiorcom,
- ogranicza w miar mo liwo ci ekspozycj ywno ci
nieopakowanej przeznaczonej do bezpo redniego spo ycia
tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie foli opakowa ,
przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od
konsumenta, tak aby nie le a y one obok miejsca podawania
produktów,
- podawa i pakowa produkty przez sprzedaj cego, tak aby
ograniczy kontakt klienta z ywno ci a tak e kontakt
pakuj cego z np. warzywami i owocami (r kawiczki),
- dezynfekowa r ce po ka dym kontakcie z pieni dzmi,
w miar mo liwo ci korzysta g ównie z p atno ci
bezgotówkowych w placówkach handlowych

Niezale nie od sytuacji zawsze istotne jest przestrzeganie
dobrych praktyk higienicznych zwi zanych z produkcj ,
przechowywaniem i dystrybuowaniem ywno ci.
Zgodnie z informacj Europejskiego Urz du ds.
Bezpiecze stwa ywno ci (EFSA) obecnie nie ma
dowodu, e ywno jest ród em lub jedn z dróg
przenoszenia koronawirusa (uznaje si , e g ówna drog
przenoszenia wirusa wywo uj cego COVID-19 jest
kontakt z wydzielinami zaka onej osoby,
rozprzestrzeniaj cymi si g ównie droga kropelkow przy
kichaniu, kaszlu lub wydychaniu powietrza).
Zagro enie ?
Cz owiek !

Zagro enie ? Cz owiek ! np.:
- zbiór surowców,
- zakup surowców, dodatków,
- obróbka wst pna, w a ciwa,
- mycie i dezynfekcja urz dze i sprz tu pomi dzy
poszczególnymi partiami produkcyjnymi,
- zanieczyszczenia krzy owe na ró nych etapach
przetwarzania ( ywno surowa, ywno gotowana),
- Higiena osobo0sta
- proces produkcyjny,
- sprzeda /dostawa gotowych wyrobów
!!! (kontakt z odbiorc ),

Gdzie szuka informacji?
GIS strona g ówna
ywno i woda
Koronawirus Informacje i zalecenia

,,Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest ywno
zalecane dzia ania zapobiegaj ce zagro eniu epidemiologicznemu
COVID- 19 (koronawirus)

,,Informacja G ównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie wyrobów piekarniczych
,,Ostrze enie przed ofertami dotycz cymi przeciwwirusowych
produktów spo ywczych
,,Zagro enie COVID-19 informacja dla rolników, plantatorów
,,Wytyczne WHO dla przedsi biorców spo ywczych
w zakresie COVID-19”
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019nCoV-Food_Safety-2020.1-eng.pdf

,,Dokument przygotowany przez Komisj Europejsk :
Pytania i odpowiedzi w zakresie bezpiecze stwa
ywno ci i Covid-19”
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs
/biosafety_crisis_covid19_qandas_en.pdf
Wersja w j zyku polskim:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs
/biosafety_crisis_covid19_qandas_pl.pdf

,,Q&A dotycz ce ywno ci i koronawirusa – aktualizacja
25 czerwca 2020 r.” !!!

,,Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych
zatrudniaj cych cudzoziemców przy pracach sezonowych w
zwi zku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS COV-2
Warszawa, 25.05.2020 r. – aktualizacja” !!!
,,Procedury post powania w zak adach przemys owych na
wypadek potwierdzenia lub podejrzenia zaka enia SARS-CoV2 u pracowników zak adu produkcyjnego bran y spo ywczej,
a tak e pracowników obiektów logistycznych.

Przestrzeganie zasad higieny, zachowanie
odpowiedniego dystansu z innymi lud mi oraz
izolacja osób z objawami chorobowymi to g ówne
dzia ania w ramach profilaktyki zaka e
koronawirusem wywo uj cym COVID-19

Dzi kuj za uwag

Zdj cia: Internet
Wykorzystano informacje zawarte na stronie GIS, ,,Koronawirusinformacje, zalecenia

