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Nhiễm chéo xảy ra khi một đồ vật bị nhiễm trực tiếp hay gián tiếp qua sự tiếp xúc với một đồ vật khác mà 

món đồ đó đã bị nhiễm trước. Tờ dữ kiện này cung cấp thông tin về làm thế nào nhiễm chéo thực phẩm có 

thể xảy ra và cho lời khuyên về các cách thực hành ngăn ngừa được tình trạng này.  

Làm thế nào nhiễm chéo xảy ra? 

Các sinh hoạt thông thường dẫn đến tình trạng nhiễm chéo bao gồm: 

 sử dụng cùng một chiếc dao, tấm thớt để cắt thức ăn sống và thực phẩm ăn ngay  

 dùng bồn rửa tay để rã đông thức ăn hoặc bỏ các đồ dùng và dụng cụ nấu ăn vào đây   

 để thức ăn ở ngoài không cho vào tủ lạnh hay tủ đông lạnh hoặc không đậy  

 để thức ăn sống ở trên thực phẩm ăn ngay 

 dùng lại các khăn vải để lau quầy, dao thìa nĩa và bàn 

 dùng một chiếc khăn lau tay xong dùng khăn đó lau khô dụng cụ, đồ dùng nấu ăn hay chén bát. 

Tại sao nhiễm chéo là vấn đề?  

Nhiễm chéo có thể gây nên tình trạng ngộ độc khi vi khuẩn truyền qua thực phẩm mà có thể ăn ngay. Ví 

dụ, nếu thịt sống tiếp xúc với thịt gà nấu chín trong bánh mì xăng-đuýt, người ăn bánh mì xăng-đuýt sẽ tiêu 

thụ vi khuẩn trong thịt sống. 

Làm sao ngăn ngừa nhiễm chéo?  

Một số cách giúp ngăn ngừa sự nhiễm chéo gồm có: 

 dùng riêng các đồ dùng nấu thức ăn hoặc rửa và khử trùng kỹ các đồ dùng trước và sau khi xử lý thức 

ăn sống và thực phẩm ăn ngay 

 thức ăn phải được đậy và cho vào tủ lạnh hay tủ đông 

 tránh những sự tiếp xúc không cần thiết với thức ăn 

 cất giữ thức ăn sống, đặc biệt là thịt và cá, ở ngăn cuối cùng trong tủ lạnh để ngăn ngừa nước từ thịt 

sống nhỏ giọt lên các thực phẩm ăn ngay 

 cất giữ hóa chất dùng làm sạch và các món không thuộc thực phẩm riêng với thức ăn  

 thay mới, giặt và khử trùng khăn vải lau chùi. Đừng bao giờ dùng khăn làm sạch bồn cầu hoặc những 

chỗ như vậy để làm sạch bất cứ thứ gì có thể tiếp xúc với thức ăn 

 lý tưởng nhất là để các dụng cụ và đồ dùng nấu ăn được phơi khô sau khi rửa và khử trùng  

 luôn luôn rửa và lau khô tay kỹ lưỡng khi bắt đầu làm việc, thay đổi công việc, hoặc trở lại làm sau giờ 

nghỉ (kể cả nghỉ hút thuốc hay đi vệ sinh). 

Để có thêm thông tin 

Hãy liên lạc chính quyền địa phương nếu còn thắc mắc gì. Chi tiết liên lạc có tại 

www.qld.gov.au/about/how-government-works/local-government-directory hoặc sổ niên giám White Pages. 
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