
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dưới Quy tắc về Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc và New Zealand Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm 3.2.2 Thực 

hành An toàn Thực phẩm và Quy định Chung, những người xử lý thực phẩm và cơ sở kinh doanh thực 

phẩm có những trách nhiệm pháp lý cụ thể về sức khỏe và vệ sinh.  

Một người xử lý thực phẩm phải thực thi mọi biện pháp hợp lý để tránh xử lý thức ăn hoặc các mặt bằng có 

khả năng tiếp xúc với thức ăn một cách mà có thể gây ảnh hưởng xấu cho sự an toàn và tính phù hợp của 

thức ăn.    

Ai là người xử lý thực phẩm? 

Người xử lý thực phẩm là một người làm việc cho một cơ sở kinh doanh thực phẩm và họ xử lý thức ăn 

hoặc các mặt bằng có khả năng tiếp xúc với thức ăn như dao muỗng nĩa, đĩa, chén, hoặc tấm thớt. 

Trách nhiệm của người xử lý thực phẩm 

Sức khỏe của người xử lý thực phẩm  

1. Một người xử lý thực phẩm có một triệu chứng của một căn bệnh dẫn đến từ thực phẩm, biết rằng 

mình đang bị một căn bệnh dẫn đến từ thực phẩm, hoặc là một người mang mầm bệnh của căn bệnh 

dẫn đến từ thực phẩm, nếu đi làm bắt buộc phải: 

a) báo cáo cho giám sát viên là họ có thể đang bị loại bệnh này, hoặc biết là họ đang mang mầm 

bệnh này, tùy trường hợp nào đúng; 

b) không tham gia xử lý thức ăn trong trường hợp có khả năng hợp lý là tình trạng nhiễm thức ăn 

sẽ xảy ra do bệnh; và 

c) nếu tiếp tục tham gia trong các công việc khác tại cơ sở kinh doanh thực phẩm – thực thi mọi 

biện pháp khả thi để ngăn ngừa thức ăn bị nhiễm do bệnh.   

2. Một người xử lý thực phẩm bị một tình trạng (da bị tổn thương nhiễm hoặc nhiễm trùng tai, chảy 

nước mũi hoặc mắt) nếu đi làm bắt buộc phải: 

a) nếu có khả năng hợp lý là tình trạng nhiễm thực phẩm sẽ xảy ra do họ bị bệnh – báo cáo cho 

giám sát viên là họ đang bị bệnh này; và 

b) nếu tiếp tục tham gia xử lý thực phẩm hoặc các công việc khác tại cơ sở – thực thi mọi biện 

pháp khả thi để ngăn ngừa thức ăn bị nhiễm do bệnh. 

3. Một người xử lý thực phẩm bắt buộc phải thông báo cho giám sát viên nếu người xử lý thực phẩm 

biết hoặc nghi rằng có thể họ đã làm nhiễm thực phẩm trong lúc xử lý thực phẩm.  

Vệ sinh cá nhân 

Một người xử lý thực phẩm bắt buộc phải: 

 làm mọi điều gì hợp lý để tránh sự tiếp xúc không cần thiết với thực phẩm ăn ngay, như rau trộn hoặc 

thịt đã nấu chín. 

 thực thi mọi biện pháp khả thi để ngăn ngừa thức ăn hay mặt bằng bị nhiễm có khả năng tiếp xúc với 

thức ăn, bởi bất cứ thứ gì:  

Sức khỏe và vệ sinh của 
người xử lý thực phẩm Food Act 2006 
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 từ cơ thể của họ như tóc, chất bài tiết cơ thể và móng tay; hoặc 

 họ đang mang mặc như quần áo, nữ trang, đồ trang trí tóc, băng. 

 ăn mặc quần áo sạch sẽ, phù hợp cho công việc họ làm 

 đảm bảo băng hay đồ băng bó trên bất cứ phần nào bên ngoài cơ thể của họ được bao phủ với một lớp 

không thấm nước 

 không ăn ở những nơi mà thức ăn hay mặt bằng không được sự bảo vệ và có khả năng tiếp xúc với 

thức ăn 

 không hắt hơi, hỉ mũi hay ho ở những nơi mà thức ăn hay mặt bằng không được sự bảo vệ và có khả 

năng tiếp xúc với thức ăn  

 không khạc nhổ, hút thuốc hay những sự chuẩn bị tương tự ở những nơi xử lý thực phẩm.  

Rửa tay 

Người xử lý thực phẩm phải rửa tay bất cứ khi nào có khả năng hợp lý bàn tay họ sẽ nhiễm thực phẩm. 

Điều này bao gồm rửa tay: 

 ngay trước khi họ làm việc với thực phẩm ăn ngay, sau khi xử lý thực phẩm sống 

 ngay sau khi xử lý thịt sống hay chế biến (hoặc cắt) trái cây hay rau củ 

 ngay sau khi sử dụng phòng vệ sinh 

 trước khi bắt đầu xử lý thực phẩm hoặc trở lại xử lý thực phẩm sau các công việc khác 

 ngay sau khi hút thuốc, ho, hắt hơi, dùng một khăn tay hoặc khăn giấy, ăn uống hoặc dùng thuốc lá hay 

các chất tương tự  

 sau khi sờ tóc, da đầu hoặc chỗ hở trên cơ thể. 

Cách rửa tay hiệu quả 

Người xử lý thực phẩm bắt buộc phải rửa tay ở những nơi được cơ sở cung cấp. Các bồn rửa dùng cho 

việc chuẩn bị thức ăn hoặc rửa chén không được dùng để rửa tay.  

1. Rửa thật kỹ hai tay sử dụng xà phòng và dưới vòi nước ấm  

2. Lau thật khô hai tay sử dụng khăn lau tay dùng một lần hoặc một cách khác mà hầu hết sẽ không truyền 

vi khuẩn qua tay (ví dụ như không nên dùng khăn lau chén để lau tay). 

Cần làm theo năm bước sau đây khi rửa tay:  

 

 
 

 
  

 

 

 

Ảnh của Cormorant Technical Services P/L. 

Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh thực phẩm 

Một cơ sở kinh doanh thực phẩm bắt buộc phải: 

1. cho tất cả những người xử lý thực phẩm làm việc tại cơ sở kinh doanh thực phẩm biết về các bổn 

phận về sức khỏe và vệ sinh của họ như được nêu rõ trên đây. 

Bước 1: LÀM ƯỚT bàn tay 

Bước 2: XÁT XÀ PHÒNG bàn tay 

Bước 3: CHÀ XÁT kỹ - cổ tay, cánh tay, giữa 

các ngón tay 

Bước 4: RỬA dưới vòi nước sạch 

Bước 5: dùng khăn giấy lau LAU KHÔ  
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2. đảm bảo bất cứ thông tin nào liên quan đến sức khỏe người xử lý thực phẩm do họ cung cấp, như 

được quy định rõ trên đây, không được tiết lộ cho bất cứ người nào mà không có sự ưng thuận của 

người xử lý thực phẩm, ngoại trừ chủ doanh nghiệp hoặc một giới chức có thẩm quyền, và rằng 

thông tin không được dùng cho bất cứ mục đích nào khác ngoài mục đích xử lý rủi ro nhiễm thực 

phẩm. 

3. thực thi mọi biện pháp khả thi để đảm bảo mọi người tại cơ sở kinh doanh thực phẩm– 

a) không làm nhiễm thực phẩm 

b) không có sự tiếp xúc không cần thiết với thực phẩm ăn ngay 

c) không khạc nhổ, hút thuốc hay dùng thuốc lá sợi hoặc các chuẩn bị tương tự ở những nơi mà 

thức ăn hay mặt bằng không được sự bảo vệ và có khả năng tiếp xúc với thức ăn. 

Sức khỏe người xử lý thực phẩm 

1. Một cơ sở kinh doanh thực phẩm bắt buộc phải đảm bảo những người sau đây không tham gia xử 

lý thực phẩm cho cơ sở kinh doanh thực phẩm nếu có khả năng hợp lý tình trạng nhiễm thực phẩm 

sẽ xảy ra– 

(a) một người được biết là họ bị một căn bệnh dẫn đến từ thực phẩm, hoặc người mang mầm bệnh 

của căn bệnh dẫn đến từ thực phẩm 

(b) một người được biết là họ bị hoặc có khả năng hợp lý có một triệu chứng có thể cho biết họ bị 

một căn bệnh dẫn đến từ thực phẩm. 

2. Một cơ sở kinh doanh thực phẩm bắt buộc phải đảm bảo rằng một người được biết là họ bị tình 

trạng (da bị tổn thương nhiễm hoặc nhiễm trùng tai, chảy nước mũi hoặc mắt) và họ tiếp tục tham 

gia xử lý thực phẩm tại cơ sở kinh doanh thực phẩm, thực thi mọi biện pháp khả thi để ngăn ngừa 

tình trạng nhiễm thực phẩm. 

3. Một cơ sở kinh doanh thực phẩm có thể cho phép một người được loại ra công việc xử lý thực phẩm 

đúng với mục (1)(a), trên đây, chỉ trở lại với công việc xử lý thực phẩm sau khi được sự thông báo 

của một chuyên viên y khoa rằng người này đã khỏi bệnh, hoặc không còn mang mầm bệnh nữa, 

của một căn bệnh dẫn đến từ thực phẩm. 

Vệ sinh cá nhân 

Một cơ sở kinh doanh thực phẩm bắt buộc phải: 

4. Duy trì một chỗ dành để rửa tay dễ dàng sử dụng. 

5. Duy trì, ngay hay gần mỗi chỗ rửa tay, nguồn cung cấp– 

a) vòi nước ấm; 

b) xà phòng; hoặc 

c) các thứ khác có thể dùng để rửa tay thật kỹ. 

6. Đảm bảo là chỗ dành để rửa tay chỉ dùng để rửa tay, cánh tay và mặt.  

7. Cung cấp, ngay hay gần mỗi chỗ rửa tay– 

a) khăn giấy lau dùng một lần hoặc các cách làm khô tay hiệu quả khác mà hầu hết sẽ không 

truyền mầm bệnh vi sinh vật qua tay; và 

b) một đồ đựng khăn giấy đã dùng, nếu cần thiết. 

Điều kiện 3, trên đây, không áp dụng cho những chỗ dành để rửa tay của các cơ sở kinh doanh thực phẩm 

được dùng chủ yếu là một cơ ngơi tư nhân nếu chủ nhân của cơ sở kinh doanh thực phẩm có giấy phép 

của một chính quyền địa phương liên quan.  
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Một cơ sở kinh doanh thực phẩm có giấy phép của một chính quyền địa phương liên quan hoạt động từ cơ 

sở kinh doanh thực phẩm tạm thời không phải tuân thủ với bất cứ quy định nào của 2(a) hoặc 4, trên 

đây, được nêu rõ trong giấy phép.  

Để có thêm thông tin 

Bộ Y Tế Bang Queensland có một số tài liệu dữ kiện khác nhau cung cấp thông tin nhiều chi tiết về an toàn 

thực phẩm. Có thể truy cập tài liệu tại www.health.qld.gov.au. 

Liên lạc chính quyền địa phương của quý vị nếu còn thắc mắc. Chi tiết liên lạc có trong sổ niên giám White 

Pages hoặc tại www.qld.gov.au/about/how-government-works/local-government-directory  

 

http://www.health.qld.gov.au/foodsafety
http://www.qld.gov.au/about/how-government-works/local-government-directory/

