ข้ อก�ำหนดเรื่ องสุขภาพและอนามัยของผู้จบั ต้ องอาหาร
ผู้จบั ต้ องอาหาร หมายถึงคนที่ท�ำงานในธุรกิจอาหาร และจับต้ องอาหาร หรื อพื ้นผิวที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร (เช่น มีด ช้ อนส้ อม
จาน) ผู้จบั ต้ องอาหารอาจเกี่ยวข้ องกับการจัดเตรี ยม การผลิต การปรุง การวางแสดง การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา หรื อบริ การ
ด้ านอาหาร
ความรับผิดชอบของผู้จบั ต้ องอาหาร

การล้ างมืออย่างมีประสิทธิภาพ

ตามกฎหมายมาตราฐานอาหาร (Food Standards Code) ผู้จบั ต้ อง
อาหาร ต้ องด�ำเนินมาตรการที่เหมาะสมทุกข้ อ ที่จะไม่จบั ต้ องอาหาร หรื อ
พื ้นผิว ที่สมั ผัสกับอาหาร ในแบบที่อาจท�ำให้ เกิดความเสี่ยง ด้ านความ
ปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหาร
นอกจากนี ้ ผู้จบั ต้ องอาหารมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
และอนามัยอีกด้ วย

ล้ างมือด้ วยน� ้ำสบูร่ ้ อนๆ แล้ วเช็ดมือจนแห้ ง อย่างทัว่ ถึง ด้ วยกระดาษเช็ด
มือแบบใช้ ครัง้ เดียวทิ ้ง

ข้ อก�ำหนดด้ านสุขภาพ
ผู้จบั ต้ องอาหารคนใดก็ตาม ที่มีอาการหรื อได้ รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่ วย
(เช่น อาเจียน ท้ องเสีย หรื อเป็ นไข้ ) จะต้ อง:
• รายงานให้ นายจ้ างหรื อหัวหน้ างานทราบว่าตัวเองป่ วย
• ไม่จบ
ั ต้ องอาหาร หากมีความน่าจะเป็ นไปได้ อย่างสมเหตุสมผลว่า
การเจ็บป่ วย จะก่อให้ เกิดการปนเปื อ้ นในอาหาร
• หากบุคคลดังกล่าวยังคงท�ำงานอย่างอื่น ในสถานที่บริ การอาหาร ให้
ปฏิบตั มิ าตรการ ที่ท�ำได้ ทกุ ข้ อ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการปนเปื อ้ นของ
อาหาร
• แจ้ งหัวหน้ างาน ถ้ าทราบหรื อสงสัยว่า ตัวเองอาจท�ำให้ อาหารปนเปื อ้ น
ไปแล้ ว

การใช้ ถงุ มือ
กฎหมายว่าด้ วยมาตรฐานอาหาร ไม่ได้ บงั คับว่า ผู้จบั ต้ องอาหารต้ องสวม
ถุงมือ
ถึงแม้ จะสวมถุงมือแล้ วก็ตาม ในหลายสถานการณ์ ก็ยงั ควรใช้ เครื่ องใช้
เครื่ องมือ เช่น ปากคีบหรื อช้ อนด้ วย
ท่านต้ องถอดถึงมือทิ ้ง และเปลี่ยนใช้ ถงุ มือคูใ่ หม่ในกรณีตอ่ ไปนี ้:
•

ก่อนจับต้ องอาหาร

•

ก่อนจับต้ องอาหารแบบพร้ อมทานและหลังจากจับต้ องอาหารดิบ

•

หลังจากใช้ ห้องน� ้ำ สูบบุหรี่ ไอ จาม ใช้ ผ้าเช็ดหน้ า ทานอาหาร ดื่มน� ้ำ
หรื อจับเส้ นผม หนังศีรษะ หรื อร่างกาย

หน้ าที่รับผิดชอบของนายจ้ าง
ธุรกิจอาหารจะต้ อง:
•

ให้ แน่ใจว่า ผู้จบั ต้ องอาหารไม่ได้ จบั ต้ องอาหาร หากมีโอกาสที่จะเกิด
การปนเปื อ้ น

•

รักษาสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการล้ างมือ ที่เข้ าใช้ งานได้ งา่ ย และ มี
น� ้ำร้ อนจากก๊ อกน� ้ำ สบู่ และกระดาษเช็ดมือแบบใช้ แล้ วทิ ้ง

•

ให้ แน่ใจว่า ผู้จบั ต้ องอาหารทุกคนมีทกั ษะและความรู้ที่เหมาะสม เรื่ อง
ความปลอดภัยและอนามัยของอาหารแล้ ว นี่สามารถท�ำได้ ระหว่าง
การท�ำงาน หรื อโดยการฝึ กอบรมอย่างเป็ นทางการก็ได้

ข้ อก�ำหนดด้ านอนามัย
ผู้จบั ต้ องอาหารจะต้ อง:
• ล้ างมือทุกครัง้ เมื่อตนมีโอกาสเป็ นแหล่งของการปนเปื อ้ น (เช่น หลัง
ใช้ ห้องน� ้ำ สูบบุหรี่ ไอ จาม ใช้ ผ้าเช็ดหน้ า ทานอาหาร ดื่มน� ้ำ หรื อจับ
เส้ นผม หนังศีรษะ หรื อร่างกาย)
• ล้ างมือก่อนจับต้ องอาหารแบบพร้ อมทาน และหลังจากจับต้ องอาหาร
ดิบ
• ห้ ามทาน จาม สัง่ น� ้ำมูก ไอ ถ่มน� ้ำลาย หรื อสูบบุหรี่ ใกล้ อาหารหรื อพื ้น
ผิวที่สมั ผัสกับอาหาร
• ปฏิบตั ม
ิ าตรการที่ท�ำได้ ทกุ ข้ อ เพื่อป้องกันการสัมผัสอาหารแบบพร้ อม
ทานโดยไม่จ�ำเป็ น
• ปฏิบตั ม
ิ าตรการที่ท�ำได้ ทกุ ข้ อ เพื่อป้องกันร่างกาย ส่วนของร่างกาย
หรื อ เสื ้อผ้ า จากการปนเปื อ้ นกับอาหารและพื ้นผิวที่สมั ผัสกับอาหาร
• สวมใส่เสื ้อผ้ าสะอาด
• ปิ ดปลาสเตอร์ ปิดแผลหรื อผ้ าพันแผล บนส่วนของร่ างกายนอกร่ มผ้ า
ด้ วยแผ่นกันน� ้ำ
Tel: 1300 552 406 Email: contact@foodauthority.nsw.gov.au
Fax: 02 9647 0026 Internet: www.foodauthority.nsw.gov.au

เกี่ยวกับองค์กรอาหารของรัฐ NSW
องค์กรอาหารของรัฐ NSW เป็ นองค์กรของรัฐบาล ที่ดแู ลให้ แน่ใจว่า อาหาร
ในรัฐ NSW ปลอดภัยและปิ ดฉลากถูกต้ อง
เราท�ำงานกับผู้บริ โภค อุตสาหกรรม และองค์กรของรัฐอื่นๆ เพื่อลดโอกาส
ของการเกิดอาหารเป็ นพิษ ให้ เหลือน้ อยที่สดุ ด้ วยการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
และควบคุมการผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง การโฆษณา และการจัด
เตรี ยมอาหารอย่างปลอดภัย
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Health and hygiene requirements of food handlers

ข้ อมูลเพิ่มเติม
•

ดูเว็บไซต์ขององค์กรอาหารของรัฐ NSW ได้ ที่

www.foodauthority.nsw.gov.au/industry

•
•

•

โทรศัพท์หมายเลข 1300 552 406
จากกฎหมายมาตรฐานอาหาร - Food Standards Code (มาตรฐาน
ข้ อ 3.2.2) ผู้จบั ต้ องอาหารทุกคนต้ องมีทกั ษะและความรู้ทวั่ ไป ด้ าน
ความปลอดภัยของอาหารและอนามัย กฎหมายฉบับใหม่เริ่ มมีผล
บังคับใช้ ตังแต่
้ เดือนเมษายน 2010 กฎหมายฉบับนี ้ก�ำหนดว่า ธุรกิจ
บางประเภท ในภาคบริ การต้ อนรับและการค้ าอาหารปลีก ต้ องแต่งตัง้
หัวหน้ างานความปลอดภัยของอาหารที่ผา่ นการอบรมแล้ วอย่างน้ อยห
นึง่ คน การฝึ กอบรมนันจะต้
้ องเป็ นหน่วยความสามารถแห่งชาติ ที่มีอยู่
ในระบบการศึกษาและอบรมวิชาชีพ (VET)
หากท่านต้ องการดูรายละเอียดของโครงการ “หัวหน้ างานความ
ปลอดภัยของอาหาร” ขององค์กร ซึง่ รวมถึงรายชื่อธุรกิจ ที่ที่มีผลก
ระทบ และข้ อก�ำหนดการอบรม โปรดดูที่ www.foodauthority.
nsw.gov.au/industry/food-standards-and-requirements/
proposals-policy/food-safety-supervisor-initiative/

หมายเหตุ
ข้ อมูลนี ้เป็ นสรุปแบบกว้ างๆ และไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ ธุรกิจอาหาร
ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับทุกข้ อ ของกฎหมายว่าด้ วยมาตรฐานของอาหาร
และพระราชบัญญัตเิ กี่ยวกับอาหาร (Food Standards Code and the
Food Act) ปี 2003 (NSW)

