การป้องกันจากการปนเปื ้ อน

การปนเปื อ้ นของอาหารที่มาจากสิง่ ของ คน สัตว์หรื อสารเคมีตา่ งๆ ที่เป็ นอันตรายต่อมนุษย์สามารถท�ำให้ เกิดความเจ็บป่ วยรุนแรงได้ ตามกฎหมาย
ผู้ประกอบธุรกิจอาหารจะต้ องมีการป้องกันไว้ ก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำให้ ผ้ บู ริ โภคอาหารของตนเป็ นอันตราย
การป้องกันอาหารเป็ นสิ่งส�ำคัญ
เป็ นข้ อก�ำหนดทางกฎหมายข้ อหนึง่ ว่า เมื่อรับมอบ เก็บ ปรุงและน�ำอาหารมา
แสดง ผู้ประกอบธุรกิจด้ านอาหารจะต้ องกระท�ำทุกขันตอน
้
ที่เป็ นไปได้ ในเชิง
ปฏิบตั ิ ที่จะปกป้องอาหาร จากการที่อาจเกิดการปนเปื อ้ นได้
มาตรฐาน 3.2.2 กฏหมายว่าด้ วยความปลอดภัยของอาหารและข้ อปฏิบตั ทิ วั่ ไป
(3.2.2 Food Safety Practices and General Requirements) ของกฎหมาย
มาตรฐานอาหาร (Food Standards Code) ก�ำหนดเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง
ส�ำหรับผู้ประกอบธุรกิจด้ านอาหาร
ระหว่างการตรวจสถานประกอบการธุรกิจด้ านอาหาร เจ้ าพนักงานผู้ได้ รับมอบ
อ�ำนาจจากองค์กรอาหารแห่งรัฐนิวเซาธ์เวลส์ หรื อของเทศบาลส่วนท้ องที่อาจชี ้
ให้ เห็นว่า มีเรื่ องใดบ้ างที่ทา่ นจะต้ องแก้ ไข
เจ้ าของธุรกิจควรพูดกับเจ้ าหน้ าที่อนามัยด้ านสิง่ แวดล้ อมของเทศบาล (EHO)
หากมีค�ำถามใดๆ เกี่ยวกับผลการตรวจว่า จะต้ องท�ำอะไรและท�ำให้ เสร็ จสิ ้นเมื่อ
ใด

สิ่งที่ทำ� ให้ อาหารปนเปื ้ อนที่พบทั่วไป
• น� ้ำจากอาหารดิบ เช่น เนื ้อและอาหารทะเล

• ท�ำความสะอาดและฆ่าเชื ้อโรคพื ้นผิวและอุปกรณ์ที่สมั ผัสกับอาหารอย่าง
•

•
•

•
•
•

สม�่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น เขียงและมีด
ใช้ อปุ กรณ์และเครื่ องมือแยกกัน ส�ำหรับอาหารดิบและอาหารพร้ อมรับ
ประทาน หรื อล้ างและฆ่าเชื ้อโรคอุปกรณ์และเครื่ องใช้ ตา่ งๆ ให้ สะอาด
หมดจด ระหว่างการจับต้ องอาหารดิบและอาหารพร้ อมรับประทาน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสอาหารโดยไม่จ�ำเป็ น ตัวอย่างเช่น ใช้ เครื่ องใช้ จบั แทนที่
จะใช้ มือเปล่า
ล้ างมือให้ สะอาดหมดจดอย่างทัว่ ถึงและเช็ดให้ แห้ ง ก่อนเริ่ มท�ำงาน เปลี่ยน
งาน หรื อเมื่อกลับมาจากการหยุดพัก ตัวอย่าง เช่น ระหว่างการให้ บริ การ
ลูกค้ าและการเตรี ยมอาหาร และหลังจากการจับต้ องอาหารดิบและขยะ หรื อ
การใช้ ห้องสุขา
ลดการใส่เครื่ องประดับที่ไม่มีการปกปิ ดให้ เหลือน้ อยที่สดุ และมัดผมยาวเอา
ไว้ ข้างหลัง
ปิ ดรอยมีดบาดและแผลด้ วยที่ปิดแผลที่เหมาะสม
อย่าจับต้ องอาหารถ้ ารู้สกึ ไม่สบายหรื อป่ วยด้ วยโรคติดเชื ้อ

• ผิวพื ้น อุปกรณ์และเครื่ องใช้ ที่ไม่สะอาด
• ฝุ่ น จาระบีและผิวพื ้นที่ไม่สะอาด
• แบคทีเรี ยและไวรัสจากมือที่ไม่ได้ ล้างและสุขอนามัยส่วนตัวที่ไม่ดี
• สัตว์ที่เป็ นอันตรายต่อมนุษย์และอุจจาระของมัน
• สารเคมีส�ำหรับท�ำความสะอาดหรื อสารเคมีอื่นๆ
• เครื่ องประดับ ผมและของใช้ สว่ นตัว
• กระจก โลหะหรื อชิ ้นส่วนจากอุปกรณ์และสิง่ ที่ยดึ ติดอยูก่ บั ที่ที่เสียหาย

ค�ำแนะน�ำในการป้องกันอาหารจากการปนเปื ้ อน
เป็ นหน้ าที่รับผิดชอบของเจ้ าของธุรกิจ ที่จะต้ องก�ำหนดกรรมวิธีและวิธีการปฏิบตั ิ
ในที่ท�ำงาน ให้ เป็ นไปตามกฎหมายมาตรฐานอาหาร (Food Standards Code)
เจ้ าของธุรกิจและพนักงานสามารถปฏิบตั ติ ามขันตอนง่
้
ายๆ เพื่อปกป้องอาหาร
จากการปน เปื อ้ น ในระหว่างการรับมอบ เก็บ ปรุงและการแสดงอาหารดังนี ้ คือ:
• เก็บอาหารไว้ ในภาชนะส�ำหรับเก็บอาหารและปิ ดฝา ถ้ าจ�ำเป็ น เพื่อปกป้อง
อาหารจากการปนเปื อ้ น
• เก็บอาหารและพัสดุไว้ เหนือพื ้น
• เก็บอาหารดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื ้อ ปลาและเป็ ดไก่ ไว้ ข้างใต้ และไกล
จากอาหารพร้ อมรับประทานในห้ องเย็นหรื อตู้เย็น
• เก็บสารเคมีและอุปกรณ์ให้ หา่ งจากอาหาร พัสดุภณ
ั ฑ์อาหารและบริ เวณ
ประกอบอาหาร
• ดูแลรักษาสถานที่ประกอบการ ซึง่ รวมถึงสิง่ ติดตังและอุ
้
ปกรณ์ทงหมด
ั้
ให้ อยูใ่ นสภาพสะอาดและไม่เสียหาย

โทร: 1300 552 406
อีเมล: contact@foodauthority.nsw.gov.au
โทรสาร: 02 9647 0026 อินเตอร์ เน็ต: www.foodauthority.nsw.gov.au

เก็บอาหารไว้ ในภาชนะส�ำหรับใส่อาหารและปิ ดฝา

ข้ อมูลเพิ่มเติม
• ติดต่อเจ้ าหน้ าที่ EHO จากเทศบาลในท้ องที่ของท่าน

• แผ่นข้ อเท็จจริ ง: การท�ำความสะอาดและฆ่าเชื ้อโรคในธุรกิจด้ านอาหาร

การบรรจุอาหาร ความปลอดภัยด้ านอาหารส�ำหรับผู้ประกอบการจัดอาหาร
การล้ างมือในธุรกิจด้ านอาหาร ข้ อก�ำหนดด้ านสุขภาพและอนามัยของผู้จบั
ต้ องอาหาร การควบคุมสัตว์ที่เป็ นภัยต่อมนุษย์ในธุรกิจด้ านอาหาร
• นโยบายอ�ำนาจในการท�ำตามและการบังคับใช้ เกี่ยวกับอาหารของรัฐ NSW
(NSW Food Authority Compliance and Enforcement Policy)
• ดูเว็บไซต์ www.foodauthority.nsw.gov.au/industry
• โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือที่หมายเลข 1300 552 406
โปรดทราบ
นี่เป็ นข้ อมูลสรุปทัว่ ไปและไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ ผู้ประกอบธุรกิจอาหาร
ต้ องปฏิบตั ติ ามข้ อก�ำหนดของกฎหมายมาตรฐานอาหาร (Food Standards
Code) และ พระราชบัญญัตเิ กี่ยวกับอาหาร (Food Act 2003 (NSW)) ทุก
ประการ
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Protecting food from contamination

