Ngăn Chận
Bộc Phát Bệnh
Lây Truyền
Qua Thực Phẩm

Trách nhiệm của
PIC là gì?
Bộ Luật Sức Khoẻ và An Toàn, Phần 113949 và 113950.5



Thảo luận về sự liên hệ giữa sức khỏe của nhân
viên và bệnh lây truyền qua thực phẩm trong
những buổi tập huấn thường lệ cho nhân viên.



Khuyến khích nhân viên thông báo cho quý vị biết
nếu họ có bất kỳ bệnh về đường tiêu hoá nào.



Hãy chú ý những hành vi có thể cho thấy nhân viên
đang bị bệnh (ví dụ như xử dụng nhà vệ sinh
thường xuyên hơn bình thường).



Hãy gọi cho Sở Y Tế ngay nếu có 2 hoặc nhiều hơn
công nhân thực phẩm đang có triệu chứng bệnh
đường tiêu hoá cùng một lúc.



Hãy nói nhân viên làm theo yêu cầu xét nghiệm
của bác sĩ hoặc theo Sở Y Tế.



Hãy tránh để cho nhân viên đang có triệu chứng
bệnh đường tiêu hoá ở gần nơi làm việc, hoặc hạn
chế các hoạt động để họ không làm việc tiếp xúc
với thực phẩm, thiết bị sạch, dao muỗng nĩa, khăn
và dao nĩa xử dụng một lần không có bao bọc.
Chúng tôi khuyên nên cho nhân viên bệnh về nhà
để không lây bệnh cho người khác.

Nhân viên của quý vị có thể được quyền nghỉ có lương.
Để tìm hiểu thêm xin vào trang:
http://www.dir.ca.gov/dlse/Paid_Sick_Leave.htm
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Hướng Dẫn Y Tế Cho
Người Làm Việc Ngành
Thực Phẩm và
Người Quản Lý (PIC)

Bạn có thể gây ra bộc phát
bệnh lan truyền qua thực
phẩm nếu tiếp xúc với thực
phẩm trong khi có các triệu
chứng bệnh đường tiêu hoá
Bệnh đường tiêu hóa cấp tính (GI) là một bệnh ngắn
hạn với các triệu chứng sau đây:

Nhân viên có bệnh

Tiêu chảy đơn thuần hoặc kèm theo nôn mửa, sốt,
hoặc đau bụng.

Nhân viên có bệnh

Nôn mửa kèm theo tiêu chảy hoặc hai triệu chứng
khác (như sốt, đau bụng)

Trách nhiệm của người làm việc
ngành thực phẩm là gì?
Bộ Luật Sức Khoẻ và An Toàn, Phần 113949.4



Hãy cho PIC biết nếu bạn đã được chẩn đoán có
bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào có thể lây truyền
cho người khác qua thực phẩm.



Hãy cho PIC biết nếu bạn đang có các triệu
chứng bệnh đường ruột như tiêu chảy, nôn
mửa, đau bụng, ngay cả khi bạn chưa được chẩn
đoán là bị nhiễm trùng.



Hãy ngưng làm việc ngay lập tức khi các triệu
chứng bắt đầu nếu bạn đang ở nơi làm việc.



Tránh xa nơi làm việc cho đến khi bạn không
còn có triệu chứng nào và/hoặc bác sĩ của bạn
nói rằng bạn có thể trở lại làm việc.



Nếu Sở Y tế đã nói với bạn ở nhà tránh tới nơi
làm việc, hãy tránh tới đó cho đến khi họ cung
cấp cho bạn giấy phép được trở lại làm việc.

Đi làm việc

Sẽ gây ra bộc phát bệnh lây
truyền qua thực phẩm

Không đi làm việc

Sẽ ngăn chặn bộc phát bệnh
lây truyền qua thực phẩm

