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Αζθάιεηα θαη Υγεία 
Μελετήστε τον ακόλοσθο πίνακα καθώς είναι σημαντικός πριν από τον 

τειρισμό προϊόντων και μητανών καθαρισμού 

Πξνζσπηθή Αζθάιεηα 
 

Πάληνηε:  
o Γλώξηδε πνπ βξίζθεηαη ην 

θνληηλόηεξν θνπηί 
θαξκαθείνπ 

o Κάιπςε θάζε ηξαύκα ζην ζώκα ζνπ, κε 
ηαηξηθνύο επηδέζκνπο 

o Φξεζηκνπνίεζε Δίδε Πξνζηαζίαο 
Δξγαδνκέλσλ 

o Αλέθεξε όια ηα αηπρήκαηα θαηά ηελ 
εξγαζία ζνπ 

o Όπνπ ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο, λα 
εξγάδεζαη ζε ρώξν κε ζηεγλό δάπεδν 

 
Πνηέ: 

o Με θαπλίδεηο, κε ηξσο, κε πίλεηο, όηαλ 
θαζαξίδεηο 

Αζθάιεηα 
Απνξξππαληηθώλ 
 

Πάληνηε: 
o Γηάβαδε ηελ εηηθέηα 

o Γηαηήξεζε ηα απνξξππαληηθά καθξηά 
από παηδηά 

o Πξόζζεζε ην απνξξππαληηθό ζην 
λεξό θαη όρη ην αληίζεην 

o Βίδσζε ην θαπάθη θαη ζθνύπηζε ην 
δνρείν κεηά ηελ αξαίσζε 

o Απνζήθεπζε ηα απνξξππαληηθά ζε 
αζθαιέο κέξνο 

o Αέξηδε ην ρώξν πνπ θαζαξίδεηο 

Πνηέ: 
o Με αλακηγλύεηο απνξξππαληηθά 

κεηαμύ ηνπο 
o Με επηζηξέθεηο ην δηάιπκα ζην αξρηθό 

δνρείν 
 

Αζθάιεηα εξγαιείσλ 
 
Πάληνηε: 

o Να ηνπνζεηείο 
πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα 

πξηλ ηνλ θαζαξηζκό 
o Να ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία θαζαξηζκνύ κε 

ην θαηάιιειν ρξώκα 
o Να θαζαξίδεηο θαη απνιπκαίλεηο ηα 

εξγαιεία θαζαξηζκνύ κεηά ηελ ρξήζε ηνπο 
o Να ηα απνζεθεύεηο ηα εξγαιεία 

θαζαξηζκνύ ζε αζθαιέο κέξνο 

Πνηέ: 
o Με ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία θζαξκέλα 

Αζθάιεηα 
Ηιεθηξηζκνύ 
 

Πάληνηε: 
o Γηάβαδε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηεο κεραλήο 
o Έιεγμε θαιώδηα, θηο, πξίδεο πξηλ ηελ 

ρξήζε ηεο κεραλήο 
o Τα θαιώδηα λα είλαη καθξηά από λεξά 
o Βγάιε ηελ πξίδα πξηλ θαζαξίζεηο ηε 

κεραλή 

Πνηέ: 
o Με ρεηξίδεζαη ηε κεραλή κε βξεγκέλα 

ρέξηα 
o Με ιεηηνπξγείο ηε κεραλή κε θνκκέλα 

ή θζαξκέλα θαιώδηα 

o Με αθήλεηο ηε κεραλή επάλσ ζηηο 
βνύξηζεο ή ηα pad κεηά ηε ρξήζε ηεο 

Αζθάιεηα πεξηβάιινληνο 

Πάληνηε: 
o Αλέθεξε ακέζσο παξνπζία ηξσθηηθώλ, δώσλ, πηελώλ, εξπεηώλ 
o Πξνζηάηεςε θάζε ηξόθηκσλ από ηα απνξξππαληηθά θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

θαζαξηζκνύ 

Πνηέ: 
o Με ρξεζηκνπνηείο δνρεία ηξνθίκσλ ή δνρεία πνηώλ ή δνρεία άγλσζηα ρσξίο εηηθέηα γηα ηελ 

απνζήθεπζε ησλ απνξξππαληηθώλ 
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