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Gıda Güvenlik Standartları - Gıda ißçilerinin 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 stan-
dartları anlaßmasına gıda hijyen standartları dahil de©ildir.

Gıda Güvenli©i Uygulamaları 3.2.2 Standardı ve Genel Koßullar’a göre gıda ißçileri halkın aldı©ı yiyeceklerin güvensiz ya
da uygunsuz ßekilde olmadı©ını sa©lamak için makul önlemleri almaktan tümüyle sorumludur.  Gıda ißçilerinin ayrıca,
sa©lıkları ve hijyenleriyle ilgili olarak da belirli sorumlulukları vardır. 

Bir Gıda ißçisi misiniz?

Gıda ißçisi, bir gıda ißletmesinde gıdalar ya da bunlarla temas eden çatal-bıçak, tabak ve kase gibi gereçlerle çalıßan bir
kißidir. Gıda ißçisi bir gıda ißletmesinde çeßitli ißler yapabilir. Sözgelimi; yemek yapma, pißirme, hazırlama, servis yapma,
paketleme, sergileme ve depolama gibi. Gıda ißçileri ayrıca imalat, üretim, alım, yiyeceklerin suyunu ya da özünü çıkarma,
ißlemden geçirme, nakliye, teslim, buzlarını çözme ya da koserveleme gibi ißlerle de u©raßabilirler.

Bir gıda ißçisi hastalandı©ında ne yapmalıdır?

• Gıda ißçisinin yiyeceklerle geçen bir hastalı©ının olması durumunda

Gıda ißçileri çalıßırken ißyerinde istifra etme, ishal, ateß ya da ateßle birlikte bo©az a©rısı belirtileri farkettiklerinde
ßeflerine haber vermelidir. Bu belirtiler baßka bir nedenden kaynaklanabilir, bu durumda ßeflerine haber vermeleri
gerekmez. Örne©in; Bir gıda ißçisi hamile oldu©u için istifra ediyor olabilir.

Gıda ißçileri yiyeceklerle geçen bir hastalıkları oldu©u veya taßıdıkları teßhisinin kondu©unda  ßeflerine haber verme-
lidir.

Gıda ißçileri hastalıklarını bildirmenin yanısıra, gıda ißçileri hastalıkları nedeniyle gıdayı uygun olmayan güvensiz bir
yiyecek haline getirme olasılı©ına karßı gıda hazırlama ißine son vermelidir.  Ayrıca hasta olan gıda ißçisi baßka ißler
yapmak üzere ißyerinde kalmıßsa herhangi bir gıda maddesini kontamine etmemek için olası tüm önlemleri almalıdır. 

Not: Gıda maddelerine bulaßabilecek hastalıklar arasında Hepatit A ve giardia, salmonella ve kampylobakter bakteri-
lerinin sebep oldu©u hastalıklar sıralanabilir.

• Gıda ißçisinin derisinde çeßitli enfeksiyonlar veya yaralar varsa

Bir gıda ißçisinin so©uk algınlı©ı, enfeksiyon ya da kulak, burun veya göz akıntısına sebep olan bir hastalı©ı oldu©unda
ve bunun, gıda maddelerini müßterilerin tüketimi için uygun olmayan güvensiz bir hale gelmesine neden olaca©ı
durumlarda ßefine haber vermelidir.

Bir gıda ißçisinin böyle bir durumda gıda maddeleri ile u©raßmaya devam etmesi halinde, gıda maddelerinin kontamine
olmasını önlemek için olası tüm önlemleri aldı©ından emin olması gerekmektedir. Örne©in, enfekte olmuß açıktaki bir
yara bandaj, sargı beziyle ya da su geçirmez bandajla tamamen kapatılabilir ya da akıntıyı önlemek için ilaç
kullanılabilir.

•   Gıda ißçisi bazı gıda maddelerini kontamine edebilece©ini biliyor ve bundan kußku 
duyuyorsa

Bir gıda ißçisinin gıda maddelerinin müßterilerin tüketimi için uygun olmayan güvensiz bir  hale gelmesine neden
oldu©unu bilmesi ya da kußkulanması durumunda ßefine haber vermesi gerekir. Örne©in, ißçinin taktı©ı
takının/mücevherin yiyece©in içine düßmesi gibi.
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Kißisel Hijyen (temizlik)

Gıda ißçilerinin kißisel hijyen ve temizlik uygulamaları gıda maddelerinin kontaminasyon riskini mümkün oldu©u kadar
azaltmaya yönelik olmalıdır. 

Bilmeleri ve yapmaları gereken en önemli noktalar aßa©ıda belirtilmißtir:

❑ vücutlarının ya da üstlerindeki herhangi bir ßeyin ya da giysinin gıda maddelerine ya da hazırlanan yüzeylere temas
etmesini önlemek için makul önlemleri almak;

❑ hazır gıdalara gereksiz yere dokunmaktan kaçınmak;
❑ yapılan ißin niteli©ine göre temiz giysiler giymek;
❑ vücudun açıkta olan herhangi bir yerindeki bandaj veya sargı bezlerinin su geçirmez bir materyalle kapatılmıß

oldu©undan emin olmak
❑ açıktaki gıda maddelerinin üzerinde ya da temas edebilecekleri yüzeylerde yemek yememek;
❑ açıktaki gıda maddelerine ya da temas edebilecekleri yüzeylere do©ru  hapßırmamak, sümkürmemek, öksürmemek;
❑ gıda maddelerinin hazırlandı©ı yerlerde tükürmemek, sigara içmemek, tütün ya da benzeri ßeyler hazırlamamak; ve
❑ tuvalet dıßındaki yerlere küçük ya da büyük aptes yapmamak.

Gıda ißçilerinin uyması gereken bazı özel el yıkama kuralları

Gıda ißçileri gıda maddelerini elleriyle kontamine etme olasılı©ının ortaya çıktı©ı tüm durumlarda ellerini yıkamalıdır.
Aßa©ıda belirtilen durumlar buna dahildir:

❑ çi© gıdaların hazırlanmasından sonra tüketime hazır gıda maddelerinin ißlemine baßlamadan hemen önce;
❑ tuvaleti kullandıktan hemen sonra;
❑ gıdaların hazırlanıßı ißlemine baßlamadan önce ya da baßka bir ißin ardından yeniden gıda hazırlama ißlemine

baßlamadan önce;
❑ sigara içtikten, öksürdükten, hapßırdıktan, mendil ya da ka©ıt mendil kullandıktan, yemek yedikten ve herhangi bir

ßey içtikten, tütün ya da benzeri madde kullandıktan hemen sonra;
❑ saçları, baß derisini ve vücudun a©ız, burun, kulak ve makat gibi açık yerlerini elledikten sonra;

Gıda ißçileri ellerini nasıl yıkamalıdır?

1. ¥ßletmenin sa©ladı©ı lavaboları kullanmak.
2. Sabun ya da di©er temizlik maddeleri kullanarak elleri çok iyi bir ßekilde yıkamak. 
3. Ilık akan su kullanmak.
4. Elleri bir kez kullanılıp atılan havlu ya da hastalı©a sebep olan mikropların bulaßmasına yol açmayacak yöntemlerle

kurulamak.

Daha fazla bilgiye gereksinim duyuyor musunuz?

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, yiyecek ißletmeleri, yerel belediye Çevre Sa©lık
Görevlilerinden ya da Eyalet veya Bölgelerinin Sa©lık veya Sa©lık Hizmetleri Bakanlıkları ve Kamu Sa©lık Birimleri’nden
bilgi alabilirler. 

Eyalet ve Bölge sa©lık bakanlıkları ve yerel belediyelerin haberleßme ayrıntıları Gıda Güvenlik Standartları - Bilgilendirme
ve tavsiye Kaynakları adlı ayrı bir bilgi notunda yer almaktadır.
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