A Minôségvezérelt Közétkeztetés Programunk keretében, amelyet az elôzô cikkekben már
ismertettünk, 2015. októbertôl 2016 április végéig megtörtént 1501 fôzôkonyha minôsítése, melyek együttesen közel 700 000 fogyasztót látnak el étellel naponta. Ezeknek
a konyháknak a 7,9%-a jelesen szerepelt, ugyanakkor 5,2%-uk nem érte el az elégséges szintet, és 16,6% éppen csak megütötte azt. A jeles és jó minôsítésû konyhák
adatait, amennyiben hozzájárulnak, a NÉBIH-honlapon folyamatosan nyilvánosságra
hozzuk (http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/minosegvezerelt-kozetkeztetes-program).

Minôségvezérelt Közétkeztetés Program
5. rész — Fertôtlenítés
A minôsítésen átesett konyhákon
meglepôen nagy arányban, 47%-ban
találkoztunk az elôkészítôkben használt edények és eszközök, 37%-ban a
szállítóedények, 33%-ban a fogyasztói edények, és 31%-ban az üzemi
edények hibás mosogatási gyakorlatával. A fôzôkonyhák 32%-ában nem
volt takarítási utasítás, 24%-ában
hibás volt a mosogatószivacsok és
textíliák használata, és 34%-ában
nem volt rendben a dolgozók higiéniai oktatása sem. Ez utóbbi — sajnos
— a hibás mosogatási és fertôtlenítési
gyakorlatok nagy arányát is megmagyarázza.
Fertôtlenítés, fertôtlenítôszerek
a közétkeztetésben
A konyhákon zajló fertôtlenítés a
takarítást, a mosogatást és a higiénés kézmosást kiegészítô, kiemelten fontos, odafigyelést igénylô,
mindennapi rutin feladat. Célja a
megelôzés, ezért szakmai nyelven
megelôzô fertôtlenítésnek nevezzük.
Takarítás, tisztítás során a szennyezôdések eltávolítása zajlik. Szennyezô-

dés minden, aminek a jelenléte nemkívá- szennyezôk a konyháról már ne kerülnatos az adott helyen és felületeken és hessenek ki, az elkészített ételek ne
az adott idôben (pl. konyhai hulladék, tartalmazzanak káros mikroorganizélelmiszer, fehérje-, zsírnyomok stb.).
musokat, és ne okozhassák a
A takarítás, tisztítás hatékonysága fogyasztók megbetegedését.
függ a tisztítószertôl, a szennyezôdés
Fertôtleníteni lehet hôhatással, péljellegétôl, a tisztítandó felület anyagától dául az égetés, forralás is fertôtlenít,
és tulajdonságaitól, a szükséges beha- de a konyhai felületek és a kéz esetétási idôtôl és hômérséklettôl, valamint az alkalmazott tisztítási eljárástól.
Tisztíthatóság szem... A vegyszeres fertôtlenítés
pontjából fontos az élelhatékonyságát befolyásolja a szer
miszerrel érintkezô felütöménysége, a behatási idô, a
letek minôsége, állapomunkaoldat
hômérséklete és a
ta, anyaga (érdessége),
felület
szennyezettsége
...
kialakítása (pl. sarkok,
felületet megtörô zárak,
nyitógombok stb.), a berendezések konstrukciója (pl. szétszedhetôség, hozzáférhetô- ben különbözô vegyszereket, fertôtleség, rejtett zugok, kötôelemek, for- nítôszereket alkalmazunk. A fertôtlenímák). Ugyancsak fontos a felhasznált tôszerek biocidok, amelyek egy
víz keménysége, azaz oldott ásványi- vagy több hatóanyagból állnak és
anyag-tartalma. A kemény víz kedve- rendeltetésük, hogy a kórokozó és
zôtlen hatása, hogy a vízben lévô kál- szennyezô mikrobákat elpusztítsák,
cium és magnézium melegítéskor a ártalmatlanná tegyék.
háztartási gépek, berendezések belA vegyszeres fertôtlenítés hatékonysô falára rakódik, és csökken a vegy- ságát befolyásolja a szer töménysége,
szerek hatékonysága is. Kemény víz a behatási idô, a munkaoldat hômérhasználatakor ajánlott vízlágyító ada- séklete és a felület szennyezettsége.
lékot is tartalmazó tisztítószert
Minél hosszabb a behatási idô,
választani. A víz keménységére vo- annál jobb a fertôtlenítô hatás. Az
natkozó adat a vízmûvek honlapján elôzetesen szennyezôdéstôl megmegtalálható.
tisztított kéz fertôtlenítésére általáFertôtlenítés alatt a környezetbe ban 0,5—3 perc elegendô, viszont
kikerült, a felületeket szennyezô mikro- egyes felületeknél 1—6 óra is szüksébák elpusztítását, illetve számuk csök- ges lehet. A szükséges behatási idô
kentését értjük. Ott kell fertôtleníteni, annál hosszabb, minél nagyobb a
ahol kórokozó és szennyezô mikrobák kezdeti csíraterheltség. A csírapusztíjelenlétével kell számolnunk. Ilyenek a tás sebessége a fertôtlenítôszer konközismerten szennyezett munkafolya- centrációjának bizonyos szintig törmatok, mint a nyers hús és zöldség- ténô növelésével fokozható. A fertôtkezelés, az elôkészítés, a fogyasztói lenítô oldat hômérsékletének növeedények mosogatása, a hulladék- és lése szintén hozzájárul az antimikromoslékkezelés, és illemhely használa- biális hatékonyság növeléséhez.
ta, de ide soroljuk a takarítást is. KonyMivel a fertôtlenítôszerek nemcsak
hatechnológiai mûveletekkel (elôkészí- a mikroorganizmusokkal reagálnak,
tés, hôkezelés), és a tisztítás-fertôtleníFolytatás a 18. oldalon
téssel kell elérni azt, hogy a kórokozók,
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Folytatás a 17. oldalról
hanem a szerves szennyezôanyagmaradványokkal is, az így létrejött
fehérjevegyületek jelentôsen befolyásolják (csökkentik) a hatékonyságot.
A fertôtlenítôszerek gyártása és forgalmazása az Európai Unióban hatósági engedélyhez kötött, melyet Magyarországon az Országos Tisztifôorvosi Hivatal határozattal ad ki, rögzítve a címke
(jelölés) részletes adatait. A határozatban leírtaktól eltérni nem lehet.
A fertôtlenítôszerek címkéje a nyomon követhetôség és a felhasználhatóság szempontjából fontos adatok
mellett az alábbiakat tartalmazza:

A tisztítószerek gyártása/forgalmazása szemben a fertôtlenítôszerekkel,
nincs engedélyhez kötve, de címkéjüknek tartalmaznia kell a gyártó/forgalmazó nevét, címét; a használati utasítást, a gyártási tétel számát/jelzését, a
lejárati idôt, figyelmeztetést is.
A takarításhoz, tisztításhoz, fertôtlenítéshez megfelelô és jó állapotú eszközöket, valamint a felhasználási célnak, területnek megfelelô tisztító- és
fertôtlenítôszereket kell biztosítani.
Éppen ezért az alkalmazandó szerek
kiválasztásánál körültekintôen kell eljárni.
A választásnál legyen elsôdleges
szempont az elérni kívánt cél. El kell
döntenünk, hogy elegendô-e az alapos tisztítás, vagy szükséges-e a fer-

Adat megnevezése

Magyarázat

valamennyi hatóanyag
megnevezése

például: Nátrium hipoklorit (12%-os) 3,96% (aktív
klórtartalom: 3,8%) CAS: 7681-52-9, N,N-dimetilmirisztil-aminoxid, nátrium-hidroxid, víz
például:

JKF/1795-4/2016
JÜ 7810-3/2012
OTH 461-1/2011

például:

gyártó: Cheport, spol. s.r.o.
forgalmazó: Diversey Kft.
(2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 6.)

engedélyezési szám

az engedélyes neve és címe

antimikrobiális spektrum

-

baktericid, azaz baktériumölô,
fungicid, azaz gombaölô,
virucid, azaz vírusölô,
tuberculocid, azaz a TBC-t okozó baktériumra
ható,
sporocid, azaz a baktériumok által képzett
spórákat pusztító

az összetétel típusa

— 1-es típusú: kézfertôtlenítésre,
— 2-es típusú: élelmiszerrel nem érintkezô
felületeken (padló, csempe, berendezési tárgyak külsô felülete)
— 4-es típusú: élelmiszerrel érintkezô felületeken
(edények, konyhai gépek, berendezések,
munkaasztal)
— alkalmazható szerek

alkalmazási terület

az élelmiszeripar és a vendéglátás területén felületfertôtlenítésre alkalmazható; vagy fertôtlenítô mosogatás egy fázisban — tisztít és fertôtlenít; vagy lefolyók, lefolyórendszerek, szifonok fertôtlenítésére,
dugulás elhárítására alkalmazható stb.

használati utasítás

alkalmazási koncentrációk, behatási idô az engedélyben szereplô minden egyes felhasználásra, a
felhasználó számára értelmezhetô és érthetô
módon megadva;

gyártási tétel száma
vagy jelzése

például:

jENS 494 L 9815029
F 167005.03.2013.B

a lejárat ideje

szokásos tárolási körülmények mellett, illetve a szokásostól eltérô, pl. hûvös, napfénytôl védett helyen,
fagyhatástól és sugárzó hôtôl védett helyen stb.
Tárolási feltételek melletti lejárati idô, év, hónap,
nap jelölése.

egyéb figyelmeztetés

pl. más tisztító- és fertôtlenítôszerrel keverni tilos,
vagy a hatásidô letelte után a szer maradványait a
kezelt felületekrôl alapos ivóvizes öblítéssel el kell
távolítani.

kiszerelési egység

például:
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1,5 liter, 10 liter, 5 kg, 30 kg

tôtlenítés is. Van, ahol jogszabály rendelkezik a kötelezô fertôtlenítésrôl.
Ilyen az elôkészítô eszközök, fogyasztói edények, szállítóedények, fogyasztói edényekkel azonos helyen, de
azoktól idôben elkülönítve mosogatott
üzemi edények mosogatása.
Ajánlott a 2-es típusú szerek rendszeres használata sérülékeny fogyasztói csoportokat (kisgyermekek, idôskorúak, valamint legyengült immunrendszerû betegek) ellátó konyhákon.
Ugyancsak ajánlott a 2-es típusú
szerek használata járványos idôszakban. Élelmiszer eredetû megbetegedési gyanú esetén a további megbetegedések megelôzése érdekében az
élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságok
elôírhatnak minden helyiségre, berendezési és felszerelési tárgyra kiterjedô
fertôtlenítôszeres nagytakarítást.
A megfelelô hatású szer kiválasztásában meg kell figyelni a címkén jelzett hatásspektrumot is.
A szer legyen könnyen használható, alacsony koncentrációban, és
viszonylag rövid idô alatt hatékony, a
kéz számára még elviselhetô, kézmeleg (+40 0C) — munkaoldat-hômérsékleten.
A kiválasztásnál vegyük figyelembe, hogy a fertôtlenítôszerek vegyi
anyagok, melyeket konyhai dolgozók és kisegítôk használnak. Ezért
olyan szert válasszunk, amely jól
és pontosan adagolható, amelynek
munkaoldata egyszerûen elkészíthetô. A fertôtlenítôszer töménységének beállításához egyszerû, jól megjelölt, a konyhai edényekkel össze
nem téveszthetô mérôeszköz (pohár)
szükséges.
A kiválasztott fertôtlenítôszer
behatási ideje legyen életszerû
(néhány perc), olyan, amelyet valóban be lehet tartani. A 15—20 perces
behatási idô például fogyasztói
edénymosogatásnál nem tartható,
de elgondolkodtató annak a kézi
mosogatószernek a megfelelôsége
is, amely 50—55 0C-os munkaoldathômérsékletet igényel.
Elvárás, hogy a kiválasztott szer
legyen könnyen kezelhetô és tárolható. Legyen kiszerelése könnyen
mozgatható, emelhetô és jól adagolható. Arra is ügyelni kell, hogy a
nagy kiszerelésû szerbôl kivételkor a
szer ne nedvesedjen, ne szennyezôdjön. Sajnos gyakori hiba a konyhákon, hogy hibásan kezelik a koncentrátumokat és nagy kiszerelésû
fertôtlenítôszereket: beszennyezik,
illetve nedvesség bejutásával a hatékonyságát károsítják.
Nagy kiszerelés esetén átönthetjük
a szert kisebb tárolóba, az alábbiak
betartása mellett:

— konyhai edényekkel össze nem
téveszthetô, tiszta, zárható és
megjelölt legyen a tárolóedény,
— az új tárolóedényen is olvashatóan és eltávolíthatatlanul
tüntessük fel az átöntött szer
azonosítására, nyomon követésére alkalmas adatokat, a megnevezést, engedélyszámot, gyártási tétel számát, lejáratot,
— az eredeti csomagolást ôrizzük
meg mindaddig, amíg van a
szerbôl készleten.
Koncentrátumok
használatakor
ügyelni kell a pontos hígításra és a hígított oldat védelmére, rövid lejáratára.
A hígított oldatok tárolóedényén is
fel kell tüntetni az azonosításhoz szükséges információkat, illetve az oldat
készítésének idejét.
A hígított oldatot célszerû naponta
frissen készíteni.
A kiválasztott fertôtlenítôszer
tárolási körülményeire és felhasználására vonatkozó gyártói/forgalmazói elôírást be kell tartani! A vegyszerek zártan tárolandók, olyan helyiségben vagy szekrényben, ahol nincs élelmiszer-kezelés. A felhasználás helyére
csak a napi használathoz szükséges
mennyiséget helyezzük ki.

Praktikus, ha a felhasznált szer
kombinált hatású, vagyis egyidejûleg
tisztító és fertôtlenítô hatása van.
Megrendelés, vásárlás elôtt figyelmesen olvassuk el a termék jelölését
(címkét) és ha például „elôzetes tisztítás utáni” fertôtlenítésre ajánlott egy
vegyszer, akkor ne várjunk el tôle kombinált hatást, számoljunk azzal, hogy a
fertôtlenítés elôtt külön tisztítószeres
mosogatást is el kell végezni.
Gazdasági szempontból fontos a
munkaoldatok költségének kiszámítása, amely adott esetben a látszatra
olcsó szerek felismerését segíti.
További kiválasztási
szempontok:
• a felhasználó személyeket ne
mérgezze, a kezet/bôrt ne károsítsa,
• jól oldható legyen, ne ülepedjen,
habot ne képezzen,
• legyen jól leöblíthetô, nemkívánatos szermaradvány ne maradjon vissza,
• ne legyen a felületeket károsító,
agresszív, korrodáló,
• legyen szagtalan, sôt szagtalanító hatású,
• használata, tárolása munkavédelmi szempontból is legyen aggálymentes,

• legyen könnyen beszerezhetô,
olcsó.
Hatást csak a szabályosan,
elôírás szerint tárolt, hígított és alkalmazott szerektôl várjunk!
Az élelmiszerlánc területén az
élelmiszerlánc-felügyeleti szervek
ellen ôrzik élelmiszer-biztonsági
szempontból, hogy a biocid termékek alkalmazása, raktározása, valamint a biocid termékkel végzett
tevékenység megfelel-e az elôírásoknak. A hatósági laboratóriumi
vizsgálatok során az elmúlt 5 évben
mintegy 250 szerrôl bizonyosodott
be, hogy nem fejti ki az elvárt antimikrobiális hatást. Ilyen esetekben — az
összes gyártási/forgalmazási/felhasználási körülmény figyelembevételével
— az élelmiszerlánc-felügyeleti szervek az élelmiszerlánc védelme érdekében a vizsgált, és nem megfelelô
szerrel megegyezô gyártási tétel kivonásáról intézkedtek.
Zoltai Anna osztályvezetô
Kolbl Nándorné élelmiszerbiztonsági felügyelô
NÉBIH Vendéglátás és
Étkeztetés Felügyeleti Osztály
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