
 Sử dụng găng tay an toàn 
Safe glove use 

Không đúng cách xử lý thực phẩm và vệ sinh cá nhân kém của bộ xử lý thực phẩm là nguyên nhân 
hàng đầu của thực phẩm bệnh bùng phát. Norovirus-báo cáo mầm bệnh chịu trách nhiệm về số 
lượng lớn nhất của thực phẩm bệnh dịch — được truyền đi khi bàn tay không được rửa sạch. Găng 
tay có thể cung cấp một rào chắn giữa bàn tay và các loại thực phẩm nếu họ đang sử dụng đúng 
cách. Ngoài việc an toàn thực phẩm được cải tiến, sử dụng găng tay cũng tạo ra các khách hàng tích 
cực tăng nhận thức về nhà hàng và foodservice sạch sẽ. 

Khi nào và làm thế nào găng tay được sử dụng? 

Đơn giản chỉ cần đeo găng tay không phải là câu trả lời, Tuy nhiên. Quan sát các nghiên cứu đã tìm 
thấy sử dụng găng tay không đúng cách có thể là lớn một vấn đề như nghèo tay vệ sinh. Đối với 
găng tay để cung cấp một rào cản có hiệu quả giữa thực phẩm và thực phẩm xử lý, tay nên được 
đúng cách rửa (ít nhất 20 giây của lathering với nước ấm và xà phòng, sau đó traùng và khô với 
khăn dùng một lần hay máy sấy khô) trước khi đưa tay vào hoặc thay đổi bao tay. Tác nhân gây 
bệnh trên tay có thể được chuyển giao cho bên ngoài của bao tay khi găng tay được loại bỏ từ các 
hộp. Vi khuẩn và các chất gây ô nhiễm khác trên bàn tay đang trên Găng tay và sẽ được chuyển 
giao cho thực phẩm khi tiếp xúc. Các nhà nghiên cứu khuyên bạn nên tay được thay đổi thường 
xuyên — chỉ cần thường xuyên như nên rửa tay. 
 
 Găng tay nên được thay đổi 
 Trước khi xử lý các loại khác nhau của thực phẩm 
 Sau khi chạm vào bất cứ điều gì mà có thể làm ô nhiễm bàn tay như cánh cửa tủ lạnh, điện 

thoại, hoặc thùng rác thùng chứa 
 Sau khi Coughing hoặc hắt hơi 
 Khi găng tay trở thành tách hoặc rách 
 Ít tất cả mọi người bốn giờ làm việc trên nhiệm vụ tương tự 

 
Găng tay xử lý thực phẩm không nên đeo: 

 Vào nhà vệ sinh hoặc trong khi sử dụng nhà vệ sinh  
 Để đưa ra rác 
  Khi ăn hoặc uống 
  Trong khi sử dụng khăn giấy 
  Trong khi thực hiện nhiệm vụ làm sạch 
  Khi xử lý tiền 



Hãy suy nghĩ về những gì tay liên lạc — chỉ đơn giản là kéo ra khỏi một chiếc găng tay để thực hiện 
thay đổi cho một khách hàng và sau đó tái gloving nghĩa găng tay mà đã bị ô nhiễm từ bàn tay 
chạm vào tiền. 


