
KOMUNIKAT 
Patistwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Plonsku 

INFORMACJA DLA PL.4NTATDRDW I PUNKTDW SKUPU 

W zwiqzku ze zbliiajqcym si~ sezonem zbioru owoc6w mi~kkich oraz znacznym wzrostem powiadomien 

zglaszanych do systemu RASFF w zwiqzku z zakaieniami owoc6w ( truskawek i malin) pochodzqcych z Polski, 

patogennymi wirusami przenoszonymi przez zywnost, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku 

informuje, ie skaienie owoc6w norowirusami najprawdopodobniej nast~puje na etapach produkcji pierwotnej: 

• uprawy owoc6w: nawozenie p61 fckaliami, nawadnianie zani&czyszczonq wodq, 
• pozyskiwania: zbi6r ,jlczny, i1iezachow21nie okres6w karencji, transport, przetwarzania, pakowania. 

Norowirusy powodujq zalrucia pokarmowe. 

Do zakaienia czlowieka moze dojst bezposrednio .poprzez kontakt z chorymi osobami lub posrednio 
z przedmiotami, powierzchniami zanieczyszczonymi vvymiocinami, fekaliami, albo przez spoiycie skaionej 
iywnosci lub wody. Najskuteczniejszq formq zapobiegania wirusowym infekcjom pokarmowym przenoszonym 
przez :i:ywnose jest scisle przestrzeganie zasad higieny wsr6d os6b zajmujqcych si~ pozyskiwaniem 
i przetwarzaniem iywnosci. 

W celu zapewnienia bezpieczenstwa iywnosci nalezy: 

• stosowac odpowiednie melody nawo;cenia oraz zapewni6 wfasciwe u:zywanie srodk6w 

ochrony roslin i biocyd6w, zgodnie z instrukcjami, 

• przestrzegac okres6w karencji, 

• stosowac do uprawy i mycia owoc6w wod~ 0 odpowiedniej jakosci zdrowotnej, 

zapewnic dost~p wszystkim pracownikom do loale! staJych iub przenosnych, 

zapewni6 urzqdzenia do mycia rflk pod biezqcq wodq pracownilmm plantacji i skupu, 

• zapewnie czystq odziez przy wykonywaniu pracy, 

• zapewnic czysty sprziZt i opakowania do zbioi'll OWOCOW, 

• transportery illub kontenery do przewozu owoc6w muszq by,,; utrzymane w czystosci i dobrej kondycji 

technicznej, aby chronic srodld spozywcze przed zanieczyslc?:eniern, 

• respektowany zakaz pracy dla os6b Z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura lub i6ltaczka, 

• zakaz wejscia os6b nieupowainionych Vi tym dzieci, 

• przestrzegania stosowania zasad GHP i GMP pizez pracownil\6w. 

Rolnicy produkuj'!cy lub zbieraj,!cy produkty roslinne powinni prowadzic dokumentacj~ dotycz'!c'! stosowania srodk6w 
ochrony roslin i biocyd6w, wyst~powania szkodnik6w lub chor6b, kt,\re mog,! zagrozic bezpieczenstwu produkt6w 
pochodzenia roslinnego. 
Egzekwowanie zasad higieny podczas zbioru truskawek i malin powinno bye wymagane na bie:i:,!co ! Nieprzestrzeganie 
warunk6w higienicznych na plantacjach jest kryteriunl dyskwalifikuj'lcym towar w zwi'lzku z czym nie powinien bye on 
przyj~ty do punktu skupu. 

gq'l!Jlll:Q\yprbWactzqce proclukcj~ pielwotnq pochodzenia roslinnego ( producenci owoc6w, warzyw, r()sHii,()i{QB~~8JJ~l 

g~:~~)i;9raz poctmioty prowadzqce sprzedaz bezposredniq tyeh produkt6wobowiqzariesq zloiye wnidsi~J{!~q'~WPl~j'c!~ 
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