Ljubljana, 2015

Obvestilo za ponudnike nastanitev med množično prireditvijo
Spoštovani!
V prihajajočih tednih in mesecih se bo v vašem kraju odvijala prireditev, na kateri se pričakuje večje
število udeležencev. Ker se zavedamo dejstva, da je pri množičnih prireditvah in polno zasedenih
nastanitvenih in prireditvenih kapacitetah možnost širjenja nalezljivih bolezni večja, želimo vse
odgovorne osebe predhodno seznaniti in opozoriti na nekaj dejstev, s tem pa po možnosti preprečiti
neljube dogodke, kot so nalezljiva obolenja in zastrupitve s hrano med udeleženci in obiskovalci
prireditev ter s tem povezane stroške in izgubo dobrega imena.
Nosilci živilskih dejavnosti (NŽD) morajo za zagotavljanje varne hrane upoštevati zahteve Uredbe (ES)
št. 852/2004 o higieni živil. V tem smislu morajo izvajati programe dobre higienske prakse (npr.
splošne in posebne zahteve za prostore živilskega obrata, prevoz, zahteve glede opreme, ostanki živil,
oskrba z vodo, osebna higiena, čiščenje, nadzor škodljivcev ...) in postopke, ki temeljijo na načelih
sistema HACCP. NŽD morajo posebno pozornost posvetiti:
 izpolnjevanju zahtev za premične in/ali začasne obrate,
 usposabljanju zaposlenih o varnem rokovanju s hrano,
 vzdrževanju primerne osebne higiene,
 izpolnjevanju soglasij delavca k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom.
Prav tako je zelo pomembno, da se v vseh nastanitvenih in prireditvenih objektih dosledno upošteva
in izvaja preventivne ukrepe za preprečevanje razmnoževanja legionel v hišnem vodovodnem
omrežju. Priporočila so objavljena na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje:
http://www.nijz.si/priporocila-za-preprecevanje-razmnozevanja-legionel-v-hisnem-vodovodnemomrezju.
V času prireditve in tudi sicer je treba zagotavljati sanitarno tehnično in sanitarno higiensko
vzdrževanje objektov ter ravnanje z odpadki na način, da ne ogroža zdravja ljudi in ne povzroča
čezmerne obremenitve okolja.
Želeli bi vas tudi spomniti na dosledno spoštovanje prepovedi ponudbe in prodaje alkoholnih pijač
osebam, mlajšim od 18 let, prepovedi kajenja v javnih zaprtih prostorih ter uživanja hrane in pijače v
kadilnicah.
Prosimo vas, da predhodno pravočasno poskrbite za naštete preventivne ukrepe.

Lepo pozdravljeni!

