Belehrungsbogen Vietnamesisch

B•N HÐ•NG DÂN THEO ñI”U § 43 ñOAN 1,
S– 1 LUÂT CH–
CH–NG NHI•M TR¨NG (IFSG)
Các thông tin vŠ viŒc xº lš th¿c phÄm
Nh»ng ngÜ©i hành nghŠ sän xuÃt, ch‰ bi‰n hay phân phÓi các th¿c phÄm sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ThÎt, thÎt gà vÎt và các thành phÄm tØ thÎt;
S»a và các thành phÄm tØ s»a;
Cá, cua hay các Ç¶ng vÆt thân mŠm và các thành phÄm;
Các thành phÄm tØ trÙng;
Các loåi th¿c phÄm cho trÈ sÖ sinh và thi‰u nhi;
Kem và các thành phÄm nºa kem;
Các loåi bánh v§i nhân hay vÕ không nÜ§ng hay nÃu chín;
Các th¿c phÄm cao cÃp, tÜÖi sÓng v§i khoai tr¶n sÓt mayonaise, nÜ§c sÓt cá thÎt,
sÓt mayonaise, các nÜ§c sÓt tØ nhÛ tÜÖng, các låi men th¿c phÄm

mà qua Çó có Çøng chåm tr¿c ti‰p (b¢ng tay) hay gián ti‰p (thí dø v§i Çïa chén, dao
nïa và các ÇÒ dùng làm viŒc khác)
ho¥c
làm viŒc trong b‰p nhà hàng, cæng tin, quán cà phê hay các nÖi có phøc vø æn uÓng
chung,
ÇŠu cÀn có giÃy chÙng nhÆn do Sª y t‰ cÃp theo ÇiŠu 43, Çoån 1 luÆt
luÆt chÓng nhiÍm
trùng trÜ§c khi ÇÜ®c bÃt ÇÀu làm viŒc.

TAI SAO C“N ñˆC BIÊT CHÚ Ý ñ•N
ñ•N CÁC BIÊN PHÁP
PH¼NG NG¯A NAY?
Các mÀm bŒnh có th‹ sinh sän Ç¥c biŒt nhanh chóng trong các th¿c phÄm k‹ trên.
Qua æn các th¿c phÄm nhiÍm trùng, ngÜ©i ta có th‹ bÎ nhiÍm trùng hay trúng Ç¶c
n¥ng. NÖi các tiŒm æn hay các cÖ quan phøc vø æn uÓng chung, có th‹ bÎ trúng Ç¶c
hàng loåt.
Vì các lš do Çó, Ç‹ bäo vŒ ngÜ©i tiêu dùng cÛng nhÜ t¿ bäo vŒ, cÀn có tinh thÀn trách
nhiŒm và cänh giác cao các quy ÇÎnh vŒ sinh.
(Các
(Các quy ÇÎnh quan tr†ng nhÃt ÇÜ®c tóm lÜ®c trong bän Çính kèm sÓ 1)
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LuÆt chÓng nhiÍm trùng quy ÇÎnh Ông/Bà không ÇÜ®c làm các công viŒc trên khi có
nh»ng triŒu chÙng có khä næng ÇÜa Ç‰n hay Çã ÇÜ®c bác sï phát hiŒn các bŒnh sau:

-

-

Viêm då dày ru¶t (tiêu chäy thình lình và lây lan) bªi các vi khuÄn san-mo-nen,
shi-ghen, dÎch tä, khuÄn cÀu chùm, khuÄn noãn, khuÄn Rota hay các khuÄn gây
tiêu chäy;
SÓt thÜÖng hàn hay sÓt lây nhiÍm tÜÖng t¿ thÜÖng hàn;
Siêu vi gan loåi A hay E (gây nhiÍm trùng gan);
Ông bà bÎ thÜÖng tích nhiÍm trùng hay bŒnh da có khä næng lây lan sang ngÜ©i
khác qua ÇÜ©ng th¿c phÄm.

Qua khám phân,
phân së chÙng minh viŒc nhiÍm các bŒnh sau:
- Sa.mo-nen;
- Shi-gen;
- Các vi khuÄn ÇÜ©ng ru¶t loåi Escherichia;
- BŒnh tä.
N‰u Ông/bà nhiÍm và thäi các vi khuÄn này (m¥c dù có khi không cäm thÃy bŒnh)
thì së bÎ cÃm hoåt Ç¶ng trong nghành th¿c phÄm.
CÁC TRIÊU CH-NG CÑA CÁC BÊNH NÊU TRÊN:
Tiêu chäy , Çi cÀu lÕng hÖn 2 lÀn/ngày, có khi thêm chóng m¥t, ói mºa và sÓt.
SÓt nhiŒt Ç¶ cao, n¥ng ÇÀu, Çau bøng, Çau kh§p xÜÖng và bón (mÃy ngày sau m§i
tiêu chäy) là dÃu hiŒu cûa bŒnh thÜÖng hàn hay tÜÖng t¿.
t¿
Tiêu bi‹u cho bŒnh tä là tiêu chäy màu s»a Çøc và mÃt nÜ§c nhiŠu.
Da và m¡t bÎ vàng cùng y‰u sÙc, kém æn là các triŒu chÙng siêu vi gan
gan A hay E.
E
Các v‰t thÜÖng, rách da hay nh»ng bŒnh da có th‹ Çã nhiÍm trùng n‰u bÎ ÇÕ,
ÇÕ nh©n,
nh©n
Ü§t hay sÜng.
sÜng
Khi Ông/Bà có nh»ng triŒu chÙng trên, cÀn Ç‰n khám bác sï tÜ hay bác sï cÖ quan
ngay. CÀn cho bác sï bi‰t mình làm viŒc trong nghành th¿c phÄm. Ngoài ra Ôngg/Bà
có b°n phÆn phäi báo ngay cho cÃp trên ÇÜ®c bi‰t.
(N‰u Ông/Bà muÓn bi‰t thêm chi ti‰t vŠ các bŒnh trên, xin xem bàn kèm sÓ 2)

Bây gi© yêu cÀu Ông/Bà kš vào t© khai sau Çây r¢ng Çã Ç†c bän hÜ§ng dÅn, Çã hi‹u
và không có ÇiŠu gì Ç‹ bÎ cÃm hành nghŠ.
Sau khi ÇÜ®c thuy‰t giäng hÜ§ng dÅn, Ông /Bà së ÇÜ®c cÃp giÃy chÙng nhÆn Ç‹ n¶p
cho chû nhân hay cÃp trên.
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CÁC HÐ•NG
HÐ•NG DÂN ñˆC BIÊT CHO CHÑ NHÂN/CƒP TRÊN
1. Chû nhân cÛng phäi khai theo bän Çính kèm n‰u cÛng thu¶c vŠ nh»ng
ngÜ©i có hoåt Ç¶ng ghi nÖi trang 1 cûa bän hÜ§ng dÅn.
2. Ông/Bà chÌ ÇÜ®c làm nh»ng viŒc ghi nÖi trang 1 cûa bän hÜ§ng dÅn n‰u Çã
ÇÜ®c cÃp chÙng nhÆn theo nhÜ bän Çính kèm hay có ChÙng chÌ sÙc khÕe
theo ÇiŠu §18 LuÆt dÎch tÍ liên bang.
3. Khi hành nghŠ lÀn ÇÀu, chÙng chÌ sÙc khÕe do Sª y t‰ cÃp không ÇÜ®c cÛ
hÖn 3 tháng.
4. Sau khi nhÆn ngu©i Ç‹ làm nh»ng công viŒc ghi nÖi trang 1 cûa bän hÜ§ng
dÅn, hàng næm Ông/Bà phäi h†p giäi thích nh»ng quy ÇÎnh nÖi trang 2 vŠ
LuÆt chÓng nhiÍm trùng và ghi tên nh»ng ngÜ©i Çã tham d¿.
5. Ông/Bà phäi Ç‹ s¤n nÖi làm viŒc các chÙng nhÆn cûa mình, cûa các nhân
viên và giÃy t© vŠ bu°i h†p giäi thích m§i nhÃt và trình cho các nhân viên
cÖ quan h»u trách khi ÇÜ®c yêu cÀu. N‰u làm viŒc ª nhiŠu nÖi thì trình bän
chøp có thÎ th¿c.
6. N‰u Ông/Bà hay nhân viên cûa mình có triŒu chÙng các bŒnh nÖi trang 2,
n‰u bÎ m¶t trong các bŒnh trên hay n‰u có thÄm ÇÎnh y t‰ vŠ viŒc Çã bÎ
nhiÍm/thäi các vi khuÄn nói trên, Ông/Bà phäi th¿c hiŒn các biŒn pháp vŒ
sinh Ç‹ chÓng lây lan tåi cÖ sª làm viŒc. CÖ quan ki‹m soát th¿c phÄm và
Sª y t‰ së cho các thông tin cÀn thi‰t.
7. Bän hÜ§ng dÅn này không thay th‰ các bu°i hÜ§ng dÅn thÜ©ng kÿ theo Quy
ÇÎnh vŒ sinh th¿c phÄm.

B•N ñ´NH K×M S– 1

ÔNG/BA C¹ TH” LAM Gµ G¹P PH“N
CH–
CH–NG NHI•M TR¨NG THÐC PHÂM
Trä l©i:
l©i
-

-

TrÜ§c khi b¡t ÇÀu làm viŒc, trÜ§c khi b¡t ÇÀu công Çoån và dï nhiên sau khi
xº døng nhà cÀu, phäi rºa tay kÏ lÜ«ng v©i xà bông và nÜ§c såch. Lau tay
b¢ng khæn dùng m¶t lÀn;
TrÜ§c khi làm viŒc, tháo bÕ nhÅn và ÇÒng hÒ;
M¥c quÀn áo bäo h¶ såch së (MÛ trùm, áo khoác, gæng tay, giÀy trong
nhà);
ñØng bao gi© ho hay h¡t xì vào th¿c phÄm;
Che các v‰t thÜÖg nhÕ và không sÜng tÃy nÖi bàn tay và cánh tay b¢ng
bæng dán chÓng trùng không thÃm nÜ§c.

