
ОДРЖАВАТИ ВИСОК СТЕПЕН ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ!
ОБАВЕЗНО ПРАТИ РУКЕ!

РУКЕ ПРАТИ ЧИСТОМ ВОДОМ И САПУНОМ!
ЦРЕВНЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ  СУ

“БОЛЕСТИ ПРЉАВИХ РУКУ”

Научна истраживања су показала да исхрана
богата воћем и поврћем штити од многих врста рака и
смањује настанак болести срца. Редовно узимање свежег
воћа и поврћа током целе године повећава њихову
потрошњу, а тиме се повећава и забринутост за
безбедност ових производа, због болести које се могу
њиме пренети.

Поред бактерија храна, а нарочито свеже воће и
поврће, може бити заражено и вирусима.

Вируси су микроорганизми који се могу преносити
на различите начине, директно са особе на особу и
индиректно преко заражене воде, ваздуха, земљишта,
површина или хране.

Најчешће цревни вируси који изазивају тровања
храном су норовирус (NoV) који изазива гастроентеритис
(пролив и повраћање) и вирус хепатитиса А (НАV) који
изазива жутицу. Ови вируси су заразни за људе када се
уносе у организам преко уста.

Због тога је важно да се све радње у примарној
производњи спроведу у добрим хигијенским условима
како би се смањиле опасности по здравље због загађења
свежег воћа и поврћа.

Произвођачи, будите свесни да, у примарној
производњи, воће и поврће може бити загађено
цревним вирусима путем воде, земљишта, стајњака,
ђубрива, опреме за бербу или преко заражених
особа које рукују овим производима, посебно ако
они не практикују одговарајућу личну хигијену руку
(тј. прање руку).

МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ХИГИЈЕНА
У ПРИМАРНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

СИТНОГ ВОЋА

БУДИТЕ СВЕСНИ ДА

 Вируси не изазивају пропадање хране.
 Вируси не мењају мирис и укус хране.
 Потребан је мали број вирусних честица да дође до

заразе.
 Вируси могу месецима да опстану у храни или у

земљишту, води или на различитим површинама.
 Вируси су отпорнији од бактерија на хлађење, замрзавање,

сушење, УВ зрачење, топлоту, притисак, дезинфекцију итд.
 Замрзавање или хлађење не уништава, већ „чува“ вирусе.
 Већина дезифицијенаса није ефикасна за норовирус и

вирус хепатитиса А.
 Норовирус и вирус хепатитиса А су веома заразни.
 Традиционална пракса прања руку може бити ефикаснија у

односу на коришћење дезифицијенаса.
 КОНТРОЛА ВИРУСА = СПРЕЧАВАЊЕ ЗАГАЂЕЊА.
 СПРЕЧАВАЊЕ ЗАГАЂЕЊА СПРОВОДИТИ ПРЕ И У

ТОКУ БЕРБЕ.



1) ИЗБОР ПАРЦЕЛЕ/ЛОКАЛИТЕТА
 НЕ У БЛИЗИНИ где се гаје живе животиње;
 НЕ У БЛИЗИНИ места где се складишти стајњак;
 НЕ У БЛИЗИНИ места за одлагање отпада;
 НЕ У БЛИЗИНИ места за третман отпадних вода.

НЕ БЛИЗУ ОВАКВИХ МЕСТА

2) ВОДА
 Ситно воће се мало или уопште не пере након

бербе.
 За све процесе користи се само чиста вода.
 Наводњавање са прскалицама је ризичније јер

влажи јестиви део воћа.
 Код наводњавања кап по кап избећи стварање

базена воде на површини земљишта или у
браздама, јер могу доћи у контакт са јестивим делом
воћа.

Вируси могу да преживе у многим агрохемикалијама,
зато за примену средстава за заштиту и исхрану биља
(пестициди и ђубрива) користити само чисту воду.

НЕ КОРИСТИТИ ОВЕ ИЗВОРЕ ВОДЕ

3) ХИГИЈЕНА ОСОБЉА/БЕРАЧА
РУКЕ ОБАВЕЗНО ПРАТИ:
 пре почетка рада,
 сваки пут после паузе,
 одмах након употребе тоалета,
 после руковање било којим зараженим материјалом.

РУКЕ ПРАТИ ЧИСТОМ ВОДОМ И САПУНОМ.
РУКЕ БРИСАТИ ПАПИРНИМ УБРУСИМА.

РУКЕ ПРАТИ У ПОСЕБНИМ ЛАВАБОИМА.
АКО НОСИТЕ РУКАВИЦЕ:

 ПРВО руке добро опрати чистом водом и сапуном,
 користите увек неоштећене и чисте рукавице,
 рукавице за једнократну употребу бацити када се

поцепју и запрљају и заменити се са новим.

4) САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ – ТОАЛЕТИ
 Поставити тоалете у близини парцеле, али не близу извора

воде за наводњавање.
 Потребан је најмање ЈЕДАН тоалет на 10 особа, посебно за

мушкарце, а посебно за жене.
 ОДРЖАВАТИ ТОАЛЕТЕ ЧИСТИМ. КОРИСТИТИ СРЕДСТВА ЗА

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ САНИТАРНИХ ПРОСТОРИЈА.
 У тоалетима мора бити тоалет папир.

5) ЗДРАВЉЕ ОСОБЉА/БЕРАЧА
 Посекотине и ране покрити водоотпорним завојем.
 Одмах пријавити болест или симптоме болести.
 Особе са симптомима пролива, повраћања и жутице не смеју

радити.
 Особе које су имале пролив и повраћање могу да се врате на

посао након периода без симптома пролива и повраћања.
 Особе које су имали жутицу могу се врати на посао тек након

нестанка жутице.
 Уздржати се од пушења, пљувања, жвакања жвакаће гуме
 Не кијати или кашљати преко незаштићеног свежег воћа.

НЕ РАДИТИ АКО ИМАТЕ ОВАКВЕ СИМПТОМЕ

6) ОПРЕМА ЗА БЕРБУ
 Гајбице морају да се лако чисте, дезинфикују и одржавају.
 Бацити оштећене гајбице, које не могу да се хигијенски

одржавају.
 Гајбице не користити за друге намене, осим за брање.
 Пре и након коришћења гајбице темељно очистити/опрати и

дезинфиковати.
ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО

Гајбице на носачи или у руци Гајбице на земљи

7) ТРАНСПОРТ ОБРАНОГ ВОЋА
 Ако имате могућности, за транспорт убраног воћа користите

само транспортно средство које је за то намењено.
 Ако транспортно средство користите и у друге сврхе, пре

транспорта и после транспорта воћа, морате га темељно
очистити/опрати, а по потреби и дезинфиковати.

ЧИСТО - правилно ЗАПРЉАНО - неправилно

8) ЧИШЋЕЊЕ ОПРЕМЕ ЗА БЕРБУ И СРЕДСТАВА ЗА ТРАНСПОРТ
 Гајбице редовно чистити/прати и дезинфиковати.
 Гајбице се оперу раствором детерџента, исперу чистом водом

и дезинфикују.
 Чишћење и дезинфекција гајбица се не ради на месту где

може доћи до спирања и загађења воћа.
 Не користити поново картонске гајбице или кутије за

једнократну употребу, баците их.
 Пре и после коришћења за превоз убраног воћа темељно

очистити/опрати транспортно средство, на исти начин као и
гајбице.

 За дезинфекцију се користе средства за прехрамбену
индустрију.

9) ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА
 За заштиту биља не користити производе који се користе у

ветерини и медицини као лекови.
 Водити евиденцију о примени пестицида и ђубрива.
 У евиденцију уписати: датум примене, пестицид и ђубриво

које сте користитли, усев/засад који сте третирали, шта сте
сузбијали, концентрацијама/количинама које сте применили,
колико сте пута третирали, датум бербе.

 ОБАВЕЗНО ПОШТОВАТИ КАРЕНЦУ, тј. време између
последње примене пестицида и бербе.

 Уређаје за примену пестицида и ђубрива редовно чистити,
одржавати и калибрисати.


