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1.AMAÇ: Üretim alanının hijyeninin sağlanması ve dışarıdan olabilecek bulaşmaların önlenmesi.

Üretim faaliyetleri ve üretim faaliyetlerindeki bulaşmaları engellemek.

2.KAPSAM: Hastane beslenme hizmetleri hijyenin sağlanması ve bulaşların önlenmesi.

3.SORUMLULUK:Mutfak çalışanları

4.FAALİYET AKIŞI:

4.1.Haşere İle Mücadele ve Haşere Bulaşmalarının Önlenmesi

4.1.1.Üretim ve depo kapıları giriş - çıkış olmadığı zamanlarda kapalı tutulur. Mümkün olduğu hallerde

hareketin az olduğu kapılar kilitli tutulur veya iptal edilir.

4.1.2.Üretim alanına giriş ve dışarıya açık olan bölümler mümkün olduğu kadar haşere girişlerini

önleyici önlemler alınmıştır.

4.1.3.Sözleşmeli ve sertifikalı olan ilaçlama kuruluşu tarafından düzenli olarak hafta 1 kezilaçlama ve

kontrolü yapılmaktadır. Üretim tesisine hiçbir evcil hayvanın girmesine izin verilmez.

4.1.4.Üretim tesisi zeminleri ve iç alanlar atık, çöp ve haşereleri çekebilecek diğer koşullardan temizlik

yoluyla arıtılır.

4.2.Kimyasallardan, Temizlik Malzemeleri, Dezenfektanlardan Kaynaklanabilecek Bulaşmaların

Önlenmesi

4.2.1.Kimyasal maddeler üretim alanlarının dışında uygun ve tanımlı kimyasal deposunda saklanır.

4.2.2.Depolama sırasında kimyasal malzemelerden gıdalara, gıda ambalaj malzemelerine ve gıda ile

temas eden yüzeylere biyolojik, kimyasal ve fiziksel bulaşmalar önlenecek şekilde depolanır.

4.2.3.Kimyasal depolama kapları ve kimyasal odası gıdalar veya gıda ile temas eden ambalaj

malzemeleri için kullanılmaz.

4.2.4.Sadece onaylı kimyasal malzemeler satın alınabilir ya da kullanılabilir. Sadece yetkili personel bu

maddeleri kullanabilir.

4.3.Bakım Kaynaklı Bulaşmaların Önlenmesi

4.3.1.Bakım personeli üretim alanına girmeden önce ellerini yıkar.

4.3.2.Rutin bakım işlemleri tercihen çalışma saatinin dışında veya gerekli koruyucu önlemler alındıktan

sonra yapılır. Acil tamir gerektiren ekipmanların bakımı, gerekli koruyucu tedbirler alınarak deneyimli

personel tarafından yapılır.

4.3.3.Bakım için gelen taşeronlar da bu talimatta belirtilen kurallara uymakla yükümlüdürler ve firma

tarafından kontrol edilirler.

4.3.4.Üretim alanında yapılan tamir ve bakımın bitirilmesinden sonra bakım yapılan alan uygun şekilde
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temizlenir. (süpürülür ve/veya yıkanır).

4.4.Cam, Sert Plastik ve Kesici Alet Bulaşmalarının Önlenmesi

4.4.1.Üretim alanı içerisine hiçbir şekilde cam malzemeler sokulmamaktadır.

4.4.2.Üretim alanlarına yakın alanlardaki camlara kırılma olasılıklarına karşı dağılmalarını önlemek

amacıyla filmler çekilmiştir.

4.4.3.Üretim alanları ve depolardaki florasan ve ampüllere koruyucu başlıklar takılmıştır.

4.5.Ziyaretçi Kaynaklı Bulaşmaların Önlenmesi

4.5.1.Üretim alanlarına girişine izin verilen ziyaretçilere sağlık durumu hakkında bazı sorular yöneltilir

(Salgın hastalık geçirip geçirmediği vb.).Sağlık sorunu olan ve taşıyıcı hastalık ihtiva eden ziyaretçiler

üretim alanına girişine kesinlikle izin verilmez.

4.5.2.Gelen ziyaretçiler işletme kurallarına uymakla yükümlüdür. Üretim girişlerinde ellerini

yıkamadan, bone ve galoş takmadan üretim alanlarına sokulmazlar.


