Що є важливим для тих, хто працює з продуктами харчування, зокрема для
працівників харчоблоків навчальних закладів
Перед початком роботи працівники харчоблоку мають залишити у роздягальні
чи спеціальній шафі верхній одяг, вуличне взуття, головний убір, персональні речі.
Змінне робоче взуття треба зберігати окремо від вуличного.
Після перевзування працівники миють руки, надягають санітарний одяг (халат,
фартух), збирають волосся під хустку, ковпак чи сіточку. Лише після цього починають
працювати.
Працівники харчоблоку носять:
– санітарний одяг для робіт, пов’язаних із
організацією харчування;
– спеціальний одяг для прибирання приміщень;
– білий халат або фартух із тканини для видачі
страв, годування дітей;
– фартух із клейонки для миття посуду.
На одного працівника харчоблоку має бути не менше трьох комплектів
санітарного одягу. Цей одяг зберігають у спеціально відведеному місці, окремо від
верхнього одягу та особистих речей – в іншій шафі або іншій гардеробній. Не можна
застібати санітарний одяг шпильками, голками, зберігати у кишенях різні сторонні
предмети – вони можуть потрапити в їжу. Протягом робочого дня кожен працівник
має стежити за тим, аби його одяг був чистим та охайним.
Санітарний одяг необхідно змінювати в міру забруднення, але не рідше ніж один
раз на два дні.
Працівникам харчоблоку в санітарному одязі забороняється виконувати роботи з
прибирання приміщень (для цього є спеціальний одяг), виходити на вулицю,
знаходитися в інших приміщеннях, зокрема в туалеті. Перед відвідуванням туалету
працівники харчоблоку залишають санітарний одяг на вішалці поруч із дверима
туалету і надягають лише після того, як ретельно вимиють руки та продезінфікують їх
препаратами.
Під час приготування їжі працівники харчоблоку щоразу змінюють санітарний
одяг відповідно до того, з якими продуктами працюють – сирими, напівфабрикатами
чи готовими. Кухар змінює санітарний одяг після закінчення приготування їжі, перед
її роздачею.
Серед вимог до особистої гігієни працівників харчоблоку однією з
найважливіших є миття рук. Працівники мають мити руки перед тим, як зайти до

харчоблоку; щоразу перед тим, як повернутися до харчоблоку з іншого місця, зокрема
з туалету; після кожного забруднення, переходячи від одного виду обробки продуктів
до іншого; перед тим, як розпочати роздачу їжі; закінчивши роботу.
На харчоблоці біля раковин завжди має бути мило (тверде або рідке), паперові
рулонні рушники чи індивідуальні рушники для витирання рук. Працівники
харчоблоку також повинні слідкувати за тим, щоб нігті на руках були коротко
підрізані, перед початком роботи знімати каблучки, браслети, буси, сережки-кліпси,
годинник тощо. Нігті не можна покривати лаком, адже під час роботи часточки лаку
потраплятимуть у їжу. Працівникам харчоблоку на робочому місці заборонено курити,
споживати їжу.
Щоденно до початку роботи на харчоблоці медична сестра повинна оглянути
працівників на наявність гнійничкових захворювань і гострих респіраторних інфекцій.
Працівнику харчоблоку заборонено розпочинати роботу, якщо він має симптоми
шлунково-кишкових, шкірних, гострих респіраторних вірусних захворювань. До того
ж працівники харчоблоку зобов’язані негайно повідомляти завідувача закладу або
медичну сестру про розлади кишківника чи підвищення температури.
Якщо хтось із членів родини працівника має інфекційне захворювання,
працівника необхідно відсторонити від роботи й допускати лише після негативних
аналізів на бацилоносійство.
Вимоги щодо забезпечення санітарного законодавства на харчоблоках освітніх
закладів зазначено в таких документах:
- Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх
навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПІН 5.5.2.00801;
- Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах наказ МОЗ і МОН від 01.06.2005 року №242/329;
- Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах наказ МОЗ і МОН від 17.04.2006 року №298/227;
- Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів – наказ МОЗ від
24.03.2016 №234;
- ДБН В.2.2-4:2018 «Заклади дошкільної освіти»;
- ДБН В.2.2.3.-2018 «Заклади освіти».

