
Миття рук

Руки людини, при неналежному за ними догляді, можна назвати 
"небезпечною фермою мікробів, які можуть спричинити хвороби, що 
переносяться харчовими продуктами". Руки людини є найважливішим 
інструментом роботи, і тому становлять найбільший ризик зараження їжі.

Ретельне миття рук повинно бути питанням кожного, особливо для 
працівників харчової промисловості. Однак результати опитування все ще 
підтверджують, що багато людей нехтують та недооцінюють це зобов'язання. 
Наприклад, за даними американського дослідження, в якому брали участь 7 
тис. респондентів, 78% респондентів підтвердили миття рук після зміни 
памперсів, 81% перед приготуванням їжі та прийому їжі. Майже 48% 
респондентів визнали, що не мили руки після контакту з домашнім 
улюбленцем, 33% - після кашляння чи чхання та 22% - після контакту з 
грошима. Крім того, інше дослідження особистої гігієни в США, виявило, що 
після користування громадським туалетом з 2129 респондентів лише 74% 
жінок та лише 61% чоловіків миють руки.

Експерти визначили п’ять найпоширеніших модельних ситуацій щодо 
того, в яких випадках брудні, а тому контаміновані мікробами руки беруть 
участь у передачі мікробів у побуті:

• Руки - їжа: небезпечні мікроби передаються від брудних рук до їжі 
насамперед зараженою людиною, яка не мила руки після відвідування 
туалету. Таким чином, мікроби передаються через їжу всім споживачам, які 
з'їли забруднену їжу.

• Інфікована дитина - руки інших дітей: якщо людина не миє руки 
після того як поміняє підгузник дитині, яка страждає діареєю, 
мікроорганізми, що викликають діарею, можуть передаватися іншій дитині.

• Їжа - руки - їжа: мікроби можуть переходити з сировини та сирого 
м’яса в інші продукти, такі як салати, хліб, готові харчові продукти. Термічна 
обробка (наприклад, варіння або випічка) знищує мікроби в м’ясі, але їжа 
(наприклад, салати), яка не піддається термічній обробці, після контакту з 
м’ясом залишається забрудненою.

• Ніс, рот або очі - руки -  інші особи: мікроорганізми, які 
викликають кашель, нежить або викликають інфекції очей, можуть 
передаватися при кашлі, чханні або розтиранні очей і можуть передаватися 
іншим членам сім'ї або друзям.

• Їжа - руки - немовлята: мікроби з сирої їжі можуть передаватися на 
руки, а потім немовлятам. Наприклад, якщо батько готує страву зі свіжої 
курки і не миє руки перед контактом з немовлям, вони можуть перенести 
мікроби, такі як сальмонела, з їжі до дитини.


