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Gıda Güvenlik Standartları - Gıda ißletmelerinin sa©lık ve hijyen sorumlulukları

Bölüm 3 (yalnız Avustralya için), Avustralya Yeni Zelanda Gıda Standartları Yönetmeli©i

NOT:  Gıda Güvenlik Standartları Yeni Zelanda’da uygulanmamaktadır.  Avustralya ile Yeni Zelanda arasındaki gıda
standartları anlaßmasına gıda hijyen standartları dahil de©ildir.

Gıda Güvenli©i Standardı 3.2.2 Gıda Güvenli©i Uygulamaları ve Genel Koßullar’a göre gıda ißletmelerinin
yanlarında çalıßan gıda ißçilerinin ya da herhangi bir kißinin yiyecekleri kontamine etmelerini önlemek için olası her
tür önlemi almaları gerekir.  Gıda ißletmelerinin ayrıca, gıda ißçilerinin sa©lı©ı, el yıkama yerlerinin sa©lanması,
sa©lık ve hijyen konusundaki sorumluluklarının kendilerine açıklanması ve özel yaßamlarının korunmasıyla ilgili
belirli sorumlulukları da vardır.

Gıda ¥ßletmelerinde kißilerin yiyecekleri kontamine etmemelerini sa©lamak

Gıda ißletmelerinin ißyerlerindeki kißilerin gıda maddelerini kontamine (bakteri/mikro organizma ya da yabancı
maddelerle enfekte olma) etmemelerini sa©lamak için olası her tür önlemi almaları gerekir.  Bu, gıda ißçilerinin
yanısıra ißletmeye gelen esnaflar, toptancılar ya da toplum üyelerini de kapsar.  Gıda maddelerinin açıkta durdu©u
mutfak gibi yerlerde alınabilecek bazı pratik önlemler aßa©ıda belirtilmißtir:

• gıda ißiyle u©raßmayan kißilerin mutfak alanına girmelerini engelleme; ve
• mutfak alanına girmeleri gereken di©er kißilerin yiyecekleri ellemesi, onlara do©ru hapßırması, sümkürmesi,

öksürmesi ya da hazırlanmıß açıktaki gıda maddelerinin üstünde veya hazırlandıkları yerlerde yemek
yemelerini önlemek için denetim yapmak.

Gıda ißletmesi aynı zamanda kißilerin gıda maddelerinin hazırlandı©ı ya da açıkta bulunduruldu©u yerlerde sigara
içmelerini veya tükürmelerini önlemek üzere pratik önlemler almalıdır. Bu önlemler arasında aßa©ıdaki hususlar
bulunmaktadır:

• duvarlara `sigara içilmez’ levhası koymak ve tükürme sorunu varsa bu hareketin de yasak oldu©unu belirten
ayrı bir uyarı levhası koymak; ve

• bu gibi alanlarda kül tablası bulundurmamaya dikkat etmek.

Gıda ißçilerinin sa©lı©ı ve gıda maddelerinin kontamine olmasını önleme

Belirli hastalıkları olan veya bu hastalıkları taßıyabilen (portör) ya da baßka bir sa©lık sorunu olan kißilerin yiyecek
hazırlamamaları veya hazırlanan tezgahları ellememeleri çok önemlidir.  Bu, özellikle çalıßırken gıda maddelerini
kontamine edebilecekleri durumlarda daha da önemlidir.

Bir gıda ißletmesinin, gıda ißçisinin ya da ißletmesinde gıda maddesi hazırlayan herhangi bir kißinin (arkadaß, akraba
gibi) yiyeceklerle geçen bir hastalı©ı oldu©unu ya da böyle bir olasılı©ın varlı©ının farkında oldu©u durumlarda bu
kißilerin yiyecek hazırlamamalarını, tezgahları ellememelerini/dokunmamalarını/temas etmemelerini sa©laması
gerekmektedir.  Bir gıda ißletmesi, istifra eden, ishali olan ya da ateßle birlikte bo©az a©rısı olan bir kißide
yiyeceklerle geçen bir hastalık oldu©undan kußkulanabilir. 

Bir kißinin yiyeceklerle geçen bir hastalı©ının oldu©u ya da bu tür bir hastalı©ı taßıdı©ı biliniyorsa ve yemek
hazırlama ißleri dıßında bırakılmıßsa, bir sa©lık referansıyla bu hastalı©ının geçti©i do©rulanmadıkça, kißi yiyecek
hazırlama ißine geri dönemez.

Bir gıda ißletmesinin, ißçisinde ya da ißyerinde yiyecek hazırlayan herhangi bir kißide deride iltihaplı (enfekte olmuß)
bir yaranın ya da kulak, burun veya gözlerinde herhangi bir akıntının oldu©unu  bilmesi veya bundan kußkulanması
durumunda, gıda ißçisinin gıda maddelerinin kontamine olmasını önlemek için olası tüm önlemleri aldı©ından emin
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olması gerekmektedir. Örne©in, derideki açık iltihaplı bir yaranın sargı beziyle ve su geçirmez bandajla kapanması
ya da nezleli birinin burun akıntısını önleyici ilaç alması gerekir.

¥ßçilerin kullanımı için sa©lanan lavabolar

Gıda Güvenli©i Uygulamaları 3.2.2 Standardı ve Genel Koßullar ve Yiyecek Yerleri ve Gereçleri 3.2.3 Standardının
her ikisi de el yıkama koßulları içerir.

Yiyecek hazırlayan kißilerin el yıkama koßulları Gıda Güvenli©i Uygulamaları 3.2.2 Standardı ve Genel
Koßullar’ında belirlenmißtir.  Bu koßullar konusunda daha fazla bilgilenmek için Gıda Güvenli©i Standartları - Sa©lık
ve Hijyen, Gıda ¥ßçilerinin Sorumlulukları baßlıklı bilgi notuna bakınız.

Gıda ¥ßletmeleri, Araç ve Gereçleri 3.2.3 Standardı, ißletmelerin, gıda ißçilerinin çalıßtıkları yerlerde kolayca
ulaßabilecekleri, örne©in, gıda maddelerini hazırladıkları yerde ve tuvaletlerin yanında bir lavabo sa©lamalarını
öngörmektedir.  ¥ßletmeler ayrıca bu lavabolardan temiz ılık suyun akmasını da sa©lamalıdırlar.

Buna ek olarak, Gıda Güvenli©i Uygulamaları 3.2.2 Standardı ve Genel Koßullar, gıda ißletmelerinin, lavaboların
yanlarında sabun ve di©er temizlik maddelerini ve personelin ellerini bir kez kurulayıp atabilecekleri bez veya ka©ıt
havlu bulundurmasını öngörmektedir.  Uygunsa ka©ıt havluların atılabilece©i bir çöp kutusu sa©lanması ve
lavaboların el, kol ve yüz yıkamanın dıßında baßka maksatlarla kullanılmaması gerekmektedir.

Gıda ¥ßletmesinin sa©lık ve hijyen konusundaki di©er sorumlulukları   

Gıda ißletmeleri, Araç ve Gereçleri 3.2.3 Standardı’nda gıda ißletmelerinin, gıda ißçileri için yeterli sayıda tuvalet
sa©lamaları, ve ayrıca ißçilerin kißisel eßya ve giysileri, ofis araç gereçleri ve ka©ıtlar ile ißletmenin kullandı©ı
kimyasal maddeler için ayrı depolama alanları bulundurmaları öngörülmektedir.

Gıda ißçlerini sa©lık ve hijyen sorumlulukları konusunda bilgilendirme

Gıda ißletmeleri gıda ißçilerine özellikle onları ilgilendiren sa©lık ve hijyen koßullarını anlatmalıdırlar. Bunu,
örne©in, poster ya da bildiri veya gıda endüstrisi e©itim videosu kullanarak yapabilirler.  Bu koßullar Gıda Güvenli©i
Uygulamaları 3.2.2 Standardı ve Genel Koßullar’da açıklanmaktadır. Bu konuda daha fazla bilgilenmek için Gıda
Güvenli©i Standartları - Sa©lık ve Hijyen, Gıda ¥ßçilerinin Sorumlulukları baßlıklı bilgi notuna bakınız.  Koßullar, gıda
ißçilerinin yiyecekleri kontamine etmemeleri için makul önlemleri almalarını sa©lamak üzere tasarlanmıßtır.

Gıda ißçilerinin özel yaßamlarının korunması

Gıda ißçileri aßa©ıda belirtilen durumlarda ßeflerine haber vermelidirler:
• gıda maddelerine bulaßabilecek bir hastalıkları oldu©unu ya da hastalı©ı taßıdıklarını bilmeleri ya da

kußkulanmaları;
• deride iltihaplı (enfekte olmuß) bir yaranın ya da kulak, burun veya göz akıntısının oldu©u ve bunun

neticesinde  gıda maddelerinin kontamine olma olasılı©ının bulunması; veya
• hazırlık sürecinde gıda maddelerini kontamine ettiklerini bildiklerinde ya da kußkulandıklarında.

Bir gıda ißçisi bu durumlardan herhangi birini ßefine haber vermißse, ßef bu bilgiyi, ißletme sahibi ve denetleme
görevlisi hariç, ißçisine danıßmadan hiç kimseye açıklamamalıdır.  Ayrıca gıda ißletmesi bu bilgiyi gıda maddelerinin
kontamine olmasını önlemenin dıßında baßka hiçbir amaçla kullanmamalıdır. 

Daha fazla bilgiye gereksinim duyuyormusunuz?

Standartların örnekleri, yönetmelikler, destek materyalleri ve di©er bilgi notları ANZFA’nın web sitesinde
(www.anzfa.gov.au) mevcuttur. Standartlar her Eyalet ve Bölge’de uygulanmaya baßladı©ından, gıda ißletmeleri,
yerel belediyelerinin Çevre Sa©lık Görevlilerinden ya da Eyalet veya Bölgelerinin Sa©lık veya Sa©lık Hizmetleri
Bakanlıkları ve Kamu Sa©lık Birimleri’nden bilgi alabilirler.
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