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      Σφραγίδα της Υγειονοµικής Υπηρεσίας 

 

 

Υπόµνηση σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 43, παρ.1 Αρ.1  του 

Νόµου περί προστασίας από τις λοιµώξεις (IfSG)  

 

Για τα πρόσωπα, τα οποία κατ' επάγγελµα κατασκευάζουν, 

παρασκευάζουν, επεξεργάζονται ή διακινούν: 

1. Κρέας, κρέας πουλερικών και παράγωγά τους 

2. Γάλα και γαλακτερά 

3. Ψάρια, καρκινοειδή ή µαλάκια και παράγωγά τους 

4. Προϊόντα αυγού 

5. Βρεφικές ή παιδικές τροφές 

6. Παγωτά και σχετικά προϊόντα 

7. Αρτοσκευάσµατα και είδη ζαχαροπλαστικής µε γέµιση ή επίστρωση είτε 

µισοψηµένη είτε ζεσταµένη γέµιση  

8. Ποιοτικά εδέσµατα (ντελικατέσσεν), ωµές σαλάτες, πατατοσαλάτες, 

µαρινάδες, µαγιονέζες, άλλες υδαρείς σάλτσες, µαγιά 

 

και έρχονται µαζί τους σε απ' ευθείας επαφή (µε το χέρι) ή έµµεσα µέσω 

αντικειµένων σχετικών µε αυτά (π. χ. πιάτα, µαχαιροπήρουνα και άλλα 

εργαλεία εργασίας) 

 

ή 

 

εργάζονται σε κουζίνες ξενοδοχείων, εστιατορίων, καντινών, καφετεριών ή 

λοιπών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών και απασχολούνται µε την κοινή 

σίτιση και προς το σκοπό αυτής,  
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απαιτείται πριν από την πρώτη άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων 

πιστοποιητικό εκδιδόµενο από την Υγειονοµική Υπηρεσία, σύµφωνα 

µε τη διάταξη του άρθρου 43 παρ.1 του Νόµου περί προστασίας από 

τις λοιµώξεις.  

 

Γιατί πρέπει να τηρηθούν ιδιαίτερα προληπτικά µέτρα ; 

Στα πιο πάνω αναφερόµενα είδη διατροφής υπάρχει πιθανότητα να 

πολλαπλασιαστούν πάρα πολύ εύκολα ορισµένοι νοσογόνα µικρόβια. Με 

την κατανάλωση τέτοιων ειδών διατροφής που έχουν µολυνθεί κατ' αυτό 

τον τρόπο µε µικροοργανισµούς, υπάρχει η πιθανότητα να αρρωστήσουν 

σοβαρά κάποιοι άνθρωποι από τροφικές λοιµώξεις ή δηλητηριάσεις. Σε 

ξενοδοχεία ή κοινές εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες, υπάρχει η πιθανότητα να 

µολυνθεί µεγάλος αριθµός ανθρώπων. 

Γι' αυτό το λόγο πρέπει να απαιτείται από κάθε απασχολούµενο για την 

προστασία του καταναλωτή και για την προστασία του ίδιου, υψηλό 

επίπεδο υπευθυνότητας και τήρηση των βασικότερων κανόνων υγιεινής. 

 

 

Ο Νόµος περί προστασίας από τις λοιµώξεις ορίζει ότι δεν επιτρέπεται να 

ασκείτε τις πιο πάνω αναφερόµενες δραστηριότητες, εφόσον 

παρουσιάζετε συµπτώµατα ασθένειας, τα οποία αποτελούν ενδείξεις για 

κάποια από τις πιο κάτω ασθένειες ή τα οποία έχει διαγνώσει γιατρός: 

 

• Οξεία λοιµώδης γαστρεντερίτις ( διάρροια µε εµετό που εµφανίζεται 

ξαφνικά και είναι µεταδοτική), προκαλούµενη από σαλµονέλες, σιγκέλες, 
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χλωροβακτηρίδια, σταφυλοκόκκους, καµπυλοβακτηρίδια, ιούς ή άλλα 

νοσογόνα µικρόβια διάρροιας 

• τύφο ή παράτυφο 

• Ηπατίτιδα τύπου Α ή Ε (λοιµώδης ερεθισµός του ήπατος) 

• Έχετε πυώδη τραύµατα ή κάποια δερµατική ασθένεια, οπότε υπάρχει η 

πιθανότητα, αυτά τα νοσογόνα µικρόβια να µεταφερθούν σε άλλους 

ανθρώπους µέσω των τροφίµων. 

 

Η µικροβιολογική εξέταση κοπράνων σας έδειξε ένα από τους εξής 

νοσογόνα µικρόβια: 

• Σαλµονέλες 

• Σιγκέλες 

• Εντεροαιµορραγικά βακτηρίδια Escherichia coli 

• ∆ονάκια της χολέρας 

 

Σε περίπτωση που τα µικρόβια αυτά αποβάλλονται µε τα κόπρανα 

(χωρίς απαραιτήτως να αισθάνεστε ασθενής), απαγορεύεται επίσης  η 

εργασία  στον τοµέα των ειδών διατροφής. 

 

Τα εξής συµπτώµατα αποτελούν ένδειξη για τις αναφερόµενες 

ασθένειες: 

 

∆ιάρροια µε περισσότερες από δυο υδαρείς εκκενώσεις την ηµέρα, 

συνοδευόµενη σε δεδοµένη περίπτωση µε ναυτία, εµετό και πυρετό. 
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Υψηλός πυρετός µε βαρεία κεφαλαλγία, κοιλιαλγία και αρθραλγία και 

δυσκοιλιότητα (µόνο µετά από ηµέρες ακολουθεί έντονη διάρροια) υπάρχει 

πιθανότητα να αποτελούν ενδείξεις  τύφου και παράτυφου. 

 

Τυπικές για την χολέρα είναι γαλακτώδεις λευκές διάρροιες µε υψηλή 

απώλεια υγρών. 

Κίτρινη χρώση της επιδερµίδας και των βολβών των µατιών µε 

αδυναµία και ανορεξία είναι ενδείξεις για Ηπατίτιδα Α ή Ε. 

 

Τραύµατα ή πληγές από δερµατικές αρρώστιες µπορεί να είναι 

µολυσµένες, όταν είναι κόκκινες, εµφανίζουν ένα λιπαρό επίχρισµα, 

είναι υγρές ή πρησµένες. 

 

Στην περίπτωση που σας εµφανίζονται αυτά τα συµπτώµατα ασθενειών, 

συµβουλευτείτε απαραιτήτως τον οικογενειακό γιατρό σας ή τον γιατρό της 

επιχείρησης όπου εργάζεστε! Πέστε του επίσης ότι εργάζεστε σε 

επιχείρηση ειδών διατροφής. Εκτός αυτών είστε υποχρεωµένος να 

ενηµερώσετε απαραιτήτως τον προϊστάµενό σας σχετικά µε την ασθένεια. 

 

(Στην περίπτωση που θέλετε να µάθετε περισσότερα σχετικά µε τις 

ασθένειες που περιγράφουµε, µπορείτε να διαβάσετε και στο 

παράρτηµα 2). 

 

Τώρα σας παρακαλούµε να υπογράψετε την πάρα κάτω δήλωση, ότι 

διαβάσατε αυτό το ενηµερωτικό φυλλάδιο και το καταλάβατε και ότι δεν σας 

είναι γνωστά γεγονότα βάσει των οποίων να  απαγορεύεται η εργασία 

(συνηµµένο 1). 
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Μετά από την προφορική υπόµνηση θα παραλάβετε στη συνέχεια το 

πιστοποιητικό για τον εργοδότη σας (Παράρτηµα 2). 

 


