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Чому необхідно запровадити НАССР 
20 вересня 2019 року - закінчився кінцевий термін впровадження системи 

безпечності харчової продукції НАССР на всіх українських підприємствах, у 
тому числі і малих потужностях, діяльність яких тим чи іншим чином 
пов'язана з харчовими продуктами. 

Система НАССР ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що 
є визначальними для безпечності харчових продуктів. Система НАССР є 
необхідною для впровадження, насамперед, у закладах громадського 
харчування та закладах освіти, які надають послуги з харчування. 

НАССР в їдальнях навчальних закладів - це не просто необхідність та 
підстава для проведення перевірок контролюючих органів, а важливий 
інструмент для контролю безпеки харчування дітей поза домом. На відміну від 
дорослих, діти не мають вибору, де харчуватися і як харчуватися, тож 
оператори ринку харчових продуктів, які здійснюють харчування дітей в 
закладах освіти зобов'язані розробити, впровадити та застосовувати постійно 
діючі процедури, засновані на принципах системи НАССР. 

Згідно ст. 65 ЗУ «Про державний контроль за дотриманням законодавства 
про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, 
здоров'я та благополуччя тварин» - невиконання визначеного законом 
обов'язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, 
заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 
критичних точках (НАССР), -

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі тридцяти 
мінімальних заробітних плат, 

на фізичних осіб - підприємців - у розмірі п'ятнадцяти мінімальних 
заробітних плат. 

Застосування спрощеного підходу при впровадженні 
процедур заснованих на принципах системи НАССР 

Концепція НАССР 
1. Визначення потенційних проблем пов'язаних з безпекою продуктів 

харчування 
2. Визначення місць де ці проблеми можуть бути проконтрольовані чи 

усунуті 
3. Опис дій, які необхідно застосувати, і навчання цьому персоналу 
4. Впровадження і ведення документації 
5. Постійне врахування наукових досягнень в сфері безпечності харчових 

продуктів. 
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Складові НАССР 

Загальні вимоги до організації робіт по впровадженню 
принципів НАССР 

У відповідності до діючого законодавства персональну відповідальність 
за організацію харчування дітей в закладах освіти несе керівник освітнього 
закладу, оператор ринку харчових продуктів, який надає послуги 
харчування, здійснює виробництво та обіг харчових продуктів- відповідає 
за виконання вимог законодавства про безпечність та окремі показники 
якості харчових продуктів у межах діяльності, яку він здійснює. 

Оператор ринку харчових продуктів повинен : 
• визначити та задокументувати політику стосовно безпечності 

продукції та забезпечити Ті здійснення та підтримку на всіх рівнях 
• створити та затвердити групу НАССР, яка несе відповідальність за 

розробку, впровадження та підтримку системи безпечності у робочому 
стані 

• члени групи НАССР повинні бути компетентними та мати достатньо 
знань та досвіду у різних сферах діяльності, що здійснює заклад. 

Загальні вимоги до організації робіт по впровадженню принципів 
НАССР. 
Члени групи НАССР проводять збір та аналіз інформації необхідної для 
створення системи управління безпечності на основі принципів НАССР , а 
саме : 

• існуюча система управління (організаційна структура, штат 
працівників) 

• перелік сировини, що використовується та продукція , що випускається 
(меню, технологічні карти, ТУ, ДСТУ на продукцію) 

• технологія виробництва та виготовлення (планування приміщення 
кухні, цехів із розташуванням обладнання, технологічні інструкції, перелік 
обладнання, що застосовується) 

• перелік записів, що ведуться, програма виробничого контролю, 
договори із сторонніми організаціями (дезінфекція, дезінсекція, 
дератизація, вивезення відходів, прибирання території, обслуговування 
обладнання і .д.) 

• діючі задокументовані інструкції. 
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Основні принципи НАССР 
Принцип 1 - складання переліку потенційно небезпечних чинників та 
проведення їх аналізу 
Принцип 2 - визначення критичних контрольних точок ( ККТ) 
Принцип 3 - встановлення критичних меж для кожної критичної 
контрольної точки 
Принцип 4 - встановлення процедури моніторингу для кожної ККТ 
Принцип 5 - впровадження коригувальних дій 
Принцип 6- перевіряння системи НАССР 
Принцип 7 - документування процедур і реєстрування даних 

Структура документації НАССР 

1 План- НАССР 
2. Інструкції 
З Програми - передумови та записи 

Перелік необхідної документації у відповідності із принципами НАССР 
Необхідний документ 

Політика у сфері якості та безпечності 
харчової продукції 
Наказ про створення групи НАССР 
Наказ про впровадження системи 
безпечності у закладах 
Формування асортименту страв 
Блок- схеми технологічних процесів 

Принцип 1 Аналіз ризиків Перелік врахованих небезпечних 
факторів та оцінки їх впливу на стан 
здоров'я відвідувачів закладу 
Аналіз ризиків виникнення 
небезпечних факторів на етапах 
виготовлення 
Розробка програм - передумов 
безпечного виробництва 
Персонал: планування навчання 
персоналу, правила особистої гігієни, 
спецодяг, попередження попадання 
сторонні предметів, сторонні 
відвідувачі 
Отримання сировини та її зберігання 
Порядок зберігання сировини та 
матеріалів 
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Порядок приймання та зберігання 
готової продукції 
Обладнання: ТО та ремонт 
обладнання; управління ЗВТ 
Приміщення : вимоги до 
води,санітарна обробка приміщень та 
приготування дезрозчинів, 
прибирання території, попередження 
перехресного забруднення, 
перевезення автотранспортом, 
санобробка обладнання та інвентарю, 
боротьба із шкідниками, процедура по 
управлінню потенційно небезпечною 
продукцією 
Процедура по реагуванню у 
надзвичайних ситуаціях 

Принцип 2 Визначення ККТ Процедура визначення ККТ у 
технологічних процесах 

Принцип 3 Встановлення критичних 
меж для кожної ККТ 

Процедура визначення критичних меж 
для ККТ 

Принцип 4 Встановлення системи 
моніторингу для кожної ККТ 

Робочі записи по кожній ККТ 
План НАССР 
Процедура ідентифікації продукції та 
її простежуваності 

Принцип 5 Впровадження 
коригувальних дій 

Процедура проведення коригувальних 
ДІЙ 

Принцип 6 Перевіряння системи 
НАССР 

Процедура проведення внутрішніх 
аудитів 

Принцип 7 Документування процедур 
та реєстрування даних 

Процедура управління документацією, 
процедура управління записами. 
Настанова з якості та безпечності 
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Опис харчового продукту 
Опис продукту повинен включати в себе , щонайменше, наступну 

інформацію 
• назва 
• склад 
• хімічні, фізичні характеристики (рН), 
• вид оброблення (теплова обробка, заморожування, соління,коптіння тощо) 
• спосіб пакування 
• терміни та умови зберігання 
• спосіб реалізації / метод збуту 
• передбачуваний споживач( наприклад : для загального вжитку для дітей та 

людей похилого віку) 
• спосіб споживання (наприклад: готовий до вживання , потребує, 

розморожування, потребує теплової обробки тощо) 
• найбільш зручною формою опису інформації про продукцію є таблиця 
• опис продукції має бути актуальним. При будь- якій зміні інформація 

повинна актуалізовуватись. 

Побудова блок - схеми закладу громадського харчування 

• блок - схеми технологічних процесів закладів громадського харчування - це 
послідовний та покроковий опис усіх технологічних операцій необхідний для 
виготовлення продукції 
• блок - схема повинна бути простою, чіткою та зрозумілою 
• у закладах громадського харчування переважно описують процеси 
приготування холодних страв 
перших страв 
других страв 
кондитерських на хлібобулочних виробів 
напоїв 

БЛОК- СХЕМА (додаток 1 ) 
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• Зменшення ризику перехресного забруднення шляхом належного планування та 
організації потоків руху персоналу, сировини, готової продукції, пакувальних 
матеріалів , відходів. 
• Планування приміщень повинно забезпечити можливість проведення ремонтних 
робіт, прибирання, миття та дезінфекції. 
• Розроблення заходів з метою усунення ризику забруднення запобігання його 
появі чи зменшення до прийнятного рівня. 
2. Вимоги до стану приміщень, обладнання, проведення ремонтних робіт, 
технічного обслуговування обладнання, калібрування тощо. А також заходи 
щодо захисту харчових продуктів від забруднення та сторонніх домішок. 
• Територія потужності має бути об лаштована так, щоб максимально запобігати 
несанкціонованому доступу та проникненню шкідників, перехресному 
забрудненню харчових продуктів , сприяти видаленню стічних вод. 
• Стіни, стеля та підлога повинні бути спроектовані та побудовані так, щоб 
запобігати накопиченні бруду росту плісняви, утворенню конденсату, 
полегшувати прибирання, миття та дезинфекцію. Поверхні стін, підлоги повинні 
бути в належному стані та виготовлені із водостійких матеріалів. 
• Двері повинні бути без тріщин, відшарування фарби та корозії, а також легко 
митися і за необхідності дезінфікуватися. 
• Системи вентиляції повинні встановлюватися таким чином, щоб фільтри та інші 
компоненти,, які потребують чищення, були легкодоступними. 

Обладнання повинно використовуватися за призначенням згідно із 
специфікацією та мати впроваджену систему технічного обслуговування 
обладнання. 
• Запобігання забрудненню харчових продуктів від скляних предметів та 
предметів з дерева,які за можливості не слід використовувати в технологічних 
процесах. 
3. Вимоги до планування та стану комунікацій, вентиляції, водопроводів, 
електро та газопостачання, освітлення тощо. 
• Належне проектування та належний стан системи водопостачання та 
водовідведення, їх технічний огляд, ремонт, прибирання та дезінфекція. 
Відпрацьована вода повинна відводитись з дотриманням вимог гігієни. Системи 
дренажу повинні бути спроектовані так, щоб полегшити прибирання іі 
мінімізувати ризик забруднення харчових продуктів. 
• Належну вентиляцію приміщень, де здійснюються роботи з харчовими 
продуктами, а також допоміжних та побутових приміщень. 
Систем вентиляції мають встановлюватися таким чином, щоб фільтри та інші 
компоненти 
,які потребують чищення були легкодоступні, У місцях значного накопичення 
пилу необхідно встановлювати пиловловлювальне обладнання. 
• Усі виробничі зони повинні належно освітлюватися. Освітлювальне обладнання 
не повинно бути загрозою для харчового продукту. 
4. Безпечність води, льоду, пари, допоміжних матеріалів для переробки 
харчових продуктів предметів та матеріалів, що контактують з харчовими 
продуктами. 
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• Вода на потужностях харчових продуктів, яка є інгредієнтом для харчових 
продуктів і така що може прямо чи опосередковано контактувати з харчовими 
продуктами, повинна відповідати вимогам щодо питної води. Такі ж вимоги 
стосуються і до води для виробництва льоду, пари. Необхідно забезпечити 
наявність документального підтвердження на показники безпечності. 
• Потрібно оцінити ризики, які можуть виникнути при використанні води . При 
цьому слід звернути увагу на наступні вимоги : 

- джерело водопостачання( водопровідна мережа чи свердловина) і пов'язані з 
цим ризики 
- стан водопровідної мережі на підприємстві 
5.Чистота поверхонь (процедури прибирання, миття і дезинфекціїї 
виробничих допоміжних та побутових приміщень та інших поверхонь). 
• Процедури прибирання задокументовані і повністю впроваджені. 
• Визначення засобів та інвентарю для прибирання. 
• Мийні та дезинфікаційні засоби повинні бути ефективними для застосування у 
визначених специфічних умовах, але не повинні становити загрозу безпечності 
харчових продуктів за умови їх належного використання. Інвентар для прибирання 
повинен застосовуватись за призначенням і зберігатись так, щоб виключати 
загрозу перехресного забруднення. 
• Визначення частоти проведення того чи іншого виду прибирання, миття чи 
дезінфекції на основі оцінки ризику. Персонал, який здійснює прибирання , миття 
та дезінфекцію повинен мати відповідні знання та підготовку. Перевірку 
виконання процедур прибирання, миття та дезінфекції здійснює персонал, який не 
залучений до виконання цих процедур. 

Зобов'язання оператора ринку надати докази того, що всі процедури 
прибирання миття та дезінфекції здійснюються з відповідною частотою є 
ефективними (візуальний огляд, лабораторний моніторинг). 
6. Здоров'я та гігієна персоналу. 
• Впровадження правил поведінки персоналу контрактників, відвідувачів,які 
можуть прямо чи опосередковано контактувати з відкритим харчовим продуктом, 
для запобігання його забрудненню. 
• Проведення медичних оглядів відповідно до вимог законодавства, 

підтвердження їх проходження (наявність медичних книжок). 
• Наявність спецодягу та взуття, які не повинні бути причиною забруднення 

харчових продуктів. 
Форма одягу та взуття, кількість їх комплектів (достатня кількість яких має 
забезпечувати всіх працівників чистим одягом), процедури носіння , чистки та 
прання та верифікацію їх ефективності. 
• Недопуск до роботи через неналежний стан здоров'я персоналу чи його 

невідповідний зовнішній вигляд. 
• Правила поведінки персоналу на виробництві стосовно входу та виходу з 
приміщень, переміщення у виробничих, допоміжних та побутових приміщеннях, 
носіння особистих предметів, прикрас, дії у випадку порізів чи пошкоджень, 
приймання їжі, миття рук,паління, відвідування туалетів, зберігання та 
використання особистого та спеціального одягу та взуття. 
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• Вимоги до відвідувачів і підрядників,які відвідують або перебувають на 
території потужності , дотримання ними таких самих правил поведінки, що і 
персоналу. 
7. Поводження з відходами виробництва та сміттям, їх збір та видалення з 
потужності. 
• Виконання операторами ринку усіх передбачених законодавством вимог, щодо 
утилізації відходів. 
• Інформацію про місця збору відходів у зонах поводження з харчовими 
продуктами 
• Визначення графіків та способів вивезення відходів з приміщень, місця 
зберігання відходів за межами приміщень 
• Стан контейнерів, ємностей для відходів,їх маркування очищення, миття та 
дезінфекція. 
• Вивезення відходів з території потужностей та їх утилізації, у тому числі за 
укладеними відповідними угодами. 
8. Контроль за шкідниками, визначення виду, запобігання їх появі, засоби 
профілактики та боротьби. 
• Визначення видів шкідників,які характерні для певного оператора ринку. 
• Заходи щодо запобігання проникненню шкідників на територію потужності. 
• Наявність огорожі та облаштування території,ущільнення дверей, вентиляційних 
отворів,обладнання вікон захисними сітками від комах. 
• Встановлення засобів профілактики та боротьби зі шкідниками по зовнішньому 
периметру. 
• Перевірка на забрудненість шкідниками вхідних партій сировини та матеріалів. 
• Маркування та регулярна перевірка всіх засобів боротьби зі шкідниками. 
9. Зберігання та використання токсичних сполук та речовин. 
• Визначення операторами ринку переліку сполук, які використовуються і 
потенційно можуть загрожувати безпечності харчових продуктів (зокрема мийні 
та дезінфекційні засоби, приманки для шкідників, тощо). 
• Правила приймання та зберігання токсичних сполук та речовин. 
• Правила зберігання та використання сполук та речовин у зонах поводження з 
харчовими продуктами та облік їх використання. 
• Умови допуску' до роботи з токсичними сполуками та речовинами персоналу, 
який пройшов відповідне навчання. 
• Правила безпечного поводження з токсичними сполуками та речовинами, дії у 
випадку неправильного поводження з ним мають бути задокументованими, 
доведеними до відома персоналу, який працює з такими речовинами та розміщені 
у місцях, де здійснюється поводження з ними. 
10. Специфікації (вимоги до сировини та контроль за постачальниками). 
• Встановлення і узгодження вимог щодо не перероблених, частково перероблених 
або перероблених харчових продуктів, пакувальних матеріалів з постачальниками 
(специфікації чи інші нормативно - технічні документи). 
• Розроблення та впровадження процедур оцінювання постачальників. 
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• Критерії оцінювання постачальників повинні характеризувати їх здатність 
надавати харчові продукти для переробки харчових продуктів відповідно до 
специфікації. 
11. Зберігання та транспортування. 
• Створення належних умов для зберігання готових харчових продуктів 
• Приміщення мають бути достатніми за площею та обладнанням для 
забезпечення умов зберігання 
• Забезпечення належної ідентифікації харчових продуктів під час зберігання 
(маркування, використання продукції за принципом «перший зайшов перший 
вийшов». 
12. Контроль за технологічними процесами. 
• Умови контролю параметрів технологічних процесів і виробничого середовища 
мають бути прийнятні для виконання встановлених вимог до харчових продуктів і 
є докази того , що такі параметри відповідають встановленим нормам 
• Впровадження чітких процедур контролю за непридатними (невідповідними 
харчовими продуктами) 
• Запровадження коригувальних дій, якщо непридатні (невідповідні) харчові 
продукти негативно впливають на безпечність харчових продуктів. 
13. Маркування харчових продуктів та інформування споживача. 
• Виконання операторами ринку вимог законодавства, щодо вимог до маркування 
харчових продуктів. 
• Належна ідентифікація харчових продуктів, забезпечення простежуваності. 
• дата виробництва (година, строк зберігання), кінцева дата споживання . 

Типовий перелік НАССР у закладі громадського харчування 
• Наказ про розробку та впровадження системи управління безпечністю харчової 
продукції заснованої на принципах НАССР 
• План - графік проекту впровадження системи НАССР 
• Настанова з якості та безпечності 
• Інструкції: 

- управління документацією 
- управління записами 
- внутрішні аудити 
- управління невідповідною (потенційно небезпечною) продукцією, 

вилучення партій небезпечної продукції і розслідування інцидентів 
- аналіз ризиків та плану НАССР 
- положення про створення робочої групи 
- положення про керівника робочої групи з безпеки продукції 

Програми - передумови: 
- Санітарні вимоги до персоналу 
- Вимоги до обладнання інвентарю, посуду і тари 
- Вимоги до транспортування, приймання і зберігання сировини 
- Вимоги до обробки сировини і виробництва продукції 
- Вимоги до роздачі страв 
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- Умови та термін зберігання продукції, що швидко псується 
- Прибирання, дезінфекція, дезінсекція, дератизація 
- Застосування розчинів для дезінфекції 
- Калібрування (повірка) вимірювального обладнання 
- Дії персоналу при виникненні нестандартних ситуацій (відключення води, 

світла). 

• Записи: 
- журнал бракеражу (додаток 2) 
- журнал вхідного контролю сировини та харчових продуктів(додаток 3) 
- журнал прибирань та контроль за виконанням ( в т.ч. генеральні 
прибирання)( додаток 4) 
- журнал реєстрації миття дезінфекції обладнання, приміщень, торгового залу 

(додаток 5) 
- журнал здоров'я персоналу (додаток 6) 
- журнал обліку температурного режиму холодильного обладнання (додаток7) 
- журнал обліку температури і вологості в складському приміщенні 

(додаток8) 
- журнал обліку результатів досліджень готової продукції, води (додаток.9) 
- та інші 

Основні невідповідності при впровадження системи НАССР в закладах 
громадського харчування 
• межі не встановлені (не дотримуються) - недотримання вимог санітарної зони 
(зонування приміщень) 
• відсутній або умовний контроль доступу на територію закладу 
• територія недоглянута (кущі, дерева) 
• дороги не в належному стані 
• відсутня дренажна система 
• обладнання : невідповідності 

- порушені правила розташування обладнання (мінімум 45 см від стін) 
- саморобне обладнання 
- відсутність документів, що підтверджують склад матеріалів з яких 

виготовлене обладнання. 
• наявність щілин, тріщин 
• неможливість санітарної очистки 

Утилізація відходів невідповідності 
• відсутній графік вивозу відходів 
• відходи накопичуються в зоні переробки 
• не виконується графік вивозу відходів 
• договір на утилізацію відходів відсутній 
• відсутні власті баки для відходів чи площадка для збору відходів 

14 



Зберігання : невідповідності 

• Зберігання впритул до стін 
• відсутність контролю температурно- вологісного режиму 
• зберігання ароматичних, токсичних матеріалів разом із харчовою продукцією 

Водопостачання : невідповідності 

• відсутність регулярного підтвердження якості та безпечності води 
• відсутність документації на питну воду із власної свердловини 

Перехресне забруднення : невідповідності 

• Відсутність зонування 
• виробництво на одній лінії продуктів, що включають алергени 
• потрапляння сторонніх предметів у страви 
• відсутність програми - передумови, щодо контролю скла та інших фізичних 
забруднень 

миття та санітарна обробка: невідповідності 

• прибирання санвузлів та виробництва здійснюється одним і тим самим 
інвентарем 
• засоби для миття та чищення зберігаються разом з харчовими продуктами 

Боротьба із шкідниками : невідповідності 

• домашні тварини розглядаються «як друзі», а не як шкідники 
• відсутність переліку речовин для боротьби з шкідниками 
• відсутність схем розташування пасток 
• відсутній договір з сторонньою організацію по дератизації, дезінсекції 
• відсутність відповідальних осіб 
• використання отрут у цехах і на складі 
• невизначені основні шкідники 
• відсутність моніторингу шкідників 
• не ведеться документація та записи 

Спецодяг: невідповідності 

• відсутність спецодягу 
• недостатньо спецодягу 
• спецодяг із ґудзиками та відкритими зовнішніми кишенями 
• відсутність головного убору 
• невідповідне взуття 
• персонал сам пере спецодяг вдома 
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Персонал: невідповідності 

відсутність чи формальне проходження медичного огляду 
відсутність огляду персоналу перед початком зміни 
персонал не миє руки 
персонал кашляє і пчихає на продукцію 
манікюр, довгі і нарощені нігті, лак 
персонал неохайний 
несвоєчасна заміна спецодягу 
ювелірні прикраси, годинники, телефони, ліки, сигарети, ручки 
особисті речі на робочих місцях 
у індивідуальних шафках особистий і спецодяг разом 

Вимоги НАССР: невідповідності 

відсутній опис сировини і готової продукції 
невизначені критичні контрольні точки 
відсутній план НАССР 
відсутній моніторинг ККТ 
відсутність процедури простежуваності 
відсутність нормативної документації 
відсутність навчань персоналу 
відсутність переліку постачальників 
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(додаток 1) 

Приклад блок-схеми технологічних процесів у закладах громадського харчування. 

Приймання сировини 

Ж 
Зберігання у 

замороженому стані 

Ж 
Розморожування 

Ж 

ж 
Зберігання в 

охолодженому стані 

У. 

Ж 
Зберігання при кімнатній 

температурі 

Підготовка 

Ж 
у 

Підготовка 
V 

Підготовка 

Ж 

Формування блюда Готування (термічна обробка) 

Зберігання в 
охолодженому 

стані 

Я 
Холодне 

сервірування 

Зберігання в 
охолодженому 

стані 

Охолодження 

Сервірування 
гарячим 

А 

Охолодження/ 
заморожування 

іг. V 

Зберігання гарячим 

Холодне 
сервірування 

V . 
Зберігання в 

охолодженому/замороженому Розморожування 

V. У. 
Розігрівання 

Зберігання гарячим 

У 
Сервірування гарячим 
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(додаток 3) 
Журнал обліку вхідного контролю сировини 

Дата 
Назва сировини,допоміжних 

матеріалів 
Назва постачальника 

Прихід, 
кг 

Результати вхідного 
контролю 

(відповідна продукція / 
суть невідповідності) 

Примітка 



(додаток 4) 

Журнал прибирань та контроль за прибиранням 
№ 
п/п 

Об'єкти 
миття/дезінфекції 

Назва 
засобу 

Концентрація 
Час 

проведення Підпис Примітка 

20 

(додаток 5) 
Журнал реєстрації миття, дезінфекції обладнання, приміщень, торгового 

залу 
№ 
п/п 

Об'єкти 
миття/дезінфекції 

Назва 
засобу Концентрація Час 

проведення Підпис Примітка 
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(додаток 7) 
Журнал обліку температурного режиму холодильного обладнання 

місяць 

К) иі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Холодильник 
№1 

Холодильник 
№2 

Морозильна 
камера № 1 

Морозильна 
камера №2 

Холодильна 
вітрина №1 

Холодильна 
вітрина№2 



(додаток 8) 

Журнал реєстрації температурно-вологісного режиму в 
складському приміщенні 

Дата Час 
Покази 

термометра, 
°С 

Відносна 
вологість 

повітря, % 
Підпис Примітка 

24 

(додаток 9) 

Журнал обліку результатів досліджень готової продукції та води питної 

№ Дата 
відбору 

Місце забору 
проб Показники 

Лабораторія де 
проводилися 
дослідження 

Номер 
експертного 

висновку 

Запис 
результатів 
досліджен-

ня 
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Зразок програми-передумови щодо здоров'я та гігієни персоналу 

ЗМІСТ 

1 Мета та сфера застосування 
2 Терміни, визначення та скорочення 
3 Установлена відповідальність 
4 Опис процесу 

1. Мета та сфера застосування 
1.1. Ця програма-передумова розроблена відповідно до потреб здійснення 

виробничої діяльності (далі - Підприємства) та реалізації 
вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. 

1.2. Ця програма-передумова спрямована на дотримання вимог щодо 
здоров'я персоналу. 

1.3. Положення цієї програми-передумови є обов'язковим для 
ознайомлення та виконання всіма співробітниками Підприємства, задіяними на 
виробництві. 

1.4. Локальний контроль дотримання положень програми-передумови 
здійснюється . 

1.5. Додатковий контроль дотримання положень програми-передумови 
здійснюють. 

2. Терміни та визначення* 
1. Особиста гігієна - це гігієнічні вимоги до утримання в чистоті тіла й 

одягу працівника, звід правил під час роботи із сировиною та харчовими 
продуктами, а також стан здоров'я, за якого співробітник не є джерелом 
інфекції, здатної викликати захворювання або харчове отруєння у споживачів 
продукції. 

2. Спеціальний одяг - спеціально розроблений одяг (костюм, халат, спідня 
білизна, фартухи, рукавиці тощо), покликаний захищати робітника від 
шкідливих впливів зовнішнього середовища і забезпечувати необхідні для 
роботи характеристики такі, як зручність, гігієнічність, антистатичність, 
легкість у дезінфекції. 

3. Установлена відповідальність 
3.1. Вище керівництво підприємства несе відповідальність за 

3.2. Відповідальність за здійснення контролю своєчасного проходження 
обов'язкового профілактичного огляду працівників несе (посада П.І.Б.) 

3.3. Відповідальність за ознайомлення підлеглого із цією програмою несе 
3.4. Персонал Підприємства несе відповідальність за дотримання цієї 

програми. 

Перелік не є вичерпним та є індивідуальним для кожного конкретного підприємства. 

26 



4. Опис процесу 
4.1. Важливість дотримання правил особистої гігієни 
4.1.1. Особиста гігієна охоплює в собі: 

особисту поведінку; 
зовнішній вигляд; 
чистоту й охайність спецодягу; 
миття та гігієнічну обробку рук; 
стан здоров'я; 
навчання гігієнічним навичкам. 

4.1.2. Патогенні мікроорганізми, що найчастіше поширюються через 
інфікованих осіб, які працюють із харчовими продуктами, містять: Нераііііз А, 
8Ьі§е11а зрр, ЕпІегоНєтогтНа§іс, Е.СоІІі Н 157, Заішопеїіа ТурЬі, Могоуігиз, 
зіаріїуіососсиз Аигеиз. 

4.1.3. Якщо на підприємстві виробляється продукція, що споживається дітьми, 
вагітними жінками, слід використати таке формулювання: «У групі ризику є вразлива 
категорія споживачів - малолітні діти, вагітні жінки). 

4.1.4. Значна кількість спалахів харчових отруєнь спричинена 
інфікованими працівниками. 

4.1.5. З метою випуску якісної та безпечної харчової продукції 
підприємство має впроваджені процеси та процедури, що забезпечують 
дотримання належної гігієнічної практики - особистої гігієни працівників і 
відвідувачів. 

4.1.6. Дотримання встановлених вимог є обов'язковим для всіх 
працівників та відвідувачів Підприємства. 

4.2. Вимоги до стану здоров'я працівників 
4.2.1. Перед допуском до роботи працівники повинні проходити медичні 

огляди. 
4.2.2. У кожного працівника, задіяного на виробництві, повинна бути 

санітарна книжка. 
4.2.3. За симптомів хвороб, наведених нижче, працівники не повинні 

допускатися до роботи: 
черевного тифу; 
паратифів; 
сальмонельозу; 
дизентерії; 
гемінолепідозу; 
ентеробіозу; 
сифілісу в заразному періоді; 
прокази; 
заразних шкірних захворювань (короста, трихофітія, мікроспорія, парша, 

актиномікоз із виразками або свищами на відкритих ділянках тіла); 
заразних і деструктивних форм туберкульозу легенів; 
позалегеневого туберкульозу з наявністю нориць; 
бактеріоурії; 
туберкульозного вовчаку обличчя та рук; 
гнійничкових захворювань; 
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гепатиту А. 
4.2.4. Усі особи, які мають подряпини, рани, опіки або інфіковані рани на 

руках, зап'ястях, незакритих частинах тіла, не повинні працювати з харчовими 
продуктами або поверхнями, що контактують з харчовими продуктами, якщо 
тільки травма не повністю захищена безпечною водонепроникною пов'язкою. 
Таку пов'язку слід підтримувати в чистоті й регулярно змінювати. 

4.2.5. Персонал повідомляє про: 
жовтуху; 
діарею; 
підвищену температуру тіла; 
ангіну з підвищеною температурою; 
порізи, нагноєння; 
виділення з вух, очей чи носу. 

4.2.6. Обставини, що призводять до необхідності повідомлення 
співробітником про можливість інфекційного захворювання, охоплюють у собі: 

контакт з ураженими особами в разі підтвердженого спалаху хвороби 
харчового походження, наприклад, у таких випадках, як сімейна вечеря, 
знаходження в місцях масового скупчення осіб; 

участь у приготуванні їжі, яку пов'язують зі спалахом захворювання; 
споживання їжі, яку пов'язують зі спалахом захворювання; 
споживання їжі, приготовленої зараженою або хворою людиною; 
проживання в тій же сім'ї, що й людина, яка навчається або працює в 

дитячому садку чи школі або відвідує подібні установи, де мав місце 
підтверджений спалах захворювання; 

наявність симптомів, пов'язаних із гострими шлунково-кишковими 
захворюваннями такими, як спазми або дискомфорт у животі, діарея, лихоманка, 
втрата апетиту протягом трьох або більше днів, блювання і жовтяниця. 

4.2.6.1. Якщо людина, яка, можливо, брала участь в обробці продуктів або 
має справу з поверхнями, що контактують із харчовими продуктами, має одну 
або більше з вищезазначених умов, то керівництво підприємства має розглянути 
можливість прийняття таких заходів: 

відразу усунути цю людину від виконання обов'язків, які вимагають 
здійснення операцій з готовою продукцією або поверхонь, що контактують з 
продуктами. Це обмеження може бути знято після відповідного медичного 
огляду або зникнення симптомів або в обох випадках відповідно до наступних 
критеріїв; 

негайно вилучити заражені продукти з обігу та використання, якщо з 
медичної точки зору встановлено зараження (наприклад, медична оцінка 
наслідків вказує, що забруднення продуктів може мати місце); 

негайно оформити запит на медичне та бактеріологічне дослідження 
людини, яка знаходиться в зоні ризику (особи, які піддаються ризику та 
відмовляються від обстеження, можуть бути переведені на іншу посаду, де вони 
не будуть задіяні в обробці готової продукції або поверхонь, які контактують із 
продукцією). 

4.3. Вимоги до особистої гігієни працівників 
Чистий санітарний одяг повинен зберігатися окремо у відведених для цього 
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місцях - шафах, ятках, полицях. Виданий безпосередньо працівнику санітарний 
одяг повинен зберігатися окремо від особистого одягу. 

Працівник зобов'язаний надягати санітарний одяг після миття й гігієнічної 
обробки рук перед початком робочої зміни та знімати його після закінчення 
робочої зміни. 

Забороняється одягати санітарний одяг на голе тіло. 
Взуття має бути закритим, виконаним матеріалу, який легко миється. Взуття 

слід піддавати миттю, дезінфекції й сушінню. 
У порядок підготовки працівника до зміни повинні бути додані дії в такій 

послідовності: 
зняття вуличного взуття, одягу, ювелірних прикрас, годинників, 
верхнього й особистого одягу; прийняття гігієнічного душу; 
надягання особистого одягу; 
миття та гігієнічна обробка рук; 
надягання санітарного одягу. 

Працівник зобов'язаний коротко стригти нігті, не використовувати лак для 
нігтів. Забороняється мити руки у виробничих раковинах, де миється інвентар та 
обробляються продукти. 

Раковини для миття рук повинні бути оснащені змішувачем і двома 
дозаторами (з рідким милом і дезінфікаційним засобом для гігієнічної обробки 
рук), що виключають контакт із кистями рук, забезпечені одноразовими 
рушниками, відром для сміття з педальним пристроєм та/або електросушаркою, 
а також інструкцією з миття та гігієнічної обробки рук. 

Використання тканинного рушника (у тому числі індивідуального) 
забороняється. 

4.4. Допуск працівників до роботи 
4.4.1. Працівник перед початком роботи повинен вдягнути змінний одяг і 

змінне взуття, а також здійснити гігієнічні процедури. 
4.4.2. Завідувач виробництва перед початком роботи допускає працівників 

до роботи. 
4.4.3. Контроль дотримання вимог гігієни проводить (посада П. І. Б.)... 
4.4.4. Вимоги до особистої гігієни працівників під час робочої зони 
4.4.5. Працівник щоразу перед входом у робочу зону повинен 

перевдягнутися та здійснити гігієнічні процедури. 
4.4.6. Працівник перед виходом на вулицю та відвідуванням туалету 

повинен знімати змінний одяг. 
4.4.7. У робочу зону забороняється проносити сторонні предмети: їжу, 

засоби особистої гігієни тощо. 
4.5. Вимоги до миття рук 
4.5.1. Руки миються згідно зі схемою, зображеною на рис. 6. Біля кожної 

станції миття рук є такі інструкції. 
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1 Н А М О Ч І Т Ь Г У К И ВОДОЮ 

2 НАНЕСТИ ІІЛ РЖ И РІДКЕ МИЛО З ЕНЕРГІЙНО ТЕРТІЇ 

5 СХРЕСТИВШИ ПАЛЬШ ОДНІЄЇ РУКИ 6 ЗОВИ ЦІНЮ СТОРОНУ З ІНШОЮ, ТЕРТИ МІЖ ПАЛЬЦЯМИ 
ДОЛОНЮ З ПЕРЕХРЕЩУВАННЯМ [ ПАЛЬЦІВ 
4 ЗОВНІШНЮ СТОРОНУ долонь СПОЧАТКУ ПРАВОЮ РУКОЮ, ПОТІМ ЛІВОЮ 

8 РЕТЕЛЬНО ЗМИТИ МИЛО З РУК 9 ВИТЕРТИ РУШНИКОМ 
(ВИСУШИТИ) РУКИ 

ДОЛОНЯ ОБ долоню 

ПАЛЬЦІВ НА ПРОТИЛЕЖНУ 

7КРУГОВІ РОЗТИРАННЯ ЛІВОГО 
ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ ВДОЛОНІ 
ПРАВОЇ РУКИ І НАВПАКИ 

Рисунок 6 - Схема миття рук 

ЦИПЛ1 

Працівникам треба мити руки: 
перед початком роботи; 

2) після перерв; 
3) після відвідування туалету та після повернення на робоче місце; 
4) після кашлю в руку або з використанням носовичка; 
5) після вживання їжі, напою й куріння; 
6) після торкання свого обличчя або волосся; 
7) після проведення будь-якої операції з прибирання; 
8) після видалення відходів чи сміття. 
За необхідності до програми-передумови додаються такі документи: 

специфікація на прання санітарного одягу; 
копії журналів про допуск до роботи; 
копії графіків медичних оглядів тощо. 
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