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KKN, OP-ÖKP (KN) sapmalarında haber ver
KKN'ler
OP-ÖKP (KN)'ler
Cam eşya - kap kullanma, üretim alanına alma, görürsen haber ver

No: 30

Cam - sert plastik malzemeleri kırılması gördüğünde haber ver
Cam - Sert
Plastik - Kesici
Alet Bulaşmaları

Kesici alet kaybolduğunda veya parçası kırıldığında haber ver
Eldivenin parçası kaybolduğunda haber ver
Yara bantı kaybolduğunda haber ver
Makine arızalarında haber ver

Bulaşmalar

Metal
Buaşmaları

Haber ver

Makine üzerlerindeki geçici onarımları (karton koli, koli bantı, tel
vb.) haber ver
Gıda kaplarında kimyasal gördüğünde haber ver

Kimyasal
Bulaşmaları
Allerjen
bulaşmaları

Refakatçisiz
Ziyaretçi

Kimyasal kaplarında gıda gördüğünde haber ver
Allerjen olan girdiler veya allerjen içeren mamuller veya ara
mamullerin dökülme ve birbirlerine bulaşmalarını haber ver

Şüpheli tüm kişiler ile refakatçisi olmayan tüm ziyaretçileri nazik
bir şekilde bekletip, amirlere haber ver

Haşere
gördüğünde
haber ver

Temel Kalite Ve
Hijyen Eğitimi

İshal, kusma, boğaz yanması gibi hastalık belirtilerinde haber ver
Sürekli ilaç kullanman gerektiğinde haber ver
Hastalıklar
Küçük kesik - yaralanmalarda haber ver

Üretim alanına girerken ve iş değiştirirken ellerini yıka
Temiz iş kıyafeti kullan, bone tak, takı takma, makyaj yapma
Parçası düşebilecek veya sert plastikten kalem kullanma
Sigara içme alanları dışında sigara içme

Hijyen

Soyunma dolaplarında yiyecek - ilaç bulundurma
Soyunma dolaplarında günlük kıyafetler ile iş kıyafetleri birbiri ile temas etmemeli
Üretim ve depo alanlarında tüm malzeme ve ekipmanların yerle ve duvarla temasını önle
Yarım kalan malzeme ve maddeleri yeniden kapat ve açıldıktan sonraki son kullanma
tarihini ve parti numarasını üzerinde belirt

Kullandığın girdilerin numarını kaydet
Ürettiğin ürünlerin numarasını kaydet
Sorumlusu olduğun faaliyetlere ait kontrol sonuçlarını kaydet

Kayıt Tut

Yaptığın temizliğin kayıtlarını tut
Yaptığın işlerin kayıtlarını iş yaparken tut (Sonradan tutma)
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