Belehrung (Türkisch)
Fa.

(Şirketin adı)
(Adres)

Aşağıda imzası bulunan,
(İşçinin adı ve soyadı, doğum tarihi),
şu konularda bilgilendirildiğini onaylamaktadır:
1.

İnsanlar, aşağıda belirtilen belirli hastalıkların belirtilerini gösterdiklerinde veya belirli bir süre önce
kendilerinde fark ettiklerinde, gıda maddeleriyle çalışırken, gıda maddelerine hastalık mikropları
bulaştırabilirler.

2.

Bu durumlarda, kendinizde bir hastalığın aşağıdaki belirtilerini fark ettiğinizde veya
geçmişte fark ettiğinizde işletme sahibine veya onun görevlendirdiği kişiye derhal haber
vermek zorundasınız:
•

•
•
•
•
•

Günde iki defadan fazla sulu büyük tuvalete çıktığınız ishal ve varsa bulantı, kusma, ateş veya
karın krampları (bakteriyel dizanteri, salmonel enfeksiyonu veya başka bir bakteriyel hastalık
şüphesi);
Kanlı ve balgamlı ishal, karın krampları, genelde ateşsiz (amip dizanterisi)
yüksek ateş ve aynı zamanda karın ve eklem ağrıları, bu sırada birkaç gün sonra kabızlık ve
sonra püre kıvamında ishaller oluşabilir (tifüs şüphesi);
“pirinç suyuna benzer“ ishaller (hafif bulanık, neredeyse renksiz sıvı ve küçük balgam
parçaları) ve aşırı sıvı kaybı (kolera şüphesi);
Cildin ve göz yuvarlağının sarı renk alması ve bununla birlikte halsizlik ve iştahsızlık (hepatit
A veya E şüphesi);
iltihaplı yaralar veya cilt hastalıklarından kaynaklanan açık yerler (kızarık, yağlı kaplama,
cerahatli veya kabarık);

uzun süreli kronik balgamlı öksürük ve kilo kaybı, gece terlemesi vs. (tüberküloz
şüphesi).
Hastalık belirtilerinin artık görülmemesi halinde de belirli hastalık mikropları yayılabilir.
•

3.

4.
5.
6.

7.

2. şıkta belirtilen hastalık belirtilerinden biri görülüyorsa veya geçmişte görüldüyse mutlaka aile
doktoruna veya işletme hekimine danışılması gerekmektedir.
Ona meslek olarak gıda maddeleriyle çalıştığınızı bildirmek zorundasınız.
Gıda maddelerine bulaşabilen hastalıkları olan kişiler veya bu tür bir hastalığı olduğundan
şüphelenilen şahıslar, enfeksiyonlu yaraları, cilt hastalıkları olanlar veya belirli hastalık mikropları
yayan kişiler, gıda maddeleriyle çalışırken ve bu sırada kullandıkları araçlar ve takımlarla (doğrudan
veya dolaylı olarak) hastalık mikroplarının gıda maddelerine bulaşabilme tehlikesi olacak şekilde
çalışan kişilerin çalışması yasaktır.
Aşağıda imzası bulunan – kendi şahsıyla ilgili olarak - bu ilke anlamında çalışmasını engelleyici
durumları bilmediğini onaylamaktadır.

Tarih:

İmza:

