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Munkaruhák kezelése

A megfelelő ruházat biztosítása, annak viselése és tisztántartása a másik alapvető feltétele a
személyi higiénének.
A munkaruhát bár a jelenleg érvényben lévő jogszabályi értelmezés szerint azért adják a
dolgozónak, hogy saját ruházatát kímélje a munkavégzése során, a kereskedelemben dolgozók
munkaruházata (köpenyek, hajvédő, sapka, kesztyű stb.) egyben a termék védelmét is szolgálja.
A munkaruha tisztántartása és karbantartása élelmiszer-biztonsági szempontból továbbra is az
egység üzemeltetőjének feladata kell, hogy legyen. Ha a szervezett mosatás semmiképpen nem
biztosítható, akkor a dolgozóval a munkaruha mosatására külön megállapodást kell kötni.
A munkaruha kezelése során az alábbiakat kell betartani:
A munka kezelése valamennyi fázisában (szállítás, tárolás, mosás, stb.) biztosítani kell az
elkülönített kezelést, a szennyeződéstől, fertőződéstől való védelmét.
A tisztítási folyamat során valamely fertőtlenítési eljárással biztosítani kell a munkaruha kórokozómentességét, ezek a következők lehetnek: mosás 85 0C feletti hőmérsékleten (pl. automata
mosógépben 90 0C-on), fertőtlenítőszerben (hypo, Flóraszept stb.) történő áztatás (a használati
utasításban meghatározott töménységű és hőmérsékletű oldatban, valamint meghatározott ideig),
alapos átvasalással.
A tiszta munkaruhát korábban más célra nem használt, zárt műanyag zacskóban kell a
munkahelyre visszaszállítani és a használatba vételig tárolni.
Ha a dolgozó a munkaruhái mosását saját maga biztosítja, akkor a munkaruha kezelésére
vonatkozó szabályokról a dolgozót ki kell oktatni, és az oktatás megtörténtét a MUNKARUHA
KEZELÉSE nyomtatványon dokumentálni kell.
Itt kell megemlíteni azt is, hogy a különböző munkafolyamatokat végző dolgozók számára eltérő
színű munkaruhát kell biztosítani (pl. amíg az eladótérben dolgozók fehér színű köpenyt viselnek,
addig a takarító személyzet köpenye legyen sötét színű), ez is a megfelelő mikrobiológiai
biztonság elérésének fontos eszköze.
Amennyiben nem biztosított kettős öltözőszekrény a dolgozó utcai és munkaruhájának
elkülönített tárolására, úgy a munka- és védőruhákat zárt tiszta műanyag tasakban vagy a vállfára
húzott védőzsákban kell tárolni.
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MUNKARUHA KEZELÉSE
A dolgozók számára rendelkezésre bocsátott munkaruhák tisztítása a dolgozó feladata, mely
során az alábbi higiénés szabályokat folyamatosan és maradéktalanul be kell tartani:
A munkaruha kezelése valamennyi fázisában (munkahely és otthon közötti szállítás, tárolás,
mosás, stb.) biztosítani kell az elkülönített kezelést, a szennyeződéstől, fertőződéstől való
védelmét.
A tisztítási folyamat során valamely fertőtlenítési eljárással biztosítani kell a munkaruha kórokozómentességét, ezek a következők lehetnek:
- mosás 85 0C feletti hőmérsékleten (pl. automata mosógépben 90 0C-on),
- fertőtlenítőszerben (hypo, Flóraszept stb.) történő áztatás (a használati utasításban
meghatározott töménységű és hőmérsékletű oldatban, valamint ideig),
- alapos átvasalással.
A tiszta munkaruhát korábban más célra nem használt, lezárt nylon zacskóban kell a munkahelyre
visszaszállítani és a használatba vételig tárolni.
Fenti kezelési utasítást tudomásul vettem, azt rám nézve kötelező előírásként tekintem:
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