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Eldiven Kullanma: 

1.Eldiven gıda ile direkt temas halinde olan ve tesisin tüm alanlarında çalışan personel tarafından 

kullanılmalıdır.  

2. Pişmeyen ürünlerin hazırlanması sırasında çalışan personel eldiven takmalıdır. 

3. Eldiven giyilmeden önce ve eldiven giyildikten sonra el hijyeni sağlanmalıdır.  

4. Pişmiş ve hazırlanmış ürünlere çıplak elle dokunulmamalı; mutlaka eldiven kullanılmalıdır. 

5. Bir işten başka bir işe geçildiğinde eldiven değiştirilmelidir.  

6. Eldiven takmadan önce eller uygun olarak yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. 

7. Uzun süre aynı eldivenle çalışılmamalı, eldivenin kirlendiği hissedildiği anda değiştirilmelidir.  

8. Eldivenle çalışırken çöp, para, saç gibi bakteri bulaşma riski olan yerlere dokunulursa eldiven 

değiştirilmelidir. 

9. Üretim alanlarından çıkıp başka bir alana giderken kirli eldiven çıkarılıp, yenisi ile değiştirilmelidir.  

10. Eldivenler yıkanmamalı ve yeniden kullanılmamalıdır. 

11. Bir ürünün hazırlığı bittikten sonra diğer ürünün hazırlığına başlamadan önce eldiven 

değiştirilmelidir. 

12. Eldiven, çalışan kişinin el boyutuna uygun olmalı (eli sıkmamalı ve bol gelmemeli) ve eli 

terletmeyecek özellikte olmalıdır. 

Maske Kullanma:  

1. Maske, gıda ile temas halinde olan, gıdayı bulaştırma riski olan ve tesisin tüm alanlarında çalışan 

personel tarafından mutlaka kullanılmalıdır.  

2. Maskenin yüze tam oturması sağlanmalı, ağız ve burnu içine alacak şekilde kullanılmalıdır.  

3. Maskeler nefes alıp-verme dolayısıyla nemlendiğinde mutlaka değiştirilmeli ve çöpe atılmalıdır. 
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Bone ve Galoş Kullanma:  

1. Bone ürünlere saç bulaşmasını önlemek amacıyla takılır. Bone, kulağı ve tüm saçları içine alacak 

şekilde takılmalıdır  

2. Galoş ayakkabıdaki tabanı ve sayasındaki yabancı malzemelerin mutfağa getirilmesini engeller.  

3. Bone, tesise girilmeden önce takılmalı, tesisten çıktıktan sonra çıkarılmalıdır.  

4. Galoş mutfağa girmeden önce takılmalı, mutfaktan çıktıktan sonra çıkarılmalıdır.  

5. İşi biten boneler ve galoşlar çöp kutusuna atılmalı, saklanmamalı, yıkanarak yeniden 

kullanılmamalıdır. 


