Belehrungsbogen Thailändisch

คําแนะนําตามกฏหมายวาดวยเรือ
่ งการปองกันโรคติดตอ มาตราที่ 43 ขอ
1 ใหญ ขอ 1 ยอย
(ฉบับเพิ่มเติมขอมูลของสถาบัน Robert-Koch-Instiut)

สํานักงานสาธารณสุขเขตชาลอตเทนบวรก-วิลเมอสดอรฟ

Gesundheitsamt
des Rhein-Sieg-Kreises
โฮเฮนซอลเลนดัม 174-177,
10713 กรุงเบอรลิน
สถานะขอมูล 04/2013
ทานสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนายจางไดจากเจาหนาที่

ขอมูลเรือ
่ งสุขศึกษาและอนามัย
่ วกับเครือ
่ งอุปโภคบริโภค
สําหรับงานทีเ่ กีย
บุคคลใดทีต
่ อ
 งมี “บัตรแดง” หรือ “Rote Karte”
คนที่มีอาชีพผลิต มีหนาที่เกี่ยวของกับ จําหนาย
หรือตักเสิรฟเครื่องอุปโภคบริโภคดังตอไปนี้
1.

เนื้อสัตว

เนื้อสัตวปก
 และอาหารทีท
่ าํ มาจากเนือ
้ สัตว

2.

นม

3.

ปลา กุง ปู หอย

และผลิตภัณฑที่ทาํ มาจากนม
ปลาหมึก หรือสัตวอน
ื่ ๆในจําพวกนี้

และผลิตภัณฑทท
ี่ าํ มาจากสัตวเหลานี้
4.

ผลิตภัณฑจากไข

5.

อาหารสําหรับเด็กเล็ก และทารก

6.

ไอศครีม และผลิตภัณฑทม
ี่ ไ
ี อศครีมเปนสวนผสม

7.

ของอบตางๆ ทีม
่ ไ
ี ส หรือหนา ที่ไมไดอบหรือปรุงจนสุก

8.

อาหารทีป
่ รุงสําเร็จ

อาหารดิบ สลัดมันฝรัง่

ซอสหมักอาหาร

มายองเนส
น้าํ ซอสทีม
่ ส
ี ว
 นผสมของน้าํ มัน และเชือ
้ หมัก
9.

ถัว
่ งอกชนิดตางๆ หรือเมล็ดธัญพืช ทีใ
่ ชผลิตถัว
่ งอก หรือบริโภคสด

บุคคลผูตอ
 งใชมือจับอาหารเหลานี้ในการประกอบอาชีพทั้งทา
งตรง หรือทางออม (เชน
มีภาชนะจานชามใส หรือมีการหอหุม
 เก็บไวในกลองอีกที)
กอนที่จะไดรับอนุญาตใหทาํ งานไดตองไดรับคําแนะนําตามกฎหมายทีว
่ า ด
วยเรื่องการปองกันโรคติดตอมาตราที่ 43
รวมทั้งบุคคลทีท
่ ํางานในครัวของรานขายอาหาร โรงแรม
ภัตตาคาร โรงอาหาร
คาเฟ หรืออื่นๆ ที่มห
ี นาทีร่ ับผิดชอบในดานการปรุงอาหาร
และบริการคนเปนจํานวนมากตองไดรับคําคําแนะนําตามกฎหมายที่วา ดวย
เรื่องการปองกันโรคติดตอมาตราที่ 43 กอนการปฎิบัติหนาที่
หลังจากทีไ
่ ดรบ
ั คําแนะนํา และชีแ
้ จงจากเจาหนาทีแ
่ ลวจะไดรบ
ั
“บัตรแดง”
หรือ “Rote Karte“ และตองมีอายุไมตา่ํ กวา 3 เดือนเมือ
่ เริม
่ ทํางาน

(จะเปนการดี ถามีจดบันทึกการใหคาํ แนะนําครั้งแรกในบัตรแดง
เพื่อที่จะไดเปนหลักฐานวาไดรับคําชี้แจงภายในสามเดือน ตามกําหนด)
นายจางมีหนาที่ตอ
 งชี้แจงใหลูกจางทราบถึงกฎหมายที่วา ดวยเ
รื่องการปองกัน
โรคติดตอนี้ โดยทันทีที่ลูกจางเริ่มปฏิบัติงาน และทุกๆ 2 ป
โดยที่นายจางตองจดบันทึกเก็บเอาไวดวยเปนหลักฐาน

หนังสือทีไ
่ ดบันทึกไววา วานายจางไดชี้แจงใหลูกจางรับทราบแลวตอนเขา
เริ่มปฎิบัติงาน และที่ไดบันทึกไวครั้งสุดทายตองเก็บรักษาไวในทีท
่ ํางาน
เพื่อใหเจาหนาทีท
่ ม
ี่ าตรวจสามารถตรวจสอบไดทุกเวลา
ทําไมเราจําเปนตองทราบขอเท็จจริงเกีย
่ วกับมาตรการณการปองกันโรคติ
ตอ
เนื่องจากในอาหารทีไ
่ ดกลาวมาทุกขอขางบน
อาจจะมีการแพรเชือ
้ ของเชื้อโรคที่เปนตัวการทําใหเกิดโรคตางๆ ไดงาย
และรวดเร็ว
การรับประทานอาหารทีม
่ ีเชื้อโรคทําใหปวยหนักเปนโรคติดเชื้อจากอาหา
ร หรืออาหารเปนพิษได โดยเฉพาะคนสูงอายุ เด็กเล็ก
หรือคนทีม
่ ีภูมิคุมกันโรคต่ํา อาจจะเปนอัตรายถึงชีวิตได
ในสถานที่บริการขายอาหาร หรือสถานทีท
่ ี่มก
ี ารประกอบอาหารใหญๆ
คนจํานวนมากอาจจะติดเชื้อที่มาจากอาหารได ดังนั้น
พนักงานทุกคนจึงตองมีความรับผิดชอบ
และปฏิบัติตามกฎเกณฑการปองกันการติดเชื้อ
โดยคํานึงถึงเรื่องสุขศึกษา และอนามัย อยางเครงครัด
กฏเกณฑเกี่ยวกับการปองกันการติดตอโรคทีม
่ าจากอาหารอยูใ
 นหนา 3

เมือ
่ ใดจะถูกหามไมใหทาํ งาน
กฎหมายปองกันการติดตอของโรคที่มาจากอาหารไดกําหนดไววา
หามมิใหบุคคลที่มโี รคตอไปนี้ประกอบอาชีพที่กลาวมาขางตน
หรือแพทยไดวินิจฉัยพบวาเปนโรคตอไปนี้

- ทองเสียฉับพลันทีต
่ ิดตอได เกิดจากเชื้อโรคตางๆ เชน
Samonellen (แบคทีเรียชือ
่ แซลโมแนลลา) , Shigellen
(แบคทีเรียลําไสใหญ), Typhus (ไขรากสาด/ไขไทฟอยด), Paratyphus
(ไขรากสาดนอย), Cholerabakterien (โรคอหิวาต หรือโรคหา),
Staphylokokoen (แบคทีเรียประเภทหนึ่ง), Campylobacter
(แบคทีเรียประเภทหนึ่ง), Rotaviren
(ไวรัสทีท
่ าํ ใหเกิดอาการทองเสียมักเกิดกับเด็ก) หรือเชื้อโรคอื่นๆ
- โรคไวรัส เอ และ ไวรัสอี (โรคตับอักเสบ)
- มีแผลติดเชื้อ
หรือโรคผิวหนังทีม
่ ีโอกาสแพรกระจายเชื้อโรคไปกับอาหารได
หากพบเชื้อโรคตอไปนี้ จากการตรวจอุจจาระ
อาจจะถูกสั่งหามทํางาน ถึงแมวายังไมรูสึกวาตัวเองปวย
หรือยังไมเกิดอาการของโรคใดๆ เกิดขึ้น
- Samonellen
- Shigellen
- Enterohämorrhagische Escherichia-coli-Bakterien
(แบคทีเรียทีท
่ ําใหเปนโรคกระเพาะอาหาร ลําไสอักเสบ)
- Choleravibrionen
ทั้งนี้หนวยงานสาธารณสุข (Gesundheitsamt)
สามารถมีขอยกเวนได สําหรับแตละกรณีไป
หากมีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคอยางเครงครัด
เพื่อไมใหติดตอผูอื่นได

การหามทํางานมีผลโดยอัตโนมัติเมื่อพบวาตนเองปวย
หรือแพทยตรวจพบ โดยไมตองใหมีคําสั่งจาก Gesundheitsamt
ในกรณีนี้ นายจางไมสามารถไลออกได นายจางเองมีประกัน
หากสูญเสียรายไดไปจากการนี้

อาการใดทีบ
่ ง บอกวาติดเชือ
้ โรคดังกลาวแลว
- ทองเสีย (อาจจะมีเลือด) อุจจาระเหลวมากกวา 3 ครั้งตอวัน
อาจจะมีอาการเวียนศีรษะ อาเจียร และมีไข
- มีไขสูง ปวดหัว ปวดทอง ปวดตามขอ และทองผูก (หลังจากนั้น
มีอาการทองเสียอยางหนัก) ซึ่งเปนอาการของ Typhus และ
Parathyphus
- สวนโรคอหิวาต โดยทั่วไปจะมีอาการทองเสียถายเปนมูก
เสียน้ํามาก
- ผิวหนังเหลือง ตาเหลือง มีอาการออนแอ และไมอยากทานขาว
คืออาการของโรคไวรัสอี และไวรัสเอ
แผล หรือผิวหนังทีถ
่ ลอก เนือ
่ งจากโรคผิวหนัง อาจจะติดเชื้อได
ถาอักเสบแดง บวม มีหนอง
หากพบวามีโรคตางๆ เหลานี้เกิดขึน
้ ใหไปพบแพทยโดยทันที
เพื่อขอคําปรึกษา และรับการรักษา
โดยใหบอกแพทยดวยวาทํางานในโรงงานผลิตอาหาร
หรือเกี่ยวกับการปรุงอาหารโดยตรง

นอกจากนี้ ยังตองแจงใหหว
ั หนา
 ย
หรือนายจางใหทราบถึงการปวยโดยทันทีดว
จะชวยปองกันไมใหเกิดการติดเชือ
้ โรคทีม
่ าจากอาหารไดอยางไร
มือ เปนอวัยวะทีส
่ าํ คัญ
และเปนสาเหตุหลักทีท
่ าํ ใหเกิดการแพรเชือ
้ โรค
ดังนัน
้ การรักษาความสะอาดของมือจึงเปนมาตรการทีส
่ าํ คัญอยางหนึง่
ในการปองกันการติดตอของเชือ
้ โรค
เครือ
่ งประดับ
ถอดเครื่องประดับ (แหวน กําไล นาฬิกาฯ) กอนทํางาน เหงื่อไคล
เชื้อโรคตางๆ อาจจะสะสม และแพรเชื้ออยูในเครื่องประดับ
การลางมือใหสะอาด และการใชยาฆาเชื้อลางมือ
จะฆาเชื้อโรคไมไดหมดถาสวมใสเครือ
่ งประดับ
การลางมือ
ตองลางมือทุกครั้ง
- กอนทํางาน
-หลังจากพักทํางาน
-เมื่อเห็นวามือสกปรก และ
-หลังจากเขาสวมทุกครั้ง หรือเมื่อเอามือเขาจมูก
โดยตองลางมือใหสะอาดหมดจด โดยเปดน้ํากอกลาง
และใชสบูลางมือ ถามือสกปรกมาก ใหใชแปรงขัดเล็บขัดถู
และทําความสะอาด ฆาเชื้อเมื่อใชเสร็จ
ตองคํานึงถึง ปลายนิ้ว เล็บ ที่วา งระหวางนิ้ว หลังมือและนิ้ว ฝามือ
นิ้วโปงทุกๆ ดาน

ใหใชเครือ
่ งเปามือใหแหง
หรือใชกระดาษ/ผาเช็ดมือที่ใชแลวทิง้ เช็ดใหแหง
และใชกระดาษจับหัวกอกน้ําปดกอกน้ํา
เพื่อที่จะไดไมสัมผัสกับกอกดวยมือเปลา
ขัน
้ ตอนการฆาเชือ
้ โรค
1. เช็ดมือใหแหงสนิท
2. ใชน้ํายาฆาเชื้อโรคที่มีสวนผสมของอัลกอฮอลประมาณ 3
มิลลิลิตร หยดบนฝามือ
3. ถูทาบนฝามือใหทว
ั่
(โดยคํานึงถึงจุดตางๆของมือเหมือนการลางมือ)
4. รอประมาณ 30 วินาทีใหยาออกฤทธิ์ (ถูมือใหยาระเหยแหงหมด)
การใหยาฆาเชื้อออกฤทธิ์
มีความสําคัญมาก
การรักษาผิวก็เปนมาตรการอยางหนึง่ ในการรักษาสุขภาพ
และปองกันการติดเชื้อ ดังนั้นการทาครีมที่มือจึงสําคัญ
ผิวหนังทีไ
่ ดรับการดูแลอยางดี จะไมมีรอยแตก
และปองกันการติดเชื้อโรคไดดีกวา
เสือ
้ ผา
ใหใสเสื้อผาทีส
่ ะอาด เนื่องจากเชื้อโรคสามารถเกาะติดกับเสื้อผา
ใหสวมหมวก เมื่อตองการปองกันมิใหเสนผม
หรือรังแคตกลงไปในอาหาร
การปฏิบต
ั ิตว
ั

ใหปดปากและจมูก เมื่อจามไอหรือจาม ใชกระดาษทิชชู
ใชแลวใหทิ้งเลย และลางมือใหสะอาด
คุณตองมีความรับผิดชอบอยางสูงตอสุขภาพของลูกคา
และคนทีเ่ ขาไววางใจคุณ
ดังนัน
้ การดูแลรักษามือใหมค
ี วามสะอาดอยูเสมอเวลาทํางาน
จึงเปนสิ่งทีส
่ าํ คัญอยางยิ่ง

