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43. Nolu Enfeksiyon Yasasl, fikra 1 ve bir nolu
talimatname
(l nfe kti o nss ch utzgesetz lfs G )
Saöllk üzerine bilgiler ve glda maddeleri kullanrllgl
Profesyonel glda maddelerini üreten, igleten veya satrga sunan kigiler:

1.

Et ve Tavuk mamülleri

2.

Süt ve süt mamülleri

3.

Balrk, Istakoz veya yumugakcalar ve onlardan üretilen mamüller

4.

Yumurta ürünleri

5.

Bebek veya küguk goguk mamalarr

6.

Dondurma ve Dondurma ürünleri

7.

Qig veya pigmig hamur igleri

8.

Mezeler, pigmemig gtdalar, Patates salatalarr, Soslar, mayonezler ve grda m,ayalarr,

do$rudan yada dolaylr olarak, ihtiyag duyulan
bagka gerekli araElar

araqlar', mesela; Tabak, Sofra takrmr, ve

VEYA

Lokanta mutfaklartnda, gazinolarda, kantinlerde, kahvehanelerde veya ona benzer
müesseselerde ve halka agik yiyecek satan yerlerde.

llk defa bu igleri görebilmek igin yasalara göre Sa$lrk Bakanllllndan bir vesika
alrnmalrdrr.

Neden bu özel tedbir altnmalrdrr?
[Jste de saydrgrmrz grda maddelerinde bazr virüsler gabuk üreyebiliyorlar. Virüslu grda
maddelerini yendi$inde, insanlar hastalanabilirler.
Bu nedenlerden dolayr her igyerinin mügtelerine kargr ve galrganlarrn saglrgrna büyük önem
vermelerinin yani srra hijyenik kaidelere uymalarr garttrr.

(Bu kaideleri yukarrda da görebilirsiniz

)

Enfeksiyon yasasrna göre, yukarrda belirttigimiz igleri icra etmeniz yasaktrr, gayet sizlerde
Hastalrk semptomlan doktor tarafrndan belirlendiyse:

o
.
.

lshal (enfeksiyon ve virüs hastalrklarrndan dolayr ise) Salmonellen, Shigellen,
Cholerabakterien, Staphylokokken, Campylobacter, Rotaviren
Tifüs veya Paratifüs
Virüshepatitis A veya E (Karaciger iltihaplarr)

"

Agtk yaralar veya cilt hastallklan nz var ise, bunlarda bulunan virüsler glda maddeleri
üzerinden bagkalarrna bulagabilirler.

DIgkt kontrolünde agagrdaki Virüsler tesbit edilirse:

-

Salmonellen
Shigellen
Enterohämorrhagische Escherichia coli-Bakterien
Choleravibrionen

ve siz bu bakterilerden dolayr kendinizi rahatsrz hissetmeniz bile yinede bu süre zartnda
yiyecek maddeleri üretinde bulmuyorsanrz bile glda maddeleri uretiminde cahgllmasr

yasaktrr.

Aga$rda saydl$lmtz semptomlar bu hastallklann
belirtilerid ir:
Gunde iki defadan fazla ishal oluyorsanrz, ve buna ballantrlr olarak mide bulantrsr, kusma
ve yüksek ategden gikayetiniz var ise.

Yüksek Ateg, Bag-, Kartn veya eklem agrrlarrnda ve Kabrz ,Tifüs ve Paratifüs belirtilieri
kendini gösterirse,

Choleranln tipik belirtiler, oldukca agrk renkde ishal ve vücuttaki yüksek su kaybrdrr.
Teniniz veya gözbebef iniz sarr ise, aynr anda halsizlik ve igtahsrzltk olursa Hepatitis A
veya E nin belirtileridir.
Yaralar veya agik yaralar Cilt hastalrklarrndan dolayr hafif krzarmrg, nemli veya qigmig
olursa virüslü olabilir.
Saydr$rmrz hastalrk belirlileri sizde ortaya grkarsa, hemen ev veya iq dokturunuza
gitmelisiniz. Qalrgtr!rnrz ig yerinize bilgi vermelisiniz.
(Daha fazla bilgi alamak igin 2 sayfayr okuyunuz.)
Bu agtklamayr okuyup anladtysanrz ve bulagrcr hastalrklardan dolayr galrgma yasa!r
hakktnda bilginiz yoksa lütfen imzalayntz.
Bu belgenin bir örnegini isterseniz alabilirsiniz.

