
Zásady BOZP v     CV  

Hygiena a sanitace v     cukrářské výrobě  

za kontrolu a dodržování plně zodpovídá majitel firmy

Hygiena = má za úkol:

 zjišťovat všechny vlivy a okolnosti, které působí na život a zdraví lidí

 předcházet a odstraňovat vlivy nepříznivé

Sanitace = souhrn opatření k udržení hygienického prostředí:

 čištění a dezinfekce

 deratizace, dezinsekce

 čistota a kvalita ovzduší

 odstraňování a likvidace odpadků

Hygiena osobní, surovin, polotovarů, hotových výrobků, pracovišť, dopravy.

Osobní hygiena:

1. lékařská prohlídka, zdravotní průkaz, pravidelné kontroly

2. onemocnění hlásit zaměstnavateli, u lékaře hlásit, že pracuji v potrav. 
výrobě,  hlásit virová onemocnění a infekční onemocnění rodinných 
příslušníků 

3. dodržovat zásady a pravidla osobní hygieny a čistoty:

- krátké, nelakované nehty

- vhodná přikrývka hlavy

- časté mytí, sprchování, deodoranty!

- mytí rukou po toaletě a při přechodu z nečistých provozů

- nekouřit v potrav. provozech 



- pracovní oděv, ne špendlíky a snadno rozbitelné věci, mobily, hodinky, 
šperky

4. pročíst a podepsat sanitační podmínky na pracovišti a povinnosti 
dodržovat osobní hygienu

5. používat osobní ochranné pomůcky, udržovat v čistotě!!!

Povinnosti zaměstnavatele: 

a. Osobní hygiena:

1. vybavení provozu šatnami, toaletami, umývárnami, sprchami

2. snadno omyvatelná podlaha

3. vypracovaný sanitační řád

4. odpočinkové místnosti

5. pravidelná kontrola dodržování osobní hygieny, preventivní prohlídky

 Hygiena výrobních místností:

1. oddělené provozy: sanitační místnosti, teplá a studená výroba, sklady, 
expedice

2. sanitační řád pro sanitaci všech provozů

3. – místnost pro vytloukání vajec

- oddělené sklady pro suroviny

- hlídání teplot ve studených výrobnách

- křížení prostorů čistých a nečistých

- zabezpečení místností před škůdci

- omyvatelné stěny, osvětlení, ventilace

4. kontrola dodržování sanitačních řádů a čistoty na pracovišti

 Hygiena surovin, polotovarů a hotových výrobků:



1. převzetí, uskladnění, vyskladnění surovin, polotovarů a HV = vše 
kontrolovat

2. členění skladů:

- suché: vzdušné, čisté, větratelné

- pouze potraviny

- síla v oknech, prahy a spodní část dveří oplechovány

- ročně bílit vápnem

- teplota 180C

- chladící: = lednice, teplota do 50C

- mrazící: = teplota -180C

3. vypracovat sanitační řád pro tyto sklady

Státní kontrolní orgány:

ČSZPI – Česká státní zemědělská a potravinářská inspekce

       -  státní orgán kontroly hygieny, sanitace, bezpečnosti, dodržování  

   zákonů a vyhlášek

   jak výrobků, tak pracovníků a zaměstnavatelů

  KHS -   Krajské hygienické stanice

          -   státní orgán kontroly hygieny a sanitace především výrobků

  ČOI -    Česká obchodní inspekce

          -    hlídá záruční doby výrobků a obchodní část podnikání = hmotnosti,    

               dodržené složení

           -   ceny, předražování, okrádání zákazníků nebo státu

Další orgány státní kontroly:



Požární ochrana, Bezpečnost práce, Kontrola elektrických spotřebičů, Plynárny, 
Živnostenský úřad, Městský úřad, Finanční úřad, Úřad práce

Zásadní dokumenty a vyhlášky:

Certifikace potravin:

Certifikace = ověření, že tento systém je v pořádku

A/ kvalita (jakost) potravin = norma  ISO 9001

- s ní souvisí i bezpečnost a prevence = HACCP 

B/ cena potravin

 


