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Betakarítási higiénia és munkavédelmi oktatás igazolása 

 

Az oktatásban résztvevő neve: ……………………………………………………….. 

Oktatás tematikája: GLOBALGAP 5.2. ÚJ SZABVÁNY KÖVETELMÉNYEI, HACCP irányelvek, CCP pont: 
Személyi higiénia – kézmosások, étkezés, dohányzás, rágózás, WC használat; Eszköz higiénia – 
takarítások; Munkabiztonság – rakodásnál emelések, mozgó gép melletti munkavégzés, éles tárgyakkal 
történő munkavégzés; Betakarítás higiéniája – EÜ alkalmasság, higiéniai követelmények betakarítás 
közben, termék védelme, higiéniája, szállítása. GRASP FELELŐS, dolgozók képviselője: Gombkötő 
Károlyné.  

1. Szabad szeszes italt fogyasztani munkavégzés előtt és közben? 
o igen       o nem 

2. Megengedett a munkavégzés helyén és idején a fegyelmezetlen magatartás? 
o igen       o nem 

3. Szabad a gyümölcsfára fel- és onnan lemászni, illetve az ágakra nehezedni? 
o igen       o nem 

4. Ellenőrizni kell, hogy a létra sérülésmentes és a talajon stabilan áll? 
o igen       o nem 

5. Szabad mozgó járműre felkapaszkodni és azon engedély nélkül tartózkodni? 
o igen       o nem 

6. A gyümölcsös területén be kell tartani a közlekedési szabályokat? 
o igen       o nem 

7. A gépi szüret ideje alatt a fa 5 méteres körzetében tartózkodhat más személy a 
rázógép kezelőjén és kiszolgáló személyzeten kívül? 
o igen       o nem 

8. Szabad csoportvezetői engedély nélkül a kijelölt fasorokon kívül gyümölcsöt szedni? 
o igen       o nem 

9. Kötelesek a dolgozók a kezüket tisztán tartani a szedés ideje alatt? Mosdó használat 
után kezet kell mosni? 
o igen       o nem 

10. Vigyázni kell a ládák és szedővödrök tisztaságára? 
o igen       o nem 

11. Szabad a gyümölcsön kívül idegen anyagot rakni a szedővödrökbe és rekeszekbe? 
o igen       o nem 

12.  Szabad repedt, rothadt, sérült, madárcsípett, kisméretű, világos színű, éretlen 
(kóstolásra nagyon savanyú) gyümölcsöket a ládába tenni? 
o igen       o nem 
 

Nyilatkozat: 
 
Felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a gyümölcsszüreti munka elvégzésére egészségileg 
alkalmas vagyok, esetleges testi vagy egészségügyi fogyatkozásom nem gátol, illetve nem 
veszélyezteti testi épségem a gyümölcsszüreti munka biztonságos elvégzésében. 
 
 
Gerendás, 2023..........………….hó………..….nap                   …………………………………. 
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