การล้ างมือใน
ธุรกิจอาหาร
 มีสบูแ่ ละกระดาษเช็ดมือแบบใช้ ครัง้ เดียวทิ ้ง
(หรือเครื่องเป่ ามือ)
การล้ างมือของท่านอย่างถูกต้ องเป็ นขันตอนส
้
าคัญ
และมีภาชนะใส่กระดาษเช็ดมือที่ใช้ แล้ ว
ที่ทา่ นสามารถทาได้ เพื่อลดความเสี่ยงของความเจ็
บป่ วยจากอาหารในธุรกิจของท่านลงให้ เหลือน้ อยที่  กาหนดไว้ อย่างชัดเจนว่าเพื่อวัตถุประสงค์ในก
สุด
ารล้ างมือ แขน และหน้ าเท่านัน้

การล้ างมืออย่ างถูกต้ องเป็ นเรื่องสาคัญ

การล้ างมือให้ สะอาดทุกส่วนเป็ นวิธีทางกายภาพที่
ช่วยกาจัดสิ่งสกปรก เศษอาหาร คราบไขมัน
รวมทังแบคที
้
เรียและไวรัสที่เป็ นอันตรายออกจากมื
อของท่าน

วิธีล้างมืออย่ างถูกต้ อง
โดยใช้ จดุ ล้ างมือในธุรกิจอาหาร
ให้ ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้:
1. ล้ างมือของท่านสะอาดอย่างทัว่ ถึงด้ วยสบูแ่ ล
ะน ้าอุน่ ที่ไหลจากก๊ อก

กฎหมายกาหนดว่าผู้จบั ต้ องอาหารต้ องล้ างมือของ
ตน

สถานที่บางแห่งต้ องมีจดุ ล้ างมือที่ติดตังก๊
้ อกน ้าแบ 2. ถูมือด้ วยสบูใ่ ห้ เป็ นฟอง
บเปิ ดปิ ดโดยไม่ต้องใช้ มือ เช่นโรงฆ่าสัตว์
ให้ แน่ใจว่าถูสบูใ่ ห้ เป็ นฟองบนด้ านหลังมือ
ร้ านขายเนื ้อ ฯลฯ
ระหว่างนิ ้ว และใต้ เล็บด้ วย
กรุณาตรวจสอบจากหน่วยงานบริหารส่วนท้ องถิ่นข
3. ขัดถูมืออย่างน้ อย 20 วินาที
องท่านหรือ NSW Food Authority
4. ล้ างมือให้ สะอาดด้ วยน ้าก๊ อกอุน่ และสะอาด

จุดล้ างมือ

ผู้จบั ต้ องอาหารต้ องล้ างมือของตน:

เมื่อจาเป็ นต้ องล้ างมือ

กฎหมายมาตรฐานอาหารกาหนดว่าสถานที่ทาธุรกิ ก่อน:
จอาหารต้ องมีจดุ ล้ างมือที่ถกู ต้ องตามกฎหมายในบ
 จัดเตรียมและปรุงอาหาร
ริเวณที่ผ้ จู บั ต้ องอาหารทางานอยูถ่ ้ ามือของผู้จบั ต้ อ
งอาหารมีโอกาสที่จะเป็ นแหล่งของการปนเปื อ้ นสูอ่  จับต้ องอาหาร โดยเฉพาะอาหารพร้ อมทาน
าหาร
 เสิร์ฟอาหาร
นอกจากนี ้ ถ้ ามีห้องน ้าอยูใ่ นสถานที่ทาธุรกิจอาหาร
หลัง:
จะต้ องจัดทาจุดล้ างมือไว้ ติดกับห้ องน ้า
 ใช้ ห้องน ้า
สถานที่ทาธุรกิจอาหารจะต้ องมีจดุ ล้ างมือที่ถกู ต้ อง
ตามกฎหมาย
 จับต้ องเนื ้อดิบ เป็ ดไก่ดิบ หรือไข่ดิบ
จุดล้ างมือจะต้ อง:
 สูบบุหรี่ จาม ไอ สัง่ น ้ามูก ทานอาหาร ดื่มน ้า
 เป็ นโครงสร้ างถาวรที่ติดอยูก่ บั ที่
หรือจับเส้ นผม หนังศีรษะ
หรือช่องเปิ ดในร่างกายของตัวเอง
 เชื่อมต่อกับหรือเป็ นแหล่งจ่ายน ้าอุน่ ที่ไหลออก
มีบทลงโทษหากผู้จบั ต้ องอาหารไม่ล้างมือของตนอ
มาและสะอาดพอที่จะดื่มได้
ย่างถูกต้ อง
 มีขนาดที่เหมาะสมกับการล้ างมืออย่างง่ายดา
ยและมีประสิทธิภาพ
 เข้ าถึงได้
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5. เช็ดมือให้ แห้ งด้ วยที่เช็ดมือที่สะอาด
(ถ้ าจะให้ ดีควรเป็ นกระดาษ)
หรือเป่ าลมมือให้ แห้ งก่อนจัดเตรียมหรื อทานอ
าหาร

ใช้ แปรงขัดเล็บและเจลฆ่ าเชือ้ แบคทีเรีย
ให้ ใช้ แปรงขัดเล็บทีส่ ะอาดและอยูใ่ นสภาพดีชว่ ยใน
การล้ างมือ
เพื่อช่วยกาจัดเศษแป้งและเศษอาหารตกค้ างที่กาจั
ดยากอื่นๆ
ท่านสามารถใช้ เจลฆ่าเชื ้อแบคทีเรียที่เหมาะสาหรับ
ใช้ ระหว่างการเตรียมอาหารเสริมจากการล้ างมือได้
อย่างไรก็ตาม
เจลฆ่าเชื ้อแบคทีเรียเพียงอย่างเดียวนันไม่
้ เหมาะ
สาหรับใช้ แทนการล้ างมือ

ปั ญหาเกี่ยวกับการล้ างมือ
ถ้ าเจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับอนุญาตจาก NSW Food
Authority
หรือหน่วยงานบริหารส่วนท้ องถิ่นตรวจพบปั ญหาเกี่
ยวกับการล้ างมือหรือจุดล้ างมือที่จาเป็ นต้ องแก้ ไข

เจ้ าหน้ าที่จะสามารถเริ่มปฏิบตั ิการแก้ ไขหลายอย่า
งได้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจมีก
ารเริ่มปฏิบตั ิการแก้ ไขได้ ที่นโยบายการปฏิ บตั ิ ตามร
ะเบียบของ NSW Food
Authorityและนโยบายการบังคับใช้กฎหมายของ
NSW Food Authority
ได้ ที่www.foodauthority.nsw.gov.au

ข้ อมูลเพิ่มเติม
เจ้ าหน้ าที่อนามัยสิ่งแวดล้ อมของเทศบาลส่วนท้ อง
ถิ่นของท่านสามารถช่วยท่านได้ หากท่านมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับผลการตรวจสอบหรือการปฏิบตั ิการแก้ ไข
(Compliance action)
พวกเขาจะช่วยอธิบายได้ วา่ ท่านต้ องทาอะไรบ้ าง
และมีกาหนดเวลาเป็ นอย่างไร
 แวะชมเว็บไซต์ของ Food Authority
ได้ ที่www.foodauthority.nsw.gov.au
 โทรสอบถามสายด่วนที่เบอร์
1300 552 406

About the NSW Food Authority: The NSW Food Authority is the government organisation that helps ensure NSW food is safe
and correctly labelled. It works with consumers, industry and other government organisations to minimise food poisoning by
providing information about and regulating the safe production, storage, transport, promotion and preparation of food.
Note: This information is a general summary and cannot cover all situations. Food businesses are required to comply with all of
the provisions of the Food Standards Code and the Food Act 2003 (NSW).

6 Avenue of the Americas, Newington NSW 2127
PO Box 6682, Silverwater NSW 1811
T1300 552 406
contact@foodauthority.nsw.gov.au
ABN 47 080 404 416
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