ঝু িক মূলয্ায়ণ eবং সাবধানতা aবলmেনর কেয়কিট গুরtু পূর্ণ িবষয়(ঝু িক িবে ষণ eবং গুরtু পূর্ণ সাবধানতার িবষয়- HACCP)
বর্তমান খাদয্ সুরkা িনয়ntণ 1995 eর পিরবের্ত 2006 eর 1লা জানুয়ারী েথেক নতু ন ioেরাপীয়ান কিমuিনিট হাiিজন েরগুেলসn্ চালু হয়। বাsেব েয মূল পিরবর্তনগুিল আেস
েসগুিল হল খাদয্ সুরkা বয্বsাপনা, eবং ei তথয্গিু লর সিঠক নিথভু kকরণ যােত কের ei বয্াপাের িনি ত হoয়া যায় েয েkতােদর েয খাদয্ িবkী করা হেc তা িনরাপদ।
ঝু িক িবে ষণ হল ঝু িকগুিলেক িবে ষণ করার pিkয়া। েয চারিট েkেt ei খাদয্ িনরাপtার pেয়াজন েসগুিল হল iংেরজীর 4িট িস ।
1)িkিনং(পিরsার করা)
2)kিকং (রাnা করা)
3)kস কnািমেনশn (পারsিরক দূষণ) ei েkেt 4 ধরেণর সmাবয্ ঝু িক থাকেত পাের।
A) জীবানু েথেক দূষণ( বয্ােkিরয়া, ভাiরাস eবং ছাতা ধরা) যা িকনা খাবার ন কের িদেত পাের বা খােদয্ িবষিkয়া ঘটােত পাের eবং eিট
আেরা uেdগজনক। েয খাদয্গিু ল েবিশ মাtায় ঝু িকপূর্ণ েসগুিলেক ‘িবপদসংkল’ জায়গা েথেক েবর কের আনেত হেব eবং 8 িডgী েসিnেgেডর িনেচ বা
63 িডgী েসিnেgেডর uপের মজুত রাখেত হেব।
B) রাসায়িনক দূষণঃ eিটর কারণ মূলত tিটপূর্ণ dেবয্র uপিsিত েযগুিল খােদয্র মেধয্ থাকা uিচত নয়।
C) বিহরাগত বs েথেক দুষণ েযমন কাচ, ধাতু , দিড়/সুেতা iতয্ািদ।
D) aয্ালার্জী জিনত (aয্ালার্জীর েথেক pিতিkয়া হেত পাের) েয সমs খাদয্ েথেক aয্ালার্জী হেত পাের েসগুিল হল িচেন বাদাম, বাদাম, িচংিড় মাছ
iতয্ািদ।
4) িচিলং(ঠাnা করা) eর aর্থ হল সিঠক ভােব ি েজর খাবার eবং জমােনা খাবার সংরkণ।
uপের েদoয়া েযেকােনা eকিট uপােয় বা সবকিট uপােয় খাদয্গিু ল দূিষত হেত পাের eেকবাের psত হoয়ার িদন েথেক শুরু কের খাoয়ার িদেনর মেধয্ েযেকােনা সমেয়। ঝু িক িবে ষণ
পdিতর মাধয্েম ei দূষণ eেকবাের বn করা যায় বা anতপেk aেনকটা কিমেয় েদoয়া যায়।
দয্ বেরা কাuিnল aব িকংস িলন eবং oেয়s নরেফাক sাsয্সmত খােদয্র uপের eকিট হয্াnবুক pকাশ কের। েসখােন uপের বির্নত ei সমs িবষয়গুিলর uপের গুরtু পূর্ণ
তথয্ািদ পাoয়া যায় eবং িকছু িবভাগ রেয়েছ েযখােন ি জ o ি জােরর তাপমাtা o pাp সরবরাহগুিল নিথভু k করার বয্বsা রেয়েছ। eিট হল আপনার নিথভু k খাদয্ সুরkা
বয্বsার pারmিবnু। িনmিলিখত েচkিলsিট আপনার বয্বসা মূলয্ায়েনর জেনয্ pেয়াজনীয় মূল েktগুিলেক anর্ভুk কেরেছ। eর মেধয্ কেয়কিট বা সবকিট pাসি ক।
যাচাi কের েনoয়ার েkt
1)

kয়

2)

খাদয্ gহণ

যাচাi কের েনoয়ার েktগুিলর মেধয্ েয ঝু িক িনয়ntেণ আমােদর কর্তবয্
নিথভু kকরণ করা
ঝু িক জিড়ত
আেছ হঁ য্া বা না
• খােদয্ িবষিkয়া জিনত খাদয্ দূষণ
• নামককরা সরবরাহকারী বয্বহার করুন
বয্াকেটিরয়া, জীবানুজাত িবষাk
• সরবরােহর জেনয্ েয যান বয্বহার করা হেc েসিট পিরcn আেছ িকনা
পদার্থ(বয্ােkিরয়া েথেক u পn
তা মােস eকবার েদেখ িনন
িবষাk পদার্থ) aথবা বিহরাগত
বs
• 1 eর মত
• তািরখ েদoয়া dবয্গিু লর তািরখ িমিলেয় িনন।
• ঠাnা বা জমােনা খােদয্র েkেt
• dবয্গিু লর েচহারা, গn, eবং িঠক আেছ িকনা িমিলেয় েনেবন
বাড়ােনা তাপমাtা। ঠাnা খাবােরর
• বয্াগ o েমাড়েক রাখা খাবােরর েkেt তা কতটা িঠক আেছ তা েদেখ
েkেt 8 িডgী েসিnেgেডর িনেচ
িনন ঠাnা eবং জমােনা খােদয্র েkেt সরবরাহকারী ভয্ােনর িহমযntিটর
রাখেত হেব eবং জমােনা খাবার
তাপমাtা মােস anত eকবার পরীkা কের েনেবন eবং েসিটেক িলেখ

3)

সংরkণ

(মাiনাস)- 18 িডgী েসিnেgড
• খােদয্ িবষিkয়া u পাদনকারী
বয্াকেটিরয়ার বৃিd eবং িবষাk
পদাের্থর জn
• সংরkেনর সময় জীবানু েথেক দূষন
রাসায়িনক বা বিহরাগত বsর
pভােব।

•

•
•
•
•
•

4)

5)

6)

psিত

িবkীর জেনয্ pর্দশণ

•

েখালা খাবার িনেয় নাড়াচাড়াঃ
সর ােমর সােথ সংsর্শ
• কঁ াচা খাবার o রাnা করা
খাবােরর মেধয্ দূষেনর ঝুঁ িক। ফেল
ৈতরী হেয় থাকা খােদয্িবষিkয়া
u পnকারী জীবাণুর জn

•
•
•

দূিষত হবার ঝুঁ িক
বয্াকেটিরয়ার জn
ন -ছাতা ধরা

রাnা aথবা pিkয়াকরণ রাnা aসmর্ূ ণ থাকেল খােদয্ িবষিkয়াকারী
বয্াকেটিরয়ার জn

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

রাখেবন।
ি জ o ি জাের তাপমাtা পরীkা কের নিথভু k করুন। ি জােরর
তাপমাtা (মাiনাস)-18 িডgী েসিnেgড হoয়া pেয়াজন ি েজর
তাপমাtা 8 িডgী েসিnেgেডর িনেচ থাকা বা ণীয়। (আদর্শ তাপমাtা 5
িডgী েসিnেgড)
ei সব তাপমাtাগুিল pিতিদন শুরেু ত o েশেষ িলেখ রাখুন সবিকছু
িমিলেয় েনবার কােজর aংগ িহেসেব।
আপনার dবয্ সামgীগুিলেক pিতিদন ঘুিরেয় িফিরেয় রাখুন eবং েয তািরখ
aবিধ বয্বহার েযাগয্ বেল েদoয়া আেছ েসi মত বয্বহার করুন।
েময়াদ ফু িরেয় যাoয়া dবয্গিু ল েফেল েদবার িনয়ম ৈতরী করুন।
খাবােরর সােথ েকােনা পিরsার করার সামgী বা খাদয্ নয় eমন েকােনা
dবয্ রাখেবন না।
রাnা করা খাবার o কঁ াচা খাবার পৃথক ভােব সংরkণ করুন।
খাদয্ psিতর জায়গাটা পিরsার পিরcn রাখুন eবং যারা খাবার িনেয়
নাড়াচাড়া করেছন তােদর pেতয্কেকi খুব uc মােনর পিরcnতা বজায়
রাখেত বলুন।
খাদয্ psিতর আেগ সবসময় হাত ভােলা কের ধুেয় েনেবন।
কঁ াচা খাবার আর রাnা করা খাবার আলাদা কের রাখুন।।
খাদয্ psিতর সমেয় ঘেরর তাপমাtায় তা েবিশkণ রাখেবন না।
কঁ াচা মাংস িনেয় নাড়াচাড়া করার সময় েযখােন মাংস psত করেবন
েসi জায়গাটা আেগ েথেক eবং কােজর েশেষ হয় বয্বহার কের েফেল
েদoয়া যায় eমন কাপড় িদেয় aথবা আলাদা কাপড় যা িকনা সাধারণ
বয্বহােরর জেনয্ তাi িদেয় ভাল কের ধুেয় িনন eবং সংkমণমুk করুন।
কঁ াচা মাংস িনেয় নাড়া চাড়া করার পের হাতটা ভাল কের ধুেয় িনন।
েয কয্ািবেনেট খাবার সািজেয় রাখেবন েসখানকার তাপমাtা িনয়িমত
িলেখ রাখুন।
dবয্গিু ল িনেয় নাড়াচাড়া- তািরখ aনুযায়ী বয্বহার েযাগয্তা pিতিদন
িমিলেয় িনন
েদেখ িনেত হেব খাবার েযন সবসমেয় 75 িডgী েসিnেgেড মাঝখান েথেক
রাnা হয়। eিট েচােখ েদেখ িঠক কের েনoয়া েযেত পাের। েযমন মাংেসর
েkেt সবেচেয় েমাটা aংশটা েচেখ েদেখ িনেত হেব মাংেস বা রসটার মেধয্
েকােনা েগালাপী বা লালেচ ভাব না থােক।
সংিমি ত খাদয্ েযমন লাসােন েযন খুব গরম হয় eবং মাঝখান েথেক
ধুেয়া েবর হয়।
তাপমাtা পরীkা করার বয্বsা করেত হেব তাপমাtা মাপার েpাব িদেয়

•
•

7)

8)খাবার

9)পুনরায়

গরম

গরম করা

pিkয়াকরেণর

10)

সংরkন

11)

•

ঠাnা করা

খােদয্ িবষিkয়াকারী জীিবত
বয্াকেটিরয়ার বৃিd।
• খাদয্ dবয্ o কাচা খাদয্ dবয্
বয্েkিরয়া dারা দূষেন পরsর
দূিষত হয়।
63 িডgী েসিnেgেড বা তার uপের রাnা
করা না হেল খােদয্ িবষিkয়াকারী
বয্াকেটিরয়ার বৃিd eবং িবষাk পদাের্থর
জn

•

খােদয্ িবষিkয়াকারী বয্াকেটিরয়ার aিst
eবং েসi খাদয্gহণকারী বয্িkর aসুsতার
সmাবনা

•

পের খােদয্ িবষিkয়াকারী বয্াকেটিরয়ার বৃিd
eবং পরsর দূিষত হoয়ার ঝু িক
ন কের েদয় eমন জীেবর dারা dেবয্র
দূষণ

গুণমান িনয়ntণ

বিহরাগত বsর dারা dবয্ দূষণ

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

12)পিরেবশন

14)

জমােনা বরফ গলােনা

•

খােদয্ িবষিkয়াকারী বয্াকেটিরয়ার
বৃিd
• দূষেণর ঝু িক

•

•

•

খােদয্ িবষিkয়াকারী বয্াকেটিরয়ার

•

eবং রাnা করা খাদয্dবয্/মাংস িনয়িমত পরীkা কের েদেখ িনেত হেব।
সবেচেয় ভােলা হয় তা pিতিদন পরীkা কের
েদেখ িনেত পারেল eবং তা নিথভু k কের রাখেত পারেল।
েয েpাব িদেয় তাপমাtা পরীkা করা হেব েসিটেক রাnাঘের বয্বহােরর
পাকােনা কাগেজর uপের েমাছার নয্াকড়া বা সয্ািনটাiজার িদেয়, বা
বয্বহােরর পের েফেল েদoয়া যােব eমন নয্াকড়ার সাহােযয্ জীবানুমk
ু
করেত হেব।
90 িমিনেটর েবিশ খাবার ঠাnা করেবন না eর পর তা ি েজ তু েল
রাখুন।
কঁ াচা খাবার আলাদা করুন।
খাদয্ dবয্ যত তাড়াতািড় সmব ঠাnা করুন। েবিশ খাবার থাকেল তা
ভাগ কের ঠাnা করুন। eর ফেল তা তাড়াতািড় ঠাnা হেব।
63 িডgী েসিnেgেড বা তার uপের খাবার গরম রাখুন। িনয়িমত েpাব
থাের্মািমটার িদেয় তা পরীkা করুন eবং তা িলেখ রাখুন।
খাবার যিদ 2 ঘnা না ধরা হয় তেব oিটেক ঠা া করেত হেব eবং
েসi খাবার যিদ আবার পিরেবশন করেত হয় তেব তা 75 িডgী
েসিnেgেড আবার গরম করেত হেব eবং তা সােথ সােথ পিরেবশন
করেত হেব গরম aবsায় নয় eবং নাড়াচাড়া না করা aবsায়।
েয খাবার pথেম গরম করা হেয়েছ eবং েসিটেক পুনরায় গরম করেত
হেয়েছ, েসিট েযন 75 িডgী েসিnেgেড গরম করা হয়।
েpাব থাের্মািমটার িদেয় েসিটেক পরীkা কের িনেত হেব eবং তা িলেখ
রাখেত হেব।
রাnা করা খাবার o রাnা না করা খাবার পৃথক ভােব রাখুন। রাnা
করা খাবার মুেড়, েলেবল লািগেয় eবং তািরখ িদেয় রাখুন।
েয তাপমাtায় খাদয্ সংরিkত হেc তা পরীkা কের িলেখ রাখুন।
পরামর্শ aনু্যায়ী, েকােনা রাnা করা খাবার েযন 36 ঘnার েবিশ েরেখ
েদoয়া না হয়।
খাদয্ gহন, সংরkণ, psিতকরণ,রnন o পিরেবশন রnনকর্মী o
তttাবধায়ক dারা pিতিদন পরীkা কিরেয় িনেত হেব।
eর েথেক uেঠ আসা েকােনা aিভেযাগ o কর্ম pিkয়া সmেn িলেখ
রাখেত হেব।
pেতয্কিট কর্মী যারা খাদয্ পিরেবশনার কােজ িnযুk তােদর uc মােনর
বয্িkগত পিরcnতা বজায় রাখেত হেব।
খাবার যত তাড়াতািড় সmব পিরেবশন করেত হেব ঘেরর তাপমাtায়
েপঁৗছেনার আেগ।
বরফ জমা খাবারগুিলেক খাoয়ার আেগ েসগুিলেক sাভািবক তাপমাtায়

বৃিd।
• খাoয়ার জেনয্ psত aনয্ানয্
খাদয্গিু লর মেধয্ পরsর দূষণ।
15)

•
•

পিরsার

পিরcnতার িনm মান
পরsর দূষেণর সmাবয্ ঝু িক

•

•
•
•

16)বয্িkগত
pিশkণ

পিরcnতার jান o সিঠক েবাঝাপড়ার aভােব k
aভয্াস

•
•

17)বািড়/সর

ােমর

রkণােবkণ

কর্মীেদর
সংkাn বয্বsািদ

18)

• কাঠােমা, gিথত বs eবং
আসবাবপেtর
aসেnাষজনক
aবsা।
• িনকৃ মােনর রkণােবkণ
aসুsতা খােদয্ িবষিkয়াকারী বয্াকেটিরয়া বৃিdর
pিতেরাধ

•
•
•

•
19)

েপাকা মাকড় িনয়ntণ

•

kয়kিত েথেক pিতেরাধ eবং
সামgী o সর ােমর দূষণ
• খাদয্ জাত বয্ািধর েথেক pিতেরাধ

•
•
•
•

িনেয় আসেত হেব ।
সবেচেয় সিঠক পnা হল সারা রাত ি েজ খাবারগুিলেক মুেড় েরেখ বা
eকিট পােt েরেখ জমােনা বরফ গিলেয় েনoয়া যােত কের বরফ জমা
জল খাবােরর সংsের্শ না আেস িবেশষ কের েসিট যিদ মাংস হয়।
pাতয্িহক কােজর সময় pেতয্ক কর্মীেক পিরsার পিরcn পিরেবশ বজায়
রাখেত হেব।
রাnাঘর o খাদয্ সংরkেনর জায়গা o িজিনষ পtগুিলেক পিরsার করার
িনির্দ সূিচ পালন করেত হেব।
পিরsার করার uপকরণ/ রাসায়িণক dবয্ খাবােরর েথেক আলাদা রাখেত
হেব।
রnন কর্মী o তttাবধায়কেদর anত পেk িdতীয় পরয্ােয়র খাদয্
পিরcnতার শংসা পt থাকা pেয়াজন।
pেতয্ক কর্মীেক pিত ােনর িনmতম pিশkন কর্মসূিচ িনেত হেব যার
মেধয্ থাকেব বয্িkগত পিরcnতা, খাদয্ পিরচালনা o ঝুঁ িক মূলয্ায়ণ
pিতিট সংরkেণর জায়গা, তাক eবং আলমারী সুরিkত aবsায় রাখা
pেয়াজন।
বািড়র কাঠােমা িনয়িমত পরীkা করেত হেব।
েয কর্মী্িট খাদয্ dবয্ িনেয় নাড়াচাড়া করেছন, তার যিদ আিntক বা
বিম হয় তেব েসi সমs লkণ বn হoয়ার পর তােক 48 ঘnা কােজর
বাiের থাকেত হেব।
পরামের্শর pেয়াজন হেল পিরেবশ সংkাn sাsয্ দpেরর সােথ েযাগােযাগ
করুন 01553 616200
বািড়র মেধয্ েপাকা মাকড় আেছ িকনা তা pিতিদন পরীkা কের েদেখ
িনেত হেব।
বািড়র সমs িছd বn করা, দরজায়/ জানালায় মািছ pিতেরাধ জািল
লাগােনা ,েপাকা মাকেড়র pেবশ পথ বn করা pেয়াজন।
বািড়িট eমন িক বাiেরর চttর েযন পিরsার থােক েস বয্াপাের িনি ত
হoয়া pেয়াজন যােত কের কীট পত থাকেত না পাের।
খাবার সবসময় ঢাকা o সুরিkত aবsায় রাখা দরকার

ঝুঁ িক মূলয্ায়ণ
যাচাi কের েনoয়ার েkt

যাচাi কের েনoয়ার েktগুিলর মেধয্ ঝুঁ িক িনয়ntেণ আমােদর কর্তবয্
েয ঝুঁ িক জিড়ত

নিথভু kকরণ
আেছ
হঁ য্া / না

করা

