
Pracownicy branży spożywczej zobowiązani są do: 
- posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych w formie ksążeczki zdrowia lub w 
formie zaświadczenia lekarskiego (orzeczenia te należy uaktualniać przed upływem terminu ich ważności),
- posiadania wiedzy z tzw. „minimum sanitarnego”, 
- przestrzegania warunków higieniczno-sanitarnych, 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni:   
 - zostawić odzież osobistą w miejscu na nią przeznaczonym,   
 -zostawić biżuterię i rzeczy osobiste w miejscu do tego przeznaczonym,   
- włożyć czystą, nieuszkodzoną odzież roboczą (personel należy zaopatrzyć w co najmniej  
  2 zmiany odzieży roboczej) 

Wszelkie niedyspozycje zdrowotne należy zgłaszać kierownikowi zakładu. 

W razie skaleczenia lub otarcia skóry, (jeżeli pracownik jest dopuszczony warunkowo do pracy) używać opatrunków 
wodoszczelnych oraz jednorazowych rękawiczek.

Pracownicy zobowiązani są do codziennej zmiany odzieży roboczej, a w razie potrzeby częściej. 

Szafki na odzież należy utrzymywać w czystości, nie przechowywać w nich artykułów spożywczych (kanapek, napojów itp.) 
oraz pamiętać o wydzieleniu szafek na odzież osobistą i roboczą. 

Posiłki należy spożywać tylko w wyznaczonych miejscach. 

Przed udaniem się na przerwę śniadaniową należy zdjąć odzież ochronną i pozostawić ją w miejscu przeznaczonym 
specjalnie do tego celu. 

Należy przestrzegać instrukcji higienicznego korzystania z WC dla pracowników. Przy kichaniu bądź też kaszlu należy 
zasłaniać nos i usta jednorazowymi chusteczkami

Na stanowisku pracy należy utrzymywać porządek i czystość.  Każdy pracownik odpowiada za swoje stanowisko pracy.

Należy myć ręce zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk każdorazowo: 
- przed rozpoczęciem pracy, 
- po wyjściu z toalety, 
- po pracach związanych z kontaktem z jajami 
- po zakończeniu prac porządkowych takich jak mycie, wynoszenie  śmieci itp.,
- po spożywaniu posiłków,    
- po czesaniu włosów,  
- po wycieraniu nosa i po każdej innej czynności powodującej  zabrudzenie dłoni. 

Po zakończonej pracy należy zdjąć w szatni odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej. 

Pracownikom zabrania się: 
- przystępowania do pracy z brudnymi, długimi, polakierowanymi lub naklejonymi paznokciami u rąk,
- osoby wykonujące prace przy obrocie nieopakowanych środków spożywczych, nie mogą używać do odzieży, w czasie 
pracy, szpilek, agrafek, łatwo tłukących się i ostrych przedmiotów oraz takich ozdób, jak: pierścionki, kolczyki, broszki
i korale, 
- wchodzenia do toalety oraz wychodzenia poza teren sklepu w ubraniu roboczym. - spożywania na terenie zakładu napojów 
alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na ich spożycie, - palenia wyrobów tytoniowych na terenie zakładu, 
chyba że jest wyznaczone do tego miejsce.

higieny osobistej pracowników

Postępowanie

pieczęć zakładu                                    data .......................    zatwierdził  .................................................

Stosuj ochronę indywidualną: 
rękawiczki, maseczki, odzież ochronną.

Po każdym procesie przeprowadź 
higienę rąk zgodnie z instrukcją        

Zachowuj bezpieczną 
odległość między osobami

Zgłaszaj niedyspozycję
zdrowotną przełożonemu

2m
30s

Pierz, myj, dezynfekuj: ściereczki, 
mopy, wózki, kije itp.
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