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A Fertôtlenítési Terv elkészítésével, megrendelésével kapcsolatos szakértôi
tanácsadás: Bakos Aranka, elérhetôségek a szerkesztôségben.

Fertötlenítési Tervre mindenhol szükség van, ahol a fertôtlenítés
valamely formáját alkalmazzák, és ahol a higiéniai elkötelezett-
ség nemcsak jogyszabályi megfelelôség érdekében történik, ha-
nem belsô igény. Elengedhetetlen a vendég és önmagunk egész-
ségének biztonsága érdekében, valamint az egészséghez való al-
kotmányos jog biztosítása okán, mely viszont alkotmányos kö-
telezettség a tevékenység során kezelt polgárokkal szemben.

Figyelembe kell venni a jogyszabályi hátteret, a szakmai elôírá-
sokat, Etikai Kódex Elôírásait, a vonatkozó közegészségügyi,
munkavédelmi, balesetvédelmi, környezetvédelmi, hulladékgaz-
dálkodási és szakmai elôírásokat a terv elkészítéséhez. Ismerni
kell e fertôtlenítôszerek széles válsztékát, a fertôtlenítési gya-
korlatban való alkalmazását, hatásmechanizmusát, hatásspekt-
rumát. A terv elkészítésénél figyelembe kell venni e fertôtlení-
teni kívánt felületeket és területeket, illetve az alkalmazni kívánt
fertôtlenítôszerek együtt alkalmazásából eredô esetleges hatás-
gyengülést, vagy hatásfelerôsödést, illetve a esetlegesen elôfor-
duló hatásközömbösítést is.
Meg kell vizsgálni az élôszervezetre, az emberre, és a környe-
zetre gyakorolt várható hatásokat, ismerni kell az összes alkal-
mazni kívánt fertôtlenítôszer biztonsági adatlapban foglalt tulaj-
donságát, hatásokat, az esetleges intézkedés körülményeit, az
erre vonatkozó, betartandó szabályokat

Fontos a fertôtlenítési eljárások pontos ismerete, a fertôtlenítési
technológia pontos betartása érdekében. Nem nélkülözhetô a
fertôtlenítô berendezések, gépek ismerete, illetve a fertôtlení-
tendô gépek, berendezésének elôírásszerû fertôtlenítésének
technológiája, és ennek dokumentálása.

Az általam elkészítendô Fertôtlenítési Terv elkészítése során a
helyszíni szemle alkalmával, szakmai tanácsadás után, és a meg-
rendelôvel való egyeztetés után, részletes kidolgozásra kerül
sor. Bemutatásra kerül a helyi sajátosságokat figyelembe véve a
fertôtlenítés mindenre kiterjedô gyakorlata, elkészül egy kifüg-
gesztendô kivonat, mely világos, egyszerû megfogalmazásban
leírja a fertôtlenítés menetét, lépésrôl lépésre. Így azt bárki, egy
elôzetes rövid magyarázat után is értelmezni és betartani, be-
tartatni tudja.

Ezt a részletesen és kivonatosan elkészített tervet az ANTSZ
közegészségügyi és járványügyi felügyelôjével való egyeztetés,
esetleges módosítás és helyszíni szemle után jóváhagyásra lehet
az ANTSZ területileg illetékes hivatalába benyújtani. Ezt köve-
tôen egy hivatalos szakvélemény foglalja magába a Fertôtlenítési
Terveben foglaltak jóváhagyását. Ez a hivatalos Szakvélemény
kifüggesztendô. A hivatalos Szakvélemény évente jóváhagyandó.

Ennek értelmében van lehetôség a Fertôtlenítési Tervet kidol-
gozó szakértôtôl, és az ANTSZ szakértôjétôl a közegészségügyi
járványügyi felügyelôjétôl a mindenkori, aktuális változásokról
értesülni, azt a Fertôtlenítési Tervben módosítani, önmagunk és
az általunk kezelt egyének egészségének érdekében.

A Szakvélemény birtokosa egészség és higiénia mellett való el-
kötelezettségének egy tanubizonysága is egyben és legfôkép-
pen, természetesen akkor, ha a Fertôtlenítési Tervben foglalta-
kat minden esetben be is tartja, illetve tartatja. A vendégért ví-
vott mindennapi versenyben kimondhatatlan nagy elônyt jelent,
a vendég bizalmának elnyerésében, a szakmai kompetenciáink
hitelességében.

Egy önkéntes, minôsítô eljárás alapja, me-
lyet Bakos Aranka dolgozott ki, az ANTSZ
Közegészségügyi és Járványügyi Hivatalá-
val egyeztetve. A Fertôtlenítési Terv a
Minôségbiztosítási Rendszer kiépítésének
csak egyik eleme.
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