Vic t chc ba n bo m dinh dng và an toàn thc phm trong và sau bão lt s giúp ngi dân có sc
khe, nhanh chóng n nh cuc sng và phòng tránh c mt s bnh.

Tin tc mi nht t Trung tâm D báo Khí tng Thy vn Trung ng cho bit, hin nay, ma ln ang din ra trên din
rng Trung B, Nam B và Tây Nguyên gây nên tình trng ngp lt nhiu ni, nh hng n i sng nhân dân.
Do ó, vic t chc ba n bo m dinh dng và an toàn thc phm trong và sau bão lt là rt quan trng. Bi iu ó s
giúp ngi dân có sc khe, nhanh chóng n nh cuc sng và phòng tránh c mt s bnh.
Theo Cc An toàn thc phm (B Y t), m bo an toàn thc phm mùa ma l, n thc hin v sinh an toàn thc
phm ti gia ình theo 10 nguyên tc sau:
1. Chn các thc phm có giá tr dinh dng và bo m v sinh an toàn
- Chn các loi rau qu ti, gi nguyên trng thái t nhiên, không b dp nát, không c có màu sc, mùi v l.
- Sa m là ngun thc phm có giá tr dinh dng và bo m v sinh an toàn nht cho tr.
- Chn các loi ph tng, tht và thy sn còn ti.
- Chn trng: v trng màu sáng, không có nhng vt xám en, không b gip. Qu trng có màu hng trong sut
khi soi qua ánh sáng.
- Các thc phm óng hp, óng gói sn phi có nhãn ghi y ni dung và còn hn s dng.
- Không s dng các loi thc phm khô ã b mc.

- Không s dng các cht bo qun, phm màu, ng hóa hc óng gói không có nhãn mác.
- Không s dng các thc phm còn nghi ng.
2. Dùng nc sch, an toàn ch bin thc n ung và ra dng c
- Dùng nc máy, nc ging, nc ma, sông sui… ã qua x lý hoc lng lc.
- Nc phi trong, không màu, không mùi, không v l. Nu ngun nc có nghi ng nên ngh c quan y t kim
tra.
- Dng c cha nc phi m bo sch, không thôi các cht gây c. Nc un sôi ngui cng ch s dng trong vòng 24
gi.
- Dùng nc ã un sôi ngui ung hoc dùng pha ch nc gii khát, làm kem, nc á.
- Bình ng nc ung phi sch, bng vt liu chuyên dùng cha ng thc phm.
3. S dng các dùng nu nng và n ung sch
- S dng các dng c nu nng, n ung sch và bng vt liu thích hp ã c ngành y t cho phép.
- Không các dng c bn qua êm.
- Thc n còn tha, thc phm thi b phi c ng vào thùng kín có np y và chuyn n ch thu gom rác theo quy
nh hàng ngày.
- Bát a phi c ra sch ngay sau khi n xong và úp vào trn n có giá khô ráo, tránh bi bn và côn trùng
bò vào.
- Dng c tip xúc vi thc phm sng, chín riêng bit.
- Không s dng các dng c n ung ã b rách, xc, st m, mc bn hoc hoen r.
- Nu bát a va ra xong cn dùng ngay thì tt nht nên tráng li bng nc sôi. Không dùng khn m mc, nhn m
lau khô bát a.
- Không dùng các cht ty u, cht sát trùng v sinh nhà ca hoc xà phòng git ra dng c n ung.
4. Chun b thc phm sch và nu chín k
- La chn phn n c, loi b các vt l ln vào thc phm nh sn, xng, mnh kim loi, thy tinh, lông tóc…
- Rau qu phi ra k di vòi nc chy hoc thay nc ra 3-4 ln bng nc sch trong chu ra to, các loi qu cn ra
sch, gt v ri mi n.
- Các loi thc phm ông lnh phi làm tan bng á hoàn toàn và ra sch trc khi ch bin, nu nng.
- Nu chín k thc phm, un sôi nc ung.
5. n ngay khi thc n va nu chín xong
- i vi các thc phm không cn nu chín nh chui, cam, da và các loi qu khác thì cn n ngay khi va bóc v
hay ct ra.
6. Bo qun cn thn thc n ã nu chín và un k li thc n c trc khi n

- Gi nóng nhit t 60 C tr lên hoc bo qun lnh trong iu kin t 10 C tr xung.
- Không a quá nhiu thc n còn m hoc thc n ang nóng vào t lnh.
- Phi un li thc n c (còn thm không ôi thiu) nhit sôi ngay trc khi n.
- Không ln thc phm sng và thc n chín.
- Không các hóa cht, thuc bo v thc vt hoc các cht gây c khác trong khu vc ch bin thc phm.
- Thc n cn c che y tránh bi, rui nhng hay s xâm nhp ca côn trùng, gm nhm và các ng vt khác.
- Bo qun tt các thc phm óng gói theo úng yêu cu ghi nhãn.
7. Gi gìn v sinh cá nhân tt
- Ra ray bng xà phòng và nc sch trc khi n và sau khi i v sinh
- Không dùng tay bc thc n.
- Mc qun áo sch s, u tóc gn gàng khi chun b thc phm nu nng
- Ct móng tay ngn và sch s. Nu có vt thng tay thì phi bng kín bng vt liu không thm nc.
- Không ch bin thc phm hoc phc v n ung khi ang au bng, a chy, st, nôn, nhim khun ngoài da hoc
các bnh lây truyn khác.
8. Gi gìn v sinh ni n ung và ch bin thc phm
- Khu vc ch bin thc phm phi m bo v sinh.
- Tt c các b mt chun b, ch bin thc phm phi gi sch.
- Bp, phòng n phi ánh sáng và thông gió.
- Không nc ra thc phm, ra dng c n ung ng làm ô nhim môi trng xung quanh.
- Không các cht tit trùng, ty u cng rãnh khi làm v sinh bn vào gây ô nhim thc phm.
- Phi nc sch s dng trong ch bin thc phm và v sinh khu vc n ung, ch bin.
- Che y cn thn phòng s xâm nhp ca gián, chut và các ng vt khác ni n ung và ch bin thc phm.
9. S dng các vt liu bao gói thc phm sch s và thích hp
- Không s dng các loi lá bn, giy vit c, sách báo, giy in, túi nilon tái sinh có màu gói thc n chín.
- Vt liu bao gói thc phm phi gi sch, không có mùi v, màu sc l khác thng và không thôi các cht gây c
vào thc phm.
- Ch s dng các thc vt óng hp, bao gói khi có nhãn y trung thc, có y các thông tin cn thit.
10. Ngn chn, x trí kp thi các v ng c thc phm và thc hin các bin pháp v sinh phòng bnh
- Khi phát hin hoc nghi ng b ng c thc phm, phi ình ch vic s dng và niêm gi toàn b thc n ó li xác
minh, báo ngay cho c quan y t gn nht n x trí kp thi hoc a ngi b ng c i bnh vin.

- Phi v sinh, ty u khu vc có cht nôn, phân, nc tiu ca ngi b ng c thc phm và thc hin ch cách ly
nghiêm ngt phòng s lây lan ca dch bnh.
- Thu hi toàn b các thc n ã gây ng c hin lu hành trong khu vc hay gia ình hu b, thc hin ngay công
tác v sinh loi tr yu t gây ô nhim và ch c quan có thm quyn x lý.
- Làm v sinh môi trng và các hng dn v sinh phòng chng dch bnh theo ch o ca ngành y t.

