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PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY

Ulkomyyntiohjeet päivittäistavaramyymälöille varautumisesta
lintuinfluenssaan
1. Perehdyttäminen
Myymälän omavalvontavastaava on velvollinen lukemaan nämä ohjeet sekä
perehdyttämään myymälän ulkomyynnissä mukana olevan henkilökunnan.
Perehdytykset kirjataan omavalvontasuunnitelman perehdyttämislomakkeelle
(lomake 2.1. Henkilökunnan perehtyminen omavalvontaan).
Omavalvontavastaavan tulee varmistaa, että myös myymälän ulkomyynnin
yhteistyökumppanit kuten konsulentit noudattavat näitä ohjeita.
2. Omavalvonnan ohjeet
Lintuinfluenssaan varautumiseksi ulkomyyntipisteessä tulee varmistaa, että
omavalvontasuunnitelmassa olevia työntekijöiden henkilökohtaista hygieniaa sekä
ympäristön hygieniaa ja siisteyttä koskevia kohtia noudatetaan huolellisesti. Tämä
ohje täydentää PTY:n myymälöille 12.3.2007 antamia ohjeita.
3. Henkilökohtainen hygienia
Käsien pesu
Käsienpesu on tärkeää suojautumisessa lintuinfluenssaa vastaan. Toistaiseksi
tavalliset käsienpesuaineet riittävät, mutta mikäli tilanne pahenee, on varauduttava
käyttämään suojakäsineitä sekä käsienpesussa desinfiointiaineita.
Työvaatteet
Työvaatteiden puhtaudesta ja siisteydestä on huolehdittava.
4. Myyntipisteen hygienia
Myyntipisteen myyntipöydät ja –alustat puhdistetaan erityisen huolellisesti. Lisäksi
myyntipisteen ympäristö on siivottava säännöllisesti. Puhdistuksessa noudatetaan
omavalvontasuunnitelman ohjeita.
Myyntikalusteet on myyntiajan ulkopuolella suojattava linnuilta esim. huputtamalla
tai siirtämällä ne sisätiloihin.
Myyntipisteet ja ruoan valmistuspisteet tulee kattaa, jotta lintujen ja niiden
ulosteiden pääsy elintarvikkeisiin voidaan estää. Ruoan valmistuksen tulee olla
suojattu pisarasuojuksella ja valmistuksen tapahtua vähintään päältä, takaa ja
sivuilta suojatusta myyntikalusteesta. Valmistus tulee lisäksi tapahtua riittävän
kaukana (vähintään 50 cm) asiakkaista.
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5. Kuolleet linnut
Jos ulkomyyntipisteestä löytyy kuolleita lintuja, on ne poistettava. Kuolleisiin lintuihin
ei saa koskea paljain käsin, vaan kädet tulee suojata suojakäsineillä tai
muovipussilla, johon kuollut lintu suljetaan. Myös suojakäsineitä käytettäessä linnut
suljetaan muovipussiin. Kuolleita lintuja sisältävät suljetut muovipussit laitetaan
sekajäteastioihin. Kädet tulee pestä desinfioivalla pesuaineella kuolleiden lintujen
käsittelyn jälkeen.
6. Lintujen ulosteet
Havaitut lintujen ulosteet poistetaan myyntipöydiltä välittömästi
kertakäyttöpyyhkeellä. Kädet tulee suojata suojakäsineillä ulosteita poistaessa.
Käytetyt käsineet, siivouspyyhe ja ulosteet laitetaan sekajäteastioihin. Kädet tulee
pestä desinfioivalla pesuaineella ulosteiden poiston jälkeen.
7. Ulkona myytävien elintarvikkeiden käsittely
Myyntipisteessä myytävät elintarvikkeet tulee siirtää katetuille myyntipöydille
mahdollisimman nopeasti. Elintarvikkeita ei saa jättää suojaamatta ja vartioimatta
niin, että linnut pääsisivät nokkimaan tai likaamaan niitä. Lisäksi esim. pudonneet
kasvikset tulee poistaa mahdollisimman nopeasti, etteivät ne houkuttelisi lintuja.
Myyntiajan ulkopuolella elintarvikkeet on säilytettävä niiden ominaisuuksien
kannalta tarkoituksenmukaisissa tiloissa, jotka ovat helposti puhtaana pidettävät.
Kierrätettävät kuljetuslaatikot, joissa kuljetetaan elintarvikkeita, on säilytettävä
suojatussa tilassa niin, etteivät linnut pääse likaamaan laatikoita.
8. Puutarhatuotteiden myyntipisteet
Puutarhatuotteiden myyntipisteiden hygieniaan tulee kiinnittää huomiota. Lintujen
ulosteet tulee poistaa huolellisesti myytävistä tuotteista.
Työvaatteet puutarhatuotteiden myyntipisteessä tulee olla siistit. Samoilla
työvaatteilla ei saa kuitenkaan myydä elintarvikkeita, vaan sitä varten tulee olla
erilliset työvaatteet.
Puutarhatuotteiden myyntipisteissä työskentelevän henkilökunnan tulee puhdistaa
kädet siirtyessään myymälän puolelle elintarvikkeita myymään.

Lisätietoa ulkona tapahtuvasta myynnistä ja valmistuksesta saa Eviran
suosituksesta: Suositus elintarvikkeiden torilla ja muualla ulkona tapahtuvasta
myynnistä ja valmistuksesta.

