GIDA MADDELERİNİN DEPOLAMA VE MUHAFAZA ŞARTLARI
1-Çabuk bozulab�len gıda maddeler� satın alındıktan sonra açıkta ve oda sıcaklığında bırakılmamalı, tüket�lene kadar buzdolabında
+4°C’de muhafaza ed�lmel�d�r.
2-Gıda maddeler� et�ketler�nde bel�rt�len sıcaklık değerler�nde muhafaza ed�lmel�d�r.
3-Çapraz bulaşmayı önlemek amacıyla ç�ğ
gıdalar �le p�şm�ş gıdalar ayrı raflarda, p�şm�ş
y�yecekler üst raflarda ve üzer� kapalı şek�lde
muhafaza ed�lmel�d�r.
4-Ambalajlı veya ambalajsız gıda maddeler�
zem�n �le doğrudan temas etmemel�d�r.
5-Son tüket�m tar�h� geçm�ş, bayat gıda maddeler� tüket�me sunulmamalı; k�rlen-m�ş,
kokuşmuş bozulmuş ürünler raflarda bulundurulmamalıdır.
6-Gıdalar, buzdolabı poşet�nde veya saklama
kapları �ç�nde muhafaza ed�lmel�d�r.
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OKUL
KANTİNLERİ

KANTİNLERDE DİKKAT EDİLMESİ ZORUNLU GENEL HİJYEN KUARALLARI
1-İşletmen�n genel tem�zl�ğ�ne ve h�jyen şartlarına d�kkat ed�lmel�d�r.
2-Tem�zl�k ve dezenfeks�yon �şlemler�n�n nasıl,
hang� k�myasal maddeler kullanılarak, ne
zaman ve k�m tarafından yapılacağını gösteren
‘’Tem�zl�k ve Dezenfeks�yon Kayıtları’’ tutulmalıdır.
3-Personel; cepler� olmayan, tem�z ve uzun
kollu �ş kıyafetler� g�ymel�, kep/bone/şapka/ağız
maskes� kullanmalıdır.
4-Ürünler�n hazırlanması ve serv�s� esnasında
eller �y�ce yıkanmalı ve dezenfekte ed�lmel� ve
uygun şek�lde kurulanmalıdır.

5-İşletmede çalışan personel�n sağlık kontroller�
düzenl� olarak yaptırılmalı ve kayıtları tutulmalıdır. Der� enfeks�yonları, der� yaralanmaları ve
bulaşıcı hastalıkları olan-lar çalıştırılmamalıdır.
6-İşletme sah�b�; ‘’H�jyen Eğ�t�m Belges�’’ almamış personel� çalıştıramaz. Personel�n aldığı
eğ�t�mler kayıt altına alınmalıdır.
7-İşletmede g�r�şler, zararlı g�r�ş�n� engelleyecek
şek�lde planlanmalı, per�yod�k olarak �laçlama
yapılmalı ve �laçlama kayıtları tutulmalıdır.

GIDANIN SERVİSİ, SATIŞI VE TÜKETİME
SUNULMASI
1-Gıdalar ambalajlı veya kapalı olarak serg�lenmel�
ve bulaşma kaynaklarından korunmalı ve bu
amaçla; koruyucu perde, kapak veya camekan
kullanılmalıdır.
2-Ambalajsız gıdalar b�r personel gözet�m ve denet�m�nde satış ve tüket�me sunulmalıdır.
3- Gıda �şletmec�s�, sağlıklı beslenmey� ve güven�l�r
gıda tüket�m�n� teşv�k etmek, süt tüket�m�n� artırmak
g�b� amaçlarla hazırlanan reklam, broşür, b�lg� ve
belgeler� �şletmes�nde kolay okunacak yerlere
asmalıdır.
İŞLETMEYE GIDA MADDELERİNİN ALINMASI
SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR
1-Ürünler�n uygun sıcaklıklarda soğutulmuş yada
dondurulmuş olduğu,
2-Nakl�ye araç �ç sıcaklığının ürüne uygun sıcaklıkta olduğu, araç �ç�nde ç�ğ ve p�şm�ş gıda maddeler�n�n ayrı ayrı �st�flenm�ş olduğu,
3-Gıda maddeler� üzer�nde zorunlu et�ket b�lg�ler�n�n �lg�l� mevzuata uygun olduğu, b�lg�ler� kontrol
ed�l�r. Bu hususlarda şüpheler varsa get�r�len gıda
maddeler� kabul ed�lmemel�d�r.
4-İzleneb�l�rl�ğ� sağlamak amacıyla, �şletmeye
alınan gıda maddeler�ne a�t fatura ve/veya �rsal�ye
kayıtları tutulmalıdır.
ZORUNLU ETİKET BİLGİLERİ
1-Gıdanın adı
2-B�leşen L�stes�
3-Gıdayı üreten f�rmanın adı/adres� ve kayıt/
onay numarası
4-Gıdanın net m�ktarı
5-Son Tüket�m Tar�h� (STT) veya
Tavs�ye Ed�len Tüket�m Tar�h� ( TETT)
6-Alerjen B�leşenler
7-Özel Muhafaza Şartları
8-Atıklar gıda maddeler�n�n bulunduğu ortamdan beklet�lmeden uzaklaştırılmalı, kaplar sıkıca kapatılmış olmalıdır.

