
-  V  Z O R  -
(Vypracovať na svoje podmienky v prevádzke)

SANITAČNÝ     PROGRAM
(pre zariadenia spoločného stravovania otvorené, nevyvarujúce)

Dispozičné riešenie prevádzky:
Prevádzka  dispozične  pozostáva  z nasledujúcich  miestností:  odbytová  časť,  zápultie

s výčapným zariadením,  herňa,  vonkajšia  letná  terasa,  sklad nápojov a piva,  šatňa pre personál,
zariadenia pre osobnú hygienu zákazníkov členené pre obe pohlavia a WC pre zamestnancov.

Sanitačný  program používania  čistiacich  a  dezinfekčných  prostriedkov  v  systémovom riešení
hvgieny v priestoroch prevádzky

Žiadna vec pri potravinárskej výrobe, ale i v reštauračných službách nieje taká dôležitá, ako
čistenie a dezinfekcia zariadení. Čistenie je treba chápať ako technológiu, nie ako nutné zlo. Keďže
čistota zariadení vplýva rozhodujúcou mierou na akosť výrobkov, preto čas na čistenie musí byť
chápaný ako nedotknuteľný.
Bez dokonalého čistenia a dezinfekcie je každá snaha o zabezpečenie dokonalosti výrobkov, ich
trvanlivosti, fyziologickej nezávadnosti, ochrany materiálov a dodržiavania hygienických predpisov
márna.

To, čo by sa zdalo byť veľmi jednoduchým problémom, pôsobí v každodennej praxi veľké
komplikácie. Je to spôsobené tým, že moderné čistiace a dezinfekčné postupy sú veľmi zložité. Ich
použitie  pri  riešení  jednotlivých  problémov  si  vyžaduje  mnoho  odborných  vedomostí  a tiež
rozsiahle praktické skúsenosti.

Požiadavky  na  sanitáciu  kuchynských  a  reštauračných  zariadení  sa  neustále  zvyšujú.
Hygiena  a  sanitácia  je  jedným  z  limitujúcich  parametrov  kvality,  lebo  priamo  ovplyvňuje
konkurencie - schopnosť výrobku na trhu. Zvýšenie štandardu sanitácie na tomto úseku môže preto
veľmi významne prispieť k zaisteniu vysokej mikrobiologickej čistoty a tým i kvalite ponúkaného
sortimentu.

Účinnosť  čistenia  a  dekontaminácie  závisia  od  konštrukčného  riešenia  najmä  povrchu
technologického zariadenia. Na čistenie a dekontamináciu sa používajú zriedené roztoky chemikálií
ako prípravky s aktívnym chlórom, alebo kvartérne amóniové zlúčeniny v spojení  s povrchovo
aktívnymi látkami, a penovým čistením.

Na udržiavanie mikrobiologický bezchybnej prevádzky je potrebný nielen dobrý hygienický
stav strediska, zariadení a vzduchu, ale veľký význam má aj hygienické správanie sa personálu.
Sanitačné zariadenie pre personál musí byť zriadené tak, aby bolo možné umyť si ruky bez toho,
aby sa opäť priamo znečistili.. V dostatočnom množstve a na vhodnom mieste musia byť
k dispozícii  dezinfekčné prostriedky na ruky. Základ pre mikrobiologický bezchybnú prevádzku
tvorí  produkt,  ako  aj  prevádzkové  prostriedky  v  bezchybnej  kvalite.  Vykonávanie  čistiacich  a
dezinfekčných prác pravidelne a dôkladne predchádza vzniku bakteriálnych a kvasných infekcií.
Kanalizáciu je treba opatriť vhodným zariadením (spätnými klapkami, sifónmi) aby sa zabránilo
kontaminácii zariadenia touto cestou.



Na stredisku by sa  nemalo  nič  skladovať  a  podľa  možnosti  by tam nemali  stáť  žiadne
odpadkové koše, ak predsa, musia sa denne vyprázdňovať a dezinfikovať.

Okrem samotného produktu a nádob (obalov) musia byť aj všetky ostatné média, ktoré sa do
strediska dostávajú zvonka čisté a bez škodcov produktu - napr.: prevádzková a úžitková voda pre
mytie, oplach, vonkajšie čistenie, dezinfekciu a dezinsekciu.

Hlavné zásady sanitárneho programu pre všetkých zamestnancov prevádzky:
Na pracovisku:

 Nefajčiť
 Nejesť
 Odpad okamžite odstraňovať
 Predchádzať prievanu, nenechávať otvorené okná a dvere, aby sa do výčapu nezanášal prach

a mikroorganizmy
 Dbať na osobnú čistotu, napríklad vymieňať znečistené odevy, do priestoru vstupovať iba

v čistom pracovnom odeve
 Pred  vstupom  na  pracovisko  a  po  použití  toalety  si  dôkladne  umyť  ruky  mydlom,

v pracovných odevoch pracovníci nesmú opustiť pracovisko
 Po ukončení práce uložiť  pracovný odev na vyhradenom mieste,  a  to vždy oddelene od

občianskeho šatstva
 Počas pracovného výkonu je zakázané vykonávať toaletné úpravy:  - česanie,  maľovanie,

úprava a čistenie nechtov
 Pred začatím práce odložiť z rúk všetky ozdobné predmety, v pracovnom odeve môže byť

len čistá vreckovka
Všetky  prevádzkové  miestnosti,  pomocné  priestory  a  zariadenia  pre  osobnú  hygienu  sa  musia
udržiavať v dôslednom poriadku a čistote. Ich upratovanie na vlhko sa musí vykonávať denne a
vždy  vtedy,  ak  je  to  potrebné  po  ich  znečistení.  Celkové  upratovanie  výrobných  a  priľahlých
priestorov  -  mechanická  očista,  dezinfekcia  pracovných  plôch,  podláh,  hygienických  zariadení
-treba vykonávať minimálne l x týždenne a taktiež podľa potreby.
Zabezpečiť aby osoby, ktoré prichádzajú, či už priamo alebo nepriamo, do styku s produkciou a
tovarom nemohli tento kontaminovať, a to prostredníctvom dodržiavania vhodného stupňa osobnej
čistoty a správnych osobných a pracovných návykov.

Dôvod:
Ľudia, ktorí nedodržiavajú potrebný stupeň osobnej čistoty, sú postihnutí ochorením, alebo majú
nevhodné  hygienické  návyky,  môžu  tovar  a  produkciu  kontaminovať  a  preniesť  ochorenie  na
spotrebiteľov.
Ľuďom o ktorých sa vie,  že sú chorí,  alebo sú podozriví  z toho, že by mohli  preniesť nákazu
prostredníctvom  vyrábanej  produkcie,  nesmie  byť  umožnený  prístup  do  priestorov,  kde  sa
manipuluje  s  nápojmi  a  iným  tovarom.  O  svojej  chorobe,  alebo  príznakoch  by  mal  každý
bezprostredne informovať majiteľku. Každý kto manipuluje s potravinami, je povinný podrobiť sa
pravidelným lekárskym prehliadkam - bezprostredne pri vstupe do zamestnania a potom minimálne
l - krát za dva roky.

Zhrnutie hygieny predala tovaru:
 osvedčenie o hygienickej spôsobilosti
 evidencia o čistení
 osvedčenie o odbornej spôsobilosti pracovníkov
 ochrana potravín pred potenciálnymi zdrojmi kontaminácie
 ochrana pred poškodením, ktoré by mohlo spôsobiť nevhodnosť na konzum

Pri používaní čistiacich prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov bezpodmienečne dodržujeme:
 predpisy na použitie príslušného prostriedku



 v žiadnom prípade neprekračujeme maximálne hodnoty pre koncentráciu, čas pôsobenia a
teplotu použitého prostriedku

 pri používaní agresívnych prostriedkov je bezpodmienečne potrebné vopred si ujasniť ich
znášanlivosť s materiálom stroja, ktorý prípravkom čistíme

 nepoužívame prostriedky neznámeho zloženia a pôvodu

Pri každom čistenia dezinfekcii zariadenie opláchneme zvnútra i zvonku vodou
 horúca voda - je ako čistiaci a dezinfekčný prostriedok - jej použitie je bezproblémové,
 alkalické a pH neutrálne čistiace a dezinfekčné prostriedky - sú spravidla bezproblémové,

ich použitie a účinok je väčšinou postačujúci
 kyslé čistiace a dezinfekčné prostriedky - si vyžadujú maximálnu opatrnosť pri použití
 v  žiadnom  prípade  nepoužívame  prostriedky  na  báze  silných  minerálnych  kyselín  ako

napríklad kyselina soľná (HCL), kyselina siričitá (H2 SO3), kyselina sírová (H2 SO4)
 čistiace  a  dezinfekčné  prostriedky  s  obsahom halogénov  -  (fluór,  chlór,  bróm,  jód)  ich

použitie si vyžaduje maximálnu opatrnosť, sa môžu použiť iba s hodnotou pH 10 alebo viac,
maximálne do 20 °C a nie dlhšie ako 20 minút, celkový obsah voľného chlóru v použitých
roztokoch nesmie byť vyšší ako 150 ppm.

V žiadnom prípade nesmieme nechať zariadenie stáť s prostriedkami (koncentráciami), ktoré
sa používajú v sanitačnom okruhu.

V žiadnom prípade  nevypúšťame čistiace  a  dezinfekčné  prostriedky,  lúhy a  kyseliny  do
kanalizácie,  ale  ich  neutralizujeme.  Pri  vypúšťaní  opotrebovaných  prostriedkov  dodržujeme
príslušné vyhlášky o odpadových vodách.

Povrchové čistenie
Na povrchové čistenie používame prostriedky - zariadenia:

 kefy s prírodnými alebo umelými štetinami
 mäkké handry na čistenie optiky a povrchu strojov
 prírodnú alebo umelú kožu
 špongie, alebo špongiové handry
 jar, pur a pod. (mydlový lúh)
 penovú sanitáciu

Pri povrchovom čistení dbáme na nasledovné:
 nestriekame na elektrické diely
 pri práci používame ochranné pomôcky - rukavice, okuliare, gumáky, protišmykovú obuv...

Obzvlášť dôkladne čistíme tie zariadenia, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, aby
sa zabránilo zavlečeniu mikroorganizmov. Dbáme pri týchto prácach na príslušné údaje v
prevádzkových návodoch strojov a zariadení a použitého čistiaceho prostriedku.

Spôsob preverovania čistoty:
 vizuálna kontrola po čistení
 pravidelná kontrola, či čistiace a dezinfekčné práce majú požadovaný efekt
 pravidelná kontrola, či použité čistiace prostriedky neznižujú kvalitu prostredia v ktorom sa

tovar skladuje a predáva
Za tieto kontroly zodpovedá majiteľ, vedúci prevádzky, prípadne vedúci smeny.

Spôsob preverovania účinnosti čistiacich prostriedkov:
 periodické  sledovanie  dodržiavania  hygieny  v  prevádzke,  hlavne  na  ťažko  čistiteľných

miestach
 pravidelná výmena a dopĺňanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov



Osobná zodpovednosť za čistenie a dezinfekciu a následnej kontroly:
 majiteľ a vedúci výčapu

Čistiace práce vo výčape vykonáva iba personál na to určený. Tento personál sa pravidelne školí
a kontroluje sa jeho spôsobilosť vykonávať hygienické práce (potvrdenie, že nie je bacilonosič)

Manipulácia k chemickými látkami:
Dezinfekčné  prostriedky,  prostriedky na  ničenie  hmyzu,  na  deratizáciu  a  iné  substancie,

ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie človeka, musia byť označené výstrahou.
S výnimkou prostriedkov nutných k hygienickým účelom musia byť také substancie, ktoré by mohli
kontaminovať suroviny, obaly, prísady a nápoje, uchovávané oddelene a pod uzáverom v tej časti
zariadenia, kde sa nezaobchádza s nápojmi a iným sortimentom určeným na predaj zákazníkovi.
Zaobchádzaním  s  nebezpečnými  látkami  možno  poveriť  len  dobre  vyškolené  osoby.  Osobitnú
starostlivosť  je  treba  venovať  preventívnym  opatreniam  k  zabráneniu  kontaminácie  nápojov
substanciami.

Zásady dodržiavania osobnej hvsienv:
1. Zamestnanec  musí  mať  osvedčenie  o  zdravotnej  a  odbornej  spôsobilosti  na  vykonávanie

epidemiologicky závažných činností. Pred nástupom do zamestnania musí absolvovať vstupnú
lekársku prehliadku.

2. Zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi ochorenie na prenosnú chorobu (hnačkové,
hnisavé,  alebo horúčkovité  ochorenie,  alebo inú prenosnú chorobu) Zamestnávateľovi  musí
nahlásiť ochorenie svoje, alebo infekčné ochorenie členov domácnosti, alebo spolubývajúcich.
V týchto prípadoch sa musí podrobiť aj následnej lekárskej prehliadke.

3. Pred vstupom na pracovisko musí mať zamestnanec čistý pracovný odev, vhodnú pracovnú obuv.
4. Na pracovisko nesmie vstupovať po konzumácii alkoholických nápojov.
5. Zamestnanec  musí  byť  dôkladne upravený,  na  pracovisku nesmie  vykonávať  žiadne  toaletné

úpravy, ako česanie, strihanie nechtov, a iné kozmetické úpravy. Musí mať ostrihané a čisté
nechty, nesmie ich mať pri práci nalakované.

6. Na  rukách  nesmie  mať  prstene,  na  oblečení  nesmie  mať  ostré  predmety,  kde  je  riziko
znehodnotenia, alebo ohrozenia pripravovaného nápoja, vo vreckách pracovného odevu nesmie
mať iné predmety okrem čistej vreckovky.

7. Zamestnanci nesmú fajčiť a jesť v miestnostiach, kde sa nachádzajú suroviny, polotovary
a hotové výrobky.

8. Pracovník z čistej časti prevádzky nesmie prechádzať do nečistej časti prevádzky.
9. Pracovník nesmie počas prevádzky vykonávať čistenie podlahy (okrem prípadov keď si to

vyžaduje okamžité riešenie situácie) a iné úkony týkajúce sa sanitácie prevádzky.
10.Pracovník si musí dôkladne umyť ruky pred začatím činnosti, pri práci ihneď po znečistení, pri

prechode z  jedného druhu práce  na druhý,  po fajčení  vo vyhradenom priestore,  po úprave
šatstva, osobitne po použití WC.

11.Pred vstupom na pracovisko (za predpokladu, že neprechádza na iné nečisté časti prevádzky) je
povinný pracovník umyť si ruky až po predlaktie pod tečúcou vodou s použitím tekutého mydla
a  kefky,  s  dôrazom na  miesta  najväčšej  kontaminácie  (vrátane  medziprstných  priestorov  a
nechtových lôžok) po dobu 1-2 minút. Následne musia byť ruky dezinfikované buď ponorom
do dezinfekčného roztoku na 2-3 minúty, alebo dezinfekciu alkoholovým roztokom - 2 x 5 ml
roztoku vtieraním po dobu 2 minút.

12.Po  skončení  práce  je  každý  pracovník  povinný  zanechať  svoje  pracovné  miesto  čisté  a  v
poriadku.

13.Po skončení práce musí pracovník špinavý pracovný odev uložiť na určené miesto, oddelene od
čistého pracovného odevu. Musí byť dodržaná zásada oddeleného ukladania pracovného odevu
od civilného.



VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM SANITAČNÝCH POSTUPOV

OBSLUŽNÁ    PREVÁDZKA

HYGIENA PERSONÁLU:
Interval Označenie - kontrolované miesto Dezinf. prostriedok

Pred 1 . Vyzlečenie z civilného šatstva v šatni mydlo, uterák
2. Umytie rúk
3. Prezlečenie do pracovného odevu, obutie pracovnej obuvi

Po 1 . Umytie rúk mydlo, uterák
2. Prezlečenie do civilného šatstva
3. Prezutie do civilnej obuvi

Pravidelne
Po použití  WC, pri prechode od špinavej na čistejšiu
prácu  A  podobne  si  pracovníci  musia  umyť  ruky
mydlom

mydlo, uterák

Bezpečnosť pri práci:
Pri práci celý personál používa ochranné pracovné prostriedky. Prostriedky zabezpečuje majiteľ.

UMÝVACÍ DREZ
Interval Označenie - kontrolované miesto Dezinf. prostriedok

Po ukončení 1. Drez poumývať saponátom Saponát
2. Opláchnuť vodou H2O

Týždenne 1. Drez vydezinfikovať napr. Chloramín
2. Drez opláchnuť vodou H2O

Raz za 1. Vydezinfikovať drez neutrálnym prípravkom napr. cilit + savo
2. Opláchnuť vodou H2O

MANIPULAČNÝ STÔL - nezer
Interval Označenie - kontrolované miesto Dezinf. prostriedok

Pred
použitím

1. Drez poumývať saponátom H2 O-min.40°C
Po ukončení 1. Poutierať handrou zvyšky Handra

2. Opláchnuť vodou povrchy stolov H2O-min.40°C
3. Vyčistiť a vydezinfíkovať povrchy stolov manuálne Chloramín + Cttit
4. Opláchnuť ošetrené povrchy vodou H2O-min.40°C

Názov prípravku Koncentrácia Teplota Čas

Bezpečnosť pri práci:
Pri práci celý personál používa ochranné pracovné prostriedky. Prostriedky zabezpečuje majiteľ.



VÝČAP

PODLAHA, OBKLADY STIEN
Interval Označenie - kontrolované miesto Dezinf, prostriedok
Denne 1 . Podlahu pozametať od nečistôt zmeták + metla

2. Podlahu vyčistiť mytím Chloramín 0,5% + Savo
Týždenne 1. Obklady stien poutierať od nečistôt H20-min.4O °C

2. Dvere a okná postierať od nečistôt H2O - ProCura CI, S
3. Prestierania na stoloch - prípadne ihneď po ušpinení H2O-min.4O °C

ČAPOVACIE ZARIADENIE
Interval Označenie - kontrolované miesto Dezinf. prostriedok

Po ukončení
Práce

1 . Prepláchnuť trubky studenou vodou H2O-min.l5°C
2. Prepláchnuť trubky horúcou vodou H2O-min.6O°C
3. Prepláchnuť trubky studenou vodou H2O-min.15°C

Týždenne 1 . Prepláchnuť trubky studenou vodou H2O-min.l5°C
2. Prepláchnuť trubky horúcou vodou H2O-min.6O°C
3.Vysanitovať trubky čistiacim a dezinfekčným prípravkom Kryšt.sóda + Arcosol RD

RRDRD4. Prepláchnuť trubky studenou vodou H2O'min.l5°C
5. Prepláchnuť trubky horúcou vodou H2O-min.6O°C

Mesačne 1 . Vykoná čistenie poverený pracovník pivovaru

Názov prípravku Koncentrácia Teplota Čas
napr. napr. napr. 15-20 min.

10-15 min.
20 min.

Bezpečnosť vri práci  :
Pri práci celý personál používa ochranné pracovné prostriedky. Prostriedky zabezpečuje majiteľ.

POHÁRE

Interval Označenie - kontrolované miesto Dezinf. prostriedok

Po každom použití
1. Poumývať pomocou špeciálnej kefy na poháre Umývací prostriedok
2. Poháre opláchnuť H2O

Názov prípravku Koncentrácia Teplota Čas
Umýv. prostriedok JAR 2-4ml/l 60° C 2-3 min.
Umýv. prostriedok PUR 2-4ml/l 60° C 2-3 min.
Oplachov. prostriedok 0,2- 0,4 g/l 20° C 2-3 min.

Bezpečnosť pri práci:
Pri práci celý personál používa ochranné pracovné prostriedky. Prostriedky zabezpečuje majiteľ.



ODKLADCIE POLICE
Interval Označenie - kontrolované miesto Dezinf. prostriedok

Týždenne 1. Police poutierať od prípadného prachu handra + H2O
2. Police poumývať saponátom saponát
3. Podložky pod poháre poumývať saponátom H2 O + saponát

Mesačne 1. Police poutierať od nečistôt H2 O + saponát
2. Police vysanitovať čistiacim a dezinf. prípravkom Chloramín

ODKLADACIE SKRINKY
Interval Označenie - kontrolované miesto Dezinf. prostriedok

Týždenne 1. Police v skrinkách poutierať od prípadného prachu handra + H2O
2. Police v skrinkách poumývať saponátom saponát

Mesačne 1. Skrinky poutierať od nečistôt H2 O + saponát
2. Skrinky vysanitovať čistiacim a dezinf. prípravkom Chloramín

Názov prípravku Koncentrácia Teplota Čas

Bezpečnosť vri práci:
Pri práci celý personál používa ochranné pracovné prostriedky. Prostriedky zabezpečuje majiteľ.

VÝČAP (sociálne zariadenie. WC)

STENY VÝČAPU - oleíová maľba. STENY WC - obklad. PODLAHA   -   dlažba
Interval Označenie - kontrolované miesto Dezinf. Prostriedok

Po ukončení 1 . Podlahu pozametať od prípadných nečistôt metla, zmeták
2. Podlahu vydezinfikovať Lúh
3. Toaletnú misu a pisoár vydezinfikovať Chloramín

Denne -- 1. Podlahu pozametať metla, zmeták
2. Podlahu vysanitovať dezinfekčným prípravkom Savo

Raz 1. Vysanitovať podlahu a steny dezinf. prípravkom Savo
Ročne biocidu Vápno, biocid,

handra
2. Klimatizáciu poutierať od nečistôt handra
3. Vydezinfikovať povrch klimatizácie Savo

Názov prípravku Koncentrácia Teplota Čas

Bezpečnosť pri práci:
Pri práci celý personál používa ochranné pracovné prostriedky. Prostriedky zabezpečuje majiteľ.



VÝČAPNÝ PULT
Interval Označenie - kontrolované miesto Dezinf. prostriedok
Denne 1 . Pult poutierať od prípadného znečistenia handra

2. Pult poumývať saponátom H2O + saponát
Týždenne 1. Pulty poutierať od nečistôt handra

2. Pulty vysanitovať čistiacim a dezinf. prostriedkom Chloramín + Savo

POLICE A OBKLADY
Interval Označenie - kontrolované miesto Dezinf. prostriedok

Denne 1. Police a obklady poutierať od prípadného znečistenia H2 O + handra
Týždenne 1. Police poutierať od nečistôt H2O + handra

2.Obklady vysanitovať čistiacim a dezinf. prostriedkom Chloramin + Savo

PONORNÝ PULT- na nápoje
Interval Označenie - kontrolované miesto Dezinf. prostriedok
Vždy po

vyprázdnení
1. Priestor ponorného pultu vyčistiť a vydezinfikovať Chloramin
2. Poutierať zvyšky čistiaceho prípravku H2O + handra

Názov prípravku Koncentrácia Teplota Čas

Bezpečnosť vri práci:
Pri práci celý personál používa ochranné pracovné prostriedky. Prostriedky zabezpečuje majiteľ.

SKLAD    TOVARU
PODLAHA. STROP. STENY

Interval Označenie - kontrolované miesto Dezinf. Prostriedok
Týždenne 1 . Pozametať od nečistôt metla, zmeták

2. Vysanitovať podlahu dezinfekčným prostriedkom Chloramin

Ročne
1. Podľa  potreby  vymaľovať  strop  vápnom  s
prídavkom biocidu

Vápno, biocid,
Handra

CHLADNIČKA

Interval Označenie - kontrolované miesto Dezinf. Prostriedok

Vždy po
vyprázdnení, alebo

raz mesačne

1. Priestor chladničky vyčistiť a vydezinfikovať Jar, Chloramin
2. Priestory vyutierať od zbytkov prípravku H2O + handra
3. Povrchy vyutierať do sucha

Názov prípravku Koncentrácia Teplota Čas

Bezpečnosťpri práci:
Pri práci celý personál používa ochranné pracovné prostriedky. Prostriedky zabezpečuje majiteľ.



SKLAD    OBALOV

 PODLAHA, STROP, STENY
Interval Označenie - kontrolované miesto Dezinf. prostriedok
Týždenne 1. Pozametať od nečistôt metla, zmeták

2. Vysanitovať podlahu dezinfekčným prostriedkom Chloramín

Ročne
1. Podľa  potreby  vymaľovať  strop  vápnom  s
prídavkom Biocidu

Vápno, biocid,
handra

SKLAD    NÁPOJOV

 PODLAHA, STROP, STENY

Interval Označenie - kontrolované miesto Dezinf. prostriedok
Týždenne 1. Pozametať od nečistôt metla, zmeták

2. Vysanitovať podlahu dezinfekčným prostriedkom Chloramín + Savo

Ročne
1. Podľa  potreby  vymaľovať  strop  vápnom  s
prídavkom Biocidu

Vápno, biocid,
Handra

Názov prípravku Koncentrácia Teplota Čas

Bezpečnosť pri práci:
Pri práci celý personál používa ochranné pracovné prostriedky. Prostriedky zabezpečuje majiteľ.

ŠATŇA, SKLAD ALKOHOLU  
Interval Označenie - kontrolované miesto Dezinf. prostriedok

Po ukončení 1. Podlahu pozametať od prípadných nečistôt metla, zmeták
Týždenne 1. Podlahu pozametať metla, zmeták

2. Vysanitovať podlahu dezinfekčným prostriedkom Chloramín + Savo

Ročne
1. Podľa potreby vymaľovať strop vápnom s prídavkom
Biocidu

Vápno, biocid,
handra

Názov prípravku Koncentrácia Teplota Čas

Bezpečnosť pri práci:
Pri práci celý personál používa ochranné pracovné prostriedky. Prostriedky zabezpečuje majiteľ.



Čistiace a dezinfekčné prostriedky na čistenie podláh, stien, povrchov
strojov a zariadení

DEZINFEKCIA:
SAVO - tekutý, rýchlo účinkujúci nepenivý dezinfekčný prostriedok, pracovná teplota: 5

– 20 °C koncentrácia: podľa návodu na prípravku

Chloramín 0,5 % - práškový dezinfekčný prostriedok, pracovná teplota: 20 °C koncentrácia: podľa
návodu na prípravku

OŠETRUJÚCI PRÍPRAVOK:
Pulirapid,  Cilit - prípravok na ochranu a ošetrenie povrchov z ušľachtilej ocele, čas pôsobenia:

- bez obmedzenia

VŠEOBECNÉ  ČISTENIE A DEZINSEKCIA :
Lúh - tekutý, mierne alkalický čistiaci a dezinfekčný prostriedok, koncentrácia: podľa

návodu na prípravku
Chloramín - čistiaci  a  dezinfekčný  prostriedok,  koncentrácia:  podľa  návodu na  prípravku.

Umývací prostriedok - JAR, PUR - čistiaci prípravok, pracovná teplota: 40 -60°
C, koncentrácia: podľa návodu na prípravku.

Fixinela - čistiaci a dezinfekčný prípravok, ostatné údaje - ako umývací prostriedok
Arcosol RD - alkalický  prípravok  na  čistenie  a  dezinfekciu  potrubných  systémov  a  pod.

pracovná teplota: 20 -60° C, koncentrácia: podľa návodu na prípravku
Diava - prostriedok na leštenie nábytku

VŽDY SA PRIDÁVA PRÍPRAVOK DO VODY A NIE NAOPAK !!!
Pri práci s lepkavými koncentrátmi sa vždy používajú ochranné okuliare,rukavice a

ochranný odev !!!



OCHRANA PROTI ŠKODCOM

Škodcovia: - živočíchy prítomné v takom množstve, že je to škodlivé pre človeka a potraviny:
1. hlodavce
2. chrobáky
3. muchy
4. osy, včely
5. mravce
6. vtáky (holuby, vrabce, lastovičky)
7. skladištní škodcovia (mole)

Účinky škodcov:
1. Prenos infekčných chorôb
2. fyzikálna kontaminácia potravín (výkaly, chlpy, mŕtve telá)
3. poškodzovanie zariadení (elektrické vedenie, obaly)
4. vyvolávanie stresu u človeka
5. negatívna publicita potravinárskeho podniku
6. výskyt v potravinárskej prevádzke sa klasifikuje ako porušenie zákona

Spôsob ochrany proti Škodcom:

Vylúčenie:
Brániť  sa  ich  vstupu  cez  akúkoľvek  cestu  (dvere,  okná,  so  surovinami  a  materiálmi,

dopravnými prostriedkami). Opatriť okná sieťami proti ich vnikaniu, dvere vstupu do prevádzky
a skladov z vonkajšej strany v dolnej časti oplechovať.

Obmedzovanie:
Obmedzovať miesta, kde škodcovia môžu žiť a ukrývať sa. To znamená zabezpečiť aby boli

podlahy a steny celistvé bez špár, udržiavať pracovné plochy, police, odkladacie zariadenia, skrinky
celistvé,  nepoškodené,  bez  špár  v dobrom  technickom  stave.  V prípade  opotrebovania  alebo
poškodenia čo najskôr vykonať opravu alebo výmenu zariadenia, opravu stien a podláh.

Ničenie:
Likvidácia použitím chemických a mechanických metód, monitorovanie

Prípravky:                       _  účinná dávka :                            _____________    účinná látka :        
Arvelín fosfid 2n podľa návodu
Nové zrná fosfid 2n 2-10 kg
Silmurín                              0,3 % scilirozid                   500 g na 4,5 kg suchej
                                                                                        alebo tekutej váhy

Naša firma nemá uzatvorenú zmluvu o výkone dezinsekcie a deratizácie s firmou, ktorá má
túto autorizovanú činnosť.  Za deratizačné  a dezinsekčné činnosti  je zodpovedný vedúci  smeny.
V prípade nutnosti (výskytu hlodavcov alebo hmyzu) bude okamžite vyzvaná firma - Deratizácia -
k odstráneniu vzniknutej situácie jednorázovou objednávkou, dodávateľským spôsobom.



Vstupná lekárska prehliadka

P.č. Meno a priezvisko

vstupná
lek.

prehl.
dňa

návšteva u lekára pre chorobu

dňa dňa dňa dňa poznámka



Odborná spôsobilosť zamestnancov

P.č. Meno a priezvisko
odb.

spôsobilosť
získaná dňa

spôsob získania odbornej spôsobilosti



Harmonogram deratizačných a dezinsekčných činností

P.č. Dátum Popis činnosti
Použitý

prostriedok
Meno,
podpis



Harmonogram sanitačných činností

P.č. Dátum Popis činnosti
Použitý

prostriedok
Meno,
podpis



CCP príjem potravín

Postup sledovania: vizuálna kontrola mechanickej kontaminácie, zmyslových nedostatkov u nebalených
potravín, meranie teploty, neporušenosť obalov, kontrola dátumu spotreby a údajov na obale, vizuálna 
kontrola neporušenosti potravín bez známok kazenia
Frekvencia sledovania: každá dodávka
Nápravné opatrenia: neprevziať dodávku

Dátum
Číslo

dodacieho
listu

Zmyslové posúdenie Nápravné opatrenia Podpis



Kontrola teplôt v chladiacich a mraziacich zariadeniach - CCP

Postup sledovania: merať teplotu v chladiacich a mraziacich zariadeniach
Frekvencia: 2 x za zmenu, po príchode na pracovisko a po skončení prac. zmeny
Nápravné  opatrenia:  opraviť  chladiace  zariadenie,  prestaviť  termostat,  pri  dlhodobej  poruche
presunúť  potraviny  do  inej  chladničky/mrazničky,  pri  poruche  mrazničiek  tak,  že  dôjde
k rozmrazeniu potravín tieto ďalej nepoužívať k príprave pokrmov - vyhodiť

Dátum
Chladiace zariadenia Mraziace zariadenia

Podpis
CH1 CH2 CH3 M1 M2 M3


