ข้ อกาหนดเรื่ อง
สุขภาพและอนามัย
ของผู้จับต้ องอาหาร
ผู้จบั ต้ องอาหารคือบุคคลที่ทางานในธุรกิจอาหารและจับต้ องอาหารหรื อพื ้นผิวที่มี
โอกาสสัมผัสกับอาหาร (เช่นเครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหาร หรื อจาน)
ผู้จบั ต้ องอาหารอาจเกี่ยวข้ องกับการจัดเตรี ยม ผลิต ปรุง จัดแสดง บรรจุหีบห่อ
เก็บรักษา หรื อเสิร์ฟอาหาร
ความรับผิดชอบของผู้จับต้ องอาหาร

 แจ้ งหัวหน้ างานเมื่อตนทราบหรือสงสัยว่าอาจ
ทาการปนเปื อ้ นอาหารไปแล้ ว

ตามกฎหมายมาตรฐานอาหาร ผู้จบั ต้ องอาหาร
ต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการที่เหมาะสมทังหมดที
้
่จะไม่ การล้ างมืออย่ างถูกต้ อง
จับต้ องอาหารหรือพื ้นผิวที่สมั ผัสอาหารในลักษณะ การล้ างมือเป็ นการกระทาที่สาคัญทีส่ ดุ อย่างหนึ่งที่
ที่จะเกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและความเห สามารถทาได้ เพื่อป้องกันการเจ็บป่ วยจากอาหาร
มาะสมของอาหารได้
ผู้จบั ต้ องอาหารต้ อง:
นอกจากนี ้
 ล้ างมือด้ วยน ้าสบูร่ ้ อน
ผู้จบั ต้ องอาหารมีหน้ าที่พิเศษด้ านสุขภาพและอนา
แล้ วเช็ดมือให้ แห้ งสนิทด้ วยกระดาษเช็ดมือแบ
มัยอีกด้ วย
บใช้ ครัง้ เดียวทิ ้ง

ข้ อกาหนดด้ านสุขภาพ
ผู้จบั ต้ องอาหารคนใดก็ตามที่มีอาการหรือตรวจพบ
ว่าตนมีความเจ็บป่ วย (อย่างเช่นอาเจียน ท้ องเสีย
หรือเป็ นไข้ ) จะต้ อง :
 แจ้ งนายจ้ างหรือหัวหน้ างานว่าตนป่ วย

 ปฏิบตั ิมาตรการทีป่ ฏิบตั ิได้ ทกุ ข้ อเพื่อป้องกันก
ารสัมผัสกับอาหารพร้ อมทานโดยไม่จาเป็ น
 มัดผมยาวไว้ ข้างหลัง
และปฏิบตั ิมาตรการทีป่ ฏิบตั ิได้ ทกุ ข้ อเพื่อป้อง
กันการปนเปื อ้ นในอาหารเนื่องจากเส้ นผม
 ตรวจสอบว่าเสื ้อผ้ าสะอาดแล้ ว
 ใช้ แผ่นปิ ดกันน ้าปกปิ ดผ้ าพันแผลและแผ่นปิ ด
แผลบนส่วนของร่างกายที่มองเห็นได้
 ถอดเก็บเครื่องประดับที่หลวมและหลีกเลี่ยงกา
รสวมเครื่องประดับที่มือหรือข้ อมือ

การใช้ ถุงมือ
กฎหมายมาตรฐานอาหารไม่ได้ กาหนดให้ ผ้ จู บั ต้ อง
อาหารสวมถุงมือ

แม้ วา่ จะสวมถุงมือแล้ วก็ตาม
 ล้ างมือเมื่อตนมีโอกาสเป็ นแหล่งของการปนเปื ้ ในหลายสถานการณ์ทา่ นอาจสมควรใช้ ภาชนะอย่า
งเช่นไม้ คีบหรือช้ อน
อน (หลังจากเข้ าห้ องน ้า สูบบุหรี่ ไอ จาม
ใช้ ผ้าเช็ดหน้ า ทานอาหาร ดื่มน ้า
หรือสัมผัสกับเส้ นผม หนังศีรษะ
หรือร่างกายของตัวเอง)

ต้ องถอด ทิ ้ง
และเปลี่ยนถุงมือคูใ่ หม่ในสถานการณ์ตอ่ ไปนี:้
 ก่อนจับต้ องอาหาร

 ไม่จบั ต้ องอาหารถ้ ามีโอกาสตามสมควรที่จะเกิ  ล้ างมือก่อนจับต้ องอาหารพร้ อมทานและหลังจ
 ก่อนจับต้ องอาหารพร้ อมทานและหลังจากจับ
ดการปนเปื อ้ นในอาหารเนื่องจากความเจ็บป่ ว
ากจับต้ องอาหารดิบ
ต้ องอาหารดิบ
ยดังกล่าว
ข้ อกาหนดด้ านอนามัย
 หลังจากเข้ าห้ องน ้า สูบบุหรี่ ไอ จาม
 ในกรณีที่ยงั ทางานอื่นในสถานที่ทาธุรกิจอาหา ผู้จบั ต้ องอาหารต้ อง:
ใช้ ผ้าเช็ดหน้ า ทานอาหาร ดื่มน ้า
ร
 ห้ ามทาน จาม สัง่ น ้ามูก ไอ ถ่มน ้าลาย
หรือสัมผัสกับเส้ นผม หนังศีรษะ หรือร่างกาย
ให้ ปฏิบตั ิมาตรการที่ปฏิบตั ิได้ ทกุ ประการเพื่อป้
หรือสูบบุหรี่ใกล้ กบั อาหารหรือพื ้นผิวทีส่ มั ผัสอ
องกันอาหารจากการปนเปื อ้ น
าหาร
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ความรับผิดชอบของนายจ้ าง

ผู้ดูแลความปลอดภัยของอาหาร

ธุรกิจอาหารจะต้ อง:

ตามกฎหมายมาตรฐานอาหาร (มาตรฐาน 3.2.2)
ผู้จบั ต้ องอาหารทุกคนต้ องมีทกั ษะและความรู้ทวั่ ไป
 ยืนยันว่าผู้จบั ต้ องอาหารไม่ได้ จบั ต้ องอาหารเมื่
เรื่องความปลอดภัยและอนามัยของอาหาร
อเป็ นไปได้ ที่จะเกิดการปนเปื อ้ น
ในเดือนเมษายน 2010
 ดูแลรักษาจุดล้ างมือที่เข้ าถึงได้ งา่ ยและมีน ้าก๊ อ กฎหมายฉบับใหม่กาหนดว่าธุรกิจบางประเภทในภ
กร้ อน สบู่
าคบริการและบริการอาหารค้ าปลีกต้ องแต่งตังผู
้ ้ ดแู
และกระดาษเช็ดมือแบบใช้ ครัง้ เดียวทิ ้งไว้ ให้ ใช้ ลความปลอดภัยอาหาร (FSS)
 มัน่ ใจว่าผู้จบั ต้ องอาหารทุกคนมีทกั ษะและควา ที่ผ่านการอบรมแล้ วอย่างน้ อยหนึ่งท่าน
มรู้เหมาะสมแล้ วในเรื่องความปลอดภัยและอน การอบรมนี ้ผูกอยูก่ บั หน่วยความสามารถที่ได้ รับกา
ามัยของอาหาร
รยอมรับในระดับประเทศ
จะจัดการฝึ กอบรมระหว่างทางานหรือจัดอบรม ซึง่ อยูใ่ นระบบการศึกษาและอบรมวิชาชีพ (VET)
อย่างเป็ นทางการก็ได้
ดูโครงการผู้ดแู ลความปลอดภัยอาหารของ Food
Authority
รวมทังข้
้ อกาหนดเรื่องการอบรมได้ ที่www.foodaut
hority.nsw.gov.au/retail/fss-food-safetysupervisors
ข้ อมูลเพิ่มเติม
 เว็บชมเว็บไซต์ที่
www.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
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