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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ H&W

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Η Swiss Approval International
πιστοποιεί ότι η

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.
14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Βασιλικών
57001 – Θέρμη, Ελλάδα
Θέσπισε και εφαρμόζει σύστημα κριτηρίων αξιολόγησης καταλληλότητας για
επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, εστιατόρια και καταστήματα λιανικής πώλησης
τροφίμων, όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των παρευρισκόμενων,
των συνδαιτυμόνων, του προσωπικού και των προμηθευτών,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της:

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ H&W»
πεδίο εφαρμογής:

Διαδικασίες και Παρακολούθηση κρίσιμων σημείων ελέγχου
σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων
«White Process», για την πρόληψη μη τροφιμογενών
μεταδοτικών ασθενειών (τύπου γρίπης ή COVID19)
Αρ. καταχώρισης: Ι-030-04-H&W-00001
Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει από τις 8 Ιουνίου 2020 έως τις 7 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία αρχικής πιστοποίησης: 8 Ιουνίου 2020
Ο «Φορέας Πιστοποίησης» δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μετάδοση
μολυσματικών ασθενειών στο προσωπικό, στους πελάτες,
στους παρευρισκόμενους ή στο προσωπικό των παρόχων πιστοποιημένων
επιχειρήσεων, καθώς εξετάζει και αξιολογεί τη συμμόρφωση προς
τις απαιτήσεις του συστήματος H&W κατά την ημερομηνία του ελέγχου,
αποκλειστικά σε σχέση με τα μέτρα πρόληψης σύμφωνα με τις οδηγίες
των αρμόδιων εθνικών ή διεθνών αρχών.

iOANNA
J. A.

Το παρόν πιστοποιητικό εκδόθηκε κατόπιν αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες πιστοποίησης της Swiss Approval
και υπόκειται σε ικανοποιητικούς ετήσιους ελέγχους επιθεώρησης. Η γνησιότητα του πιστοποιητικού μπορεί να επαληθευτεί
στον διαδικτυακό τόπο www.swissapproval.ch/certiﬁcate-validator

Swiss Approval International: Via G. Corti 5, Polus Komplex, CH-6828 Balerna / Ticino, Switzerland
Τηλ.: +41 (0)91 682 0540 / (0)91 682 92 92, E-mail: info@swissapproval.ch, Διαδικτυακός τόπος: www.swissapproval.ch

η:

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.
14ο χλμ. Θεσσαλονίκης- Βασιλικών
57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

TB-030-02-100-00862
18/07/2024
19/07/2021
Ο Κύκλος Πιστοποίησης ξεκινάει την 19/07/2021 και διαρκεί για
τρία χρόνια υπό την προϋπόθεσή της επιτυχούς ολοκλήρωσης των
υποχρεωτικών ετήσιων επιτηρήσεων, βάσει των προβλεπόμενων
καταληκτικών ημερομηνιών ελέγχου.
Αρχική Ημερομηνία Πιστοποίησης:19/07/2018
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Αδιαπραγμάτευτη αξία της Διαμαντής
Μασούτης Α.Ε. αποτελεί η ποιότητα,
η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων
που διαθέτει στο καταναλωτικό της
κοινό.
Η ατομική υγιεινή, ο τακτικός και
αποτελεσματικός καθαρισμός και
απολύμανση του εξοπλισμού και των
εγκαταστάσεων από το προσωπικό
αποτελεί ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ υποχρέωση
όλων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• Το προσωπικό που χειρίζεται τα
προϊόντα και που κινείται στους
χώρους παραλαβής & πώλησης
τροφίμων
• Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο
για την καθαριότητα και τη
συντήρηση
• Οι υπεύθυνοι (αποθήκης,
παραλαβής, πώλησης)

ΑΤΟΜΙΚΗ
ΥΓΙΕΙΝΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Απαραίτητη προϋπόθεση της νομοθεσίας
(Υ.Α 487 ΦΕΚ 1219Β 04/10/2000, Κώδικας
Υγειονομικής Νομοθεσίας), για την
πρόσληψη αλλά και την εργασία του
προσωπικού σε μια επιχείρηση λιανικής
πώλησης τροφίμων είναι η ύπαρξη
πρόσφατα ενημερωμένου πιστοποιητικού
υγείας.
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ΜΑΛΛΙΑ
ΜΥΤΗ

ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗΣ

ΣΤΟΜΑ
ΔΕΡΜΑ
ΧΕΡΙΑ

ΠΕΠΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΡΟΥΧΑ

Η ενδυμασία
Τα χέρια και τα νύχια
Το στόμα και η μύτη
Οι πληγές
Τα κοσμήματα
Τα μαλλιά
Το τσιγάρο

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
Οι εργαζόμενοι πρέπει να αφήνουν το
επανωφόρι τους & τα προσωπικά τους είδη
στα αποδυτήρια.
Πριν ξεκινήσουν την εργασία τους να
φορούν τις στολές που τους έχουν δοθεί.
Οι στολές πρέπει να είναι καθαρές.
ΔΕΝ ΦΟΡΑΜΕ ΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
Με τα χέρια είναι δυνατόν να
επιμολυνθούν τα τρόφιμα και να
μεταφερθούν σημαντικές ασθένειες
στον καταναλωτή. Πρέπει να πλένετε
τα χέρια σας:
μετά από φτέρνισμα ή βήξιμο μέσα
στην παλάμη
μετά τον χειρισμό απορριμμάτων
μετά τον χειρισμό χημικών ουσιών
πριν και μετά από οποιαδήποτε
εργασία καθαρισμού
μετά το κάπνισμα ή το φαγητό
μετά τα διαλείμματα
μετά από τη χρήση τουαλέτας
μετά από φύσημα μύτης
όταν μαζεύετε διάφορα αντικείμενα
από το δάπεδο
μετά από επαφή με κατοικίδια ζώα
ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΡΑ
Από αέρα είναι δυνατόν οι
εργαζόμενοι και οι καταναλωτές
να επιμολυνθούν από ασθένειες /
λοιμώξεις αναπνευστικού. Για αυτό
καθίσταται αναγκαία η χρήση των
Μέσων Ατομικής Προστάσιας.
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ΜΕΣΑ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ
Στα Τμήματα Φρέσκων:
Κρεοπωλείο
Αλλαντικά – Τυροκομικά
Μαναβική
Αρτοπωλείο/ Έτοιμο Φαγητό
Ιχθυοπωλείο

φωτο 1

επιβάλλεται η χρήση γαντιού.
Για τα υπόλοιπα τμήματα (Ταμεία – Ρεσεψιόν – Αποθήκη)
η χρήση γαντιών επιτρέπεται εφόσον:
Γίνεται τακτική αλλαγή (max 2 ώρες)
Δεν αγγίζουμε το πρόσωπο
(βλεννογόνους: μάτια, μύτη, στόμα) με τα γάντια
Πριν την αλλαγή γαντιού καλό πλύσιμο και
απολύμανση των χεριών (φωτο 1)
Ρίψη των γαντιών στο καλαθάκι και τακτική απόρριψη
σκουπιδιών (φώτο 2)

φωτο 2
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ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΣΚΑΣ

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ
με σαπούνι και νερό ή
χρησιμοποιήστε αλκοολούχο

της μάσκας είναι εκείνη που
έχει ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ.
Η ΠΑΝΩ ΠΛΕΥΡΑ της μάσκας

απολυμαντικό χεριών,

έχει μια “μπανέλα”

προτού καν αγγίξετε
την μάσκα.

που λυγίζει και είναι η “ράχη”
που τοποθετείται στην μύτη σας.

Περάστε ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ

ΜΑΣΚΑΣ, ώστε να καλύψει το

της μάσκας και στη συνέχεια

κάτω μέρος του σαγονιού σας

πίσω από τα αυτιά σας.

και τη μύτη σας.

ΠΙΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΩ ΠΛΕΥΡΑ
ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ώστε να την

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ
ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ

προσαρμόσετε ακριβώς

όσο την φοράτε.

ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ

στο σχήμα της μύτης σας.
ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ
κρατώντας την μόνο από τα κορδόνια. Πετάξτε την στα σκουπίδια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Οι εργαζόμενοι οφείλουν να:
πλένουν τακτικά τα χέρια τους με υγρό
σαπούνι & νερό για 20΄΄. Εναλλακτικά,
μπορούν να χρησιμοποιήσουν αντισηπτικό
αλκοολούχο διάλυμα
είναι ευπαρουσίαστοι
είναι πάντα με καθαρά ρούχα στη δουλειά
μην βήχουν, ούτε να φταρνίζονται πάνω
στα τρόφιμα
έχουν κοντά και καθαρά νύχια
καλύπτουν τα κοψίματα με ειδικά
αδιάβροχα έγχρωμα αυτοκόλλητα
μην τρώνε στο χώρο του καταστήματος/
αποθήκης, παρά μόνο στον ειδικό χώρο
διαλείμματος
μην μασάνε τσίχλα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΊΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ
Συχνός καθαρισμός λείων επιφανειών συχνής επαφής
Καλός αερισμός χώρων

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Δάπεδα αποθήκης
Δάπεδα και τοιχώματα ψυγείων
Ράφια
Κλαρκ
Κουρτίνες ψυγείων
Κάδοι απορριμμάτων
Τουαλέτες, χώροι διαλείμματος
Σκούπισμα
Σφουγγάρισμα
Ξαράχνιασμα

ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗ
Απολύμανση στον εξοπλισμό τμημάτων
WC, αποδυτήρια,
χώροι διαλείμματος,
ταμεία, πληκτρολόγια,
button, καλαθάκια,
ασανσέρ,
καρότσια πελατών, λαβές
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Μην αφήνετε ποτέ υπολείμματα μετά
από κάθε εργασία
Μην αφήνετε εκτεθειμένες σκούπες,
δοχεία απορρυπαντικών κ.ά.
Μην χρησιμοποιείτε χωρίς
απολύμανση, εξοπλισμό που έχει
μείνει υγρός για αρκετό διάστημα
Μετά το πέρας των εργασιών
τοποθετήστε τα υλικά καθαρισμού
στους καθορισμένους χώρους
Μην χρησιμοποιείτε βρώμικα ή
φθαρμένα υλικά καθαρισμού
Μόλις αντιληφθείτε κάποιο πρόβλημα,
αμέσως ενημερώστε τον υπεύθυνο

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
ΚΑΝΕΝΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ
Σπασμένες συσκευασίες προϊόντων
απομακρύνονται ΑΜΕΣΑ
Υπολείμματα από τεμάχια ξύλου
παλετών ή από stretch film
απομακρύνονται ΑΜΕΣΑ
Υπολείμματα προϊόντων τροφίμων
από σκισμένες συσκευασίες
απομακρύνονται ΑΜΕΣΑ
Άδειες συσκευασίες από καθαριστικά,
υγρά συντήρησης (π.χ. χρώματα,
λιπαντικά) απομακρύνονται ΑΜΕΣΑ

ειδική σακούλα μιας χρήσης
μόλις γεμίσει θα πρέπει
να αδειάζει αμέσως

ποδοκίνητος μηχανισμός
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Η μεταφορά μπορεί να γίνει
με καρότσι
Όλα τα απορρίμματα πρέπει
να είναι καλά κλεισμένα & να
τοποθετούνται σε κάδους που
είναι κλειστοί για προστασία
έναντι ζώων & τρωκτικών
Μετά την επαφή πρέπει να
πλένετε τα χέρια

ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ

Εκδήλωση: 1-36 ώρες
Διάρκεια: 1-10 ημέρες
Συμπτώματα
Ναυτία/Εμετός
Πόνοι στην κοιλιά
Διάρροια
Πυρετός

ΑΙΤΙΕΣ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ –
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ

Βιολογικοί κίνδυνοι
βακτήρια, μύκητες, παράσιτα, ιοί
Φυσικοί κίνδυνοι
έντομα, πέτρες, μέταλλα, τρίχες,
γυαλιά, εξαρτήματα
Χημικοί κίνδυνοι
καθαριστικά, φυτοφάρμακα,
εντομοκτόνα, υλικά συσκευασίας
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ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Τα περισσότερα βακτήρια που
προκαλούν δηλητηριάσεις
αναπτύσσονται ιδανικά στους 37⁰C.
Η περιοχή μεταξύ 5–60⁰C καλείται
επικίνδυνη ζώνη.
Σε συνθήκες ψύξης (1-5⁰C)
ελαττώνεται, χωρίς να σταματά η
ανάπτυξη.
Στην κατάψυξη δεν καταστρέφονται,

100⁰C
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΒΡΑΣΜΟΥ

αναστέλλεται η ανάπτυξη.

75⁰C
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
60⁰C
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
ΖΩΝΗ

5⁰C
0⁰C

ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Άτομα πολύ νεαρής ηλικίας (βρέφη, παιδιά)
Ηλικιωμένα άτομα
Άτομα άρρωστα ή σε ανάρρωση
Άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό
σύστημα (π.χ. ασθενείς AIDS, ασθενείς
με λευχαιμία)
Έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες
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MYOKTONIA
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

MYOKTONIA & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Ο ψεκασμός & η προσθήκη δολωμάτων
στους χώρους γίνεται από το ειδικό
συνεργείο
Εφαρμόζουμε ΠΙΣΤΑ το πρόγραμμα
καθαρισμού και απολύμανσης, ειδικά μετά
από κάθε επίσκεψη του συνεργείου
Οι πόρτες μένουν ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ
κλειστές
Όταν εντοπίσουμε ανοίγματα
ενημερώνουμε άμεσα την τεχνική υπηρεσία
Μόλις αντιληφθούμε κάποιο πρόβλημα,
αμέσως ενημερώνουμε τον υπεύθυνο
συνεργάτη
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ΣΗΜΑΔΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ
ΒΛΑΒΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Νεκρά έντομα, τρωκτικά, πτηνά, ζώα
Περιττώματα
Ήχοι από ξύσιμο, τρύπημα, ροκάνισμα
Ροκανισμένοι σωλήνες, καλώδια
Ροκανισμένοι ή κατεστραμμένοι σάκοι
και συσκευές
Σκουλήκια, αυγά και τρίχες
Ίχνη από πατημασιές ή νυχιές

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΠΩΛΗΣΗ
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ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΕΙΔΗ
Νωπό κρέας(<7⁰C)
Πουλερικά (<4⁰C)
Παρασκευάσματα κρέατος (<4⁰C)
Αλλαντικά (<4⁰C)
Γαλακτοκομικά (<4⁰C)
Φρούτα - λαχανικά (<12⁰C)
Συσκευασμένα λαχανικά (<6⁰C)
Κατεψυγμένα (<-18⁰C)
Νερά (ΠΟΤΕ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ<18⁰C)
Σοκολατοειδή από 12 έως 20⁰C
δηλαδή (12 < Τ < 20)
Αλεύρια, μπαχαρικά, ξηροί καρποί
(όχι σε υγρασία)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΝ ΔΕΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ,
ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ
ΤΙΠΟΤΑ!
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Μέτρηση ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
και ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (δειγματοληπτικά)
Καθαριότητα φορτηγών
Ημερομηνία λήξης των προϊόντων
Εξωτερικές ζημιές των συσκευασιών
Φυσική επιμόλυνση από
κομμάτια ξύλου, μέταλλο, βρωμιά, πέτρες κ.λπ.
Μικροβιακή επιμόλυνση
π.χ. μούχλα σε υλικά συσκευασίας
Επιμόλυνση από έντομα/τρωκτικά
Άσχημες μυρωδιές
Οσμές από διαλύτες, πετρέλαιο

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ
& ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝ ΚΑΤΙ ΠΑΕΙ ΣΤΡΑΒΑ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Ειδοποιείται άμεσα ο Υπεύθυνος
ΜΟΝΟ ο Υπεύθυνος αποφασίζει αν
θα γίνει η παραλαβή
Εάν απαιτείται, τα είδη μεταφέρονται
στο ΧΩΡΟ ΔΥΝΗΤΙΚΩΣ ΜΗ
ΑΣΦΑΛΩΝ ΕΙΔΩΝ
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ασχολούμαστε πάντα πρώτα με τα
ευπαθή προϊόντα και μετά με τα
υπόλοιπα
Τα προϊόντα που παραλαμβάνονται
υπό ψύξη θα πρέπει να τοποθετούνται
μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους το
γρηγορότερο δυνατόν και σε καμία
περίπτωση να μην παραμένουν έξω σε
συνθήκες περιβάλλοντος πάνω από
30 λεπτά

30’

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δεν αφήνουμε ΠΟΤΕ τρόφιμα
πάνω στο δάπεδο
Αποθηκεύουμε χωριστά τα
τρόφιμα από τα άλλα αγαθά
(χημικά, απορρυπαντικά)
ΔΕΝ αφαιρούμε την εξωτερική
συσκευασία (κιβώτιο)
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ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ
ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η κατασκευή των τμημάτων είναι
διαμορφωμένη ώστε να αποφεύγεται η
πιθανότητα διασταύρωσης της ροής των
τροφίμων
Οι βοηθητικοί χώροι (τουαλέτες,
αποδυτήρια) βρίσκονται σε ξεχωριστούς
χώρους από τους χώρους αποστολής,
παραλαβής και αποθήκευσης
Στα ράφια και διαδρόμους αποθήκευσης
υπάρχει σαφής διαχωρισμός τροφίμων από
μη τρόφιμα
Έχει συνταχθεί πολιτική γυαλιού και
πολιτική spillage (τρόπος διαχείρισης
σπασμένων γυαλιών)
Τα λιπαντικά (λάδια & γράσα) που
χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για
εξοπλισμό επεξεργασίας τροφίμων
(food grade)
Η είσοδος στους χώρους αποθήκευσης
είναι ελεγχόμενη
Δεν αφήνουμε ποτέ προϊόντα στο πάτωμα
Oι παλέτες πρέπει να είναι σταθερές
και καθαρές. Οι σπασμένες και οι
μουχλιασμένες απομακρύνονται

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΨΥΞΗΣ
Δεν ανοιγοκλείνουμε άσκοπα τις πόρτες
των ψυγείων
Ελέγχουμε οπτικά τη θερμοκρασία των
ψυγείων (<4⁰C) ανά τακτά χρονικά
διαστήματα
Δεν αφήνουμε ΠΟΤΕ τρόφιμα πάνω στο
δάπεδο

4oC

Δεν αφαιρούμε την εξωτερική
συσκευασία
Ελέγχουμε καθημερινά την καλή
λειτουργία του ψυγείου και αν
υπάρχουν οσμές
Ενημερώνουμε άμεσα αν αντιληφθούμε
ρωγμές, οξειδώσεις, υγρά
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΕΠΕΙ να υπάρχουν:
Καθαριότητα και τάξη
Ράφια και παλέτες
Σύστημα FIFO
Χωριστή αποθήκευση τροφίμων

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να υπάρχουν:
Έντομα, τρωκτικά ή άλλα ζώα
Προϊόντα ληγμένα ή αλλοιωμένα
Σταξίματα, διαρροές από τρόφιμα
σε άλλα τρόφιμα ή το δάπεδο
Τρόφιμα με καταστραμμένες
συσκευασίες
Τρόφιμα έξω από τα κιβώτιά τους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΨΥΞΗΣ
Σωστή αποθήκευση
(Συντήρηση 1-5⁰C, Κ/Ψ -18⁰C )
Άμεση τοποθέτηση σε χώρους κατάλληλους
με την ανάλογη θερμοκρασία – υγρασία
Άμεσος διαχωρισμός
(Νωπά – Μαγειρεμένα)
Άμεσος διαχωρισμός
(Συσκευασμένα – Ασυσκεύαστα)
Χρήση κατάλληλων εργαλείων
Διαφορετικό Τεφλόν – Μαχαίρι
Κίτρινο		
Κόκκινο		
Πράσινο 		
Άσπρο ή Μπλε

Είδη Κοτόπουλου
Είδη Κόκκινων Κρεάτων
Λαχανικά
Ψάρι

Διαφορετική μηχανή κοπής για τα θερμικής
επεξεργασίας και αέρος
Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και
απολύμανσης
Καθαρά εργαλεία
Χρήση πόσιμου νερού
Υποχρεωτική ένδυση με ρούχα εργασίας
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ΠΩΛΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΧΥΜΑ
Τάξη και καθαριότητα
Μόλις χυθεί κάτι να καθαρίζεται ο χώρος
Απομάκρυνση απορριμμάτων
Τα προϊόντα που πωλούνται χύμα να είναι
καλυμμένα με προστατευτικά καλύμματα
Τήρηση ιχνηλασιμότητας μέσω ετικέτας
προϊόντος
Διατηρούνται οι ενδείξεις του προϊόντος
μέχρι την πώληση του τελευταίου
τεμαχίου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΝΤΟΛΗΚΤΩΝ
ΚΑΙ ΛΗΓΜΕΝΩΝ
Τοποθετούμε τα προϊόντα με συντομότερη
ημερομηνία λήξης μπροστά (FIFO ή FΕFO*)
Έχουμε συνεχώς την προσοχή μας για
εντοπισμό ληγμένων τροφίμων
Όλα τα ληγμένα μεταφέρονται στο ΧΩΡΟ
ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ με την ένδειξη:
«ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ!»
Ενημερώνουμε τον Υπεύθυνο αν για κάποιο
τρόφιμο αυξηθούν πολύ τα κοντόληκτα και τα
ληγμένα
Τα ζωικά ακολουθούν ειδική διαχείριση (ΖΥΠ)
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*FIFO= First In First Out
*FEFO= First Expires First Out

ΕN KATAΚΛΕΙΔΙ….
Food Safety = Culture – Behavior
Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων = Εργασιακή Κουλτούρα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Άγνοια
Απορίες
Ελλιπής επικοινωνία
Λάθος λύσεις
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ΕN KATAΚΛΕΙΔΙ

«ΚΑΛΛΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΝ
ΤΟ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ»
H άγνοια οδηγεί:
σε αδιέξοδο!
(στην καλύτερη περίπτωση)
σε αστοχίες
(στην χειρότερη)
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