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Tootmishügieen
Epp Songisepp, PhD
OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus

EÜ nr 2073/2005:
Toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta
• Mikrobioloogilised kriteeriumid määravad toiduainete vastuvõetavuse ning
nende valmistamise, käitlemise ja jaotamise korra.
• Mikrobioloogiliste kriteeriumide kasutamine peab muutuma ohuanalüüsi ja
kriitiliste kontrollpunktide (HACCP) põhimõtetel põhineva korra ning teiste
hügieenikontrollimeetmete rakendamise lahutamatuks osaks
• Toiduohutus tagatakse peamiselt ennetava tegevusega,
n. hea hügieenitava rakendamise ning ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide
(HACCP) põhimõtetel põhineva korra kohaldamisega.
• Mikrobioloogilisi kriteeriume võib kasutada HACCP põhimõtetel põhineva korra
ning teiste hügieenikontrollimeetmete jõustamisel ja kontrollimisel.
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Toodangu ja toodangu valmistamise protsessi kontroll kogu tootmisahela jooksul
Abinõud toiduohutuse tagamiseks.
Rakendatavaid abinõusid kirjeldatakse enesekontrolliplaanis
Enesekontroll peab:
-olema süstemaatiline ja
-põhinema HACCP printsiipidel või ISO- standarditel.

HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points
• Toiduohutuse tagamise ennetav süsteem
• ohtude analüüs ja kriitiliste kontrollpunktide ohje;
• süsteem, mis pärast väljatöötamist tuleb juurutada reaalsetes
tootmistingimustes ning
• mis vajab pidevat ajakohastamist ning täiendamist

HACCP 7 põhimõtet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ohtude analüüs,
mida vältida,
mis kõrvaldada / vähendada vastuvõetavale tasemele;
Kriitiliste kontrollpunktide (KKP) kindlaksmääramine etapis/etappides,
kus kontroll on ohu vältimiseks, kõrvaldamiseks või vajalikule tasemele
vähendamiseks hädavajalik;
Kriitiliste piiride kehtestamine KKPdes.
Kriitilised piirid eraldavad kindlaks tehtud ohtude vältimise,
kõrvaldamise ja vähendamise korral vastuvõetava vastuvõetamatust;
Tõhusate seiretoimingute kehtestamine ja rakendamine KKPdes;
Korrigeerivate meetmete kehtestamine, kui selgub, et KKP ei ole
kontrolli all;
Regulaarsed toimingud meetmete tõhususe kontrollimiseks;
Dokumendiohje: toidukäitlemisettevõtte laadi ja suurusega vastavuses
olevate dokumentide ja andmete loomine, mis tõendavad eelnevalt
esitatud meetmete rakendamise tõhusust.
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Hügieeninõuete järgimine =toote kvaliteet ja tarbijate
rahulolu
Tootmishügieen algab ettevõtte asukoha, ruumide paigutuse
valikuga ja nende planeerimisega
• Ümbritsev territoorium:
– ei tohi olla potentsiaalselt ohtlikke objekte (prügila,
jäätmekäitlusobjektid...)
– territoorium peab olema puhas ja asfalteeritud → välistab liigse tolmu
– Läbimõeldud jäätmekäitlus: ei tohi kahjureid ligi meelitada

• Ruumid:
– piisavalt suured → sujuv tootmisprotsess ja järgnev puhastamine
– ruumide paigutus tuleb planeerida nii, et ristsaastumine oleks välistatud

Ristsaastumiseni võivad viia:
• personali liikumisteed,
• toorme vastuvõtt,
• jäätmete kõrvaldamine,
• musta taara liikumine,
• abiruumide puudumine
• Abi- ja olmeruumide uksed ei tohi avaneda tootmisruumidesse:
• Välistab mikroobide sattumise olmeruumidest
tootmisruumidesse.
• Erineva mikrobioloogilise riskiga tootmisüksused peavad olema
eraldatud
•
•
•

Labor
Kontor
materjalilaod,

Erinevate tootmisüksuste eraldamine
n. liikuva kardinaseinaga
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Tootmisruumid
Planeerimisel esitatakse nõuded:
• seinad: hele sein =hallitus ja mustus paremini hähtav
metallist liistud vigastuste vastu
• Põrand: ühtlane ja sile, mitte libe; kaldega trapi suunas
• põrandate ja seinte ühenduskohad ei tohi olla mikroobide
kogunemiskohaks.
• Laed ja lagedel paiknevad objektid (tehnilised süsteemid):
materjalid mis ei kogu mustust ja tolmu
• Ventilaatsioon– veeauru eemaldamine, püsivam mikrokliima,
väljast ei tule tolm ja putukad
• Uksed ja aknad: kergesti puhastatavad, peavad takistama
kahjurite sissetungimist tootmisruumidesse.

Ruumide niiskus ja temperatuur
Soojus ja niiskus soodustavad mikroobide paljunemist
Oluline madal temperatuur ja kuivus
Erineva funktsiooniga ruumidel erinevad nõudmised temperatuuri
osas
Oluline teada ruumi kastepunkti: kondentsvee tekkimise
ennetamine
• Temperatuur hoida kastepunktist kõrgemal
• ventilatsioon
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Veesüsteemid
Toitained+niiskus
Coli-laadsed (E. coli, Klebisella, Enetrobacter colacae, Serratita
marrescens);
Acinetobacter, Pseudomonas, batsillid, Moraxella, Legionella
Mikroobide hulga/dünaamika määramine vees,
Orgaanika ladestumise kontroll
Rooste
Antimikroobsete ühendite lisamien vette /pH muutmine
Lahtised süsteemid: eelfiltreerimine

Seadmete paigutus
• Seintele mitte liiga lähedal,
• Seadmete ümber peab olema piisavalt vaba
ruumi seina aja seadme puhastamiseks
• Jalgade kõrgus: peab saama seadme alt puhastada
• Põrandale kinnitatud seadme jalad/korpus
hermetiseeritud
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Seadmete hügieeniline disain
• Konstruktsioon välistab tooraine ja tootmisjääkide kogunemise
seadme nurkadesse ja servadesse
• Välistab puidust või mitteroostevabast metallist detailide
kasutamise
• Detaile võimalik kergesti välja võtta ja pesta
• Korrosioonikindlad
• Martejal ei erita lõhna ega maitset

Tootmispinnad /tööpinnad

... peavad olema
• siledad: mikroobidel raskem kinnituda
• terved: praod-peidukoht mikroobidele
• kergesti pestavad: efektiivsem pesemine ja desinfitseerimne
• vastupidavast materjalist: ei muutu kardeaks keemiliste
pesuainete toimel

Õhuvahetussüsteemid
(konditsioneerid, õhuniisutajad, ventilatsioonisüsteemid)
- Ringlev veesüsteem
- veeauru/aerosooli teke
- miroobide levik õhu kaudu tootmisliinile
Patogeene sisladav aeroslool/aur: nakkuse allikas!
Filtrite-torude regulaarne korrashoid ja kontroll ,
puhastus kord kuus, mehaaniline puhastus, läbivoolutamine
vee seiskumise vältimine
Õhk ei tohi liikuda mustalt puhtale (n. toorainete alalt valmistoodete
alale)
Tekkivate aurude eelmaldamine ruumist
Külmavee süsteemis peab olema tagatud vee temperatuur alla +20°C
ja kuumavee süsteemis +55-60°C.
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Tihendid, sulgurid
Tihend (kumm) ja keeruka kujuga sulgurid:mustus kerge kogunema,
• Jälgida tihendite sugurite seisundit,
• vahetada regulaarselt välja
• Vahetamise tihedus enesekontrolliplaanis kirjas

Pakkematerjalid
Pakendi eesmärk: kaitsta toitu väliste mõjutuste eest
Tänapäeval puutub toit pakendiga pikemalt kokku kui varem
• Pikk kontaktaeg tänu pikale säilivusajale.
• Toit soojendatakse üles koos pakendiga
• Tarbija eelistus: vähem eeltöödeldud, vähem säilitusaineid …
suurendavad pakendite keemilisi ja mikrobioloogilisi ohtusid
Pakkemaaterjale hoida saastumist vältivates ja tootja poolt ette
antud tingimustes, jälgides temperatuuri, õhuniiskust
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•
•
•

Pakendid enamasti mikroobidele läbimatud
Isegi väga väike hulk aseptilisse pakendisse sattunud mikroobe
on ohtlik
saastumisteed:
• tolm
• pakendi pealispind
• toidu kokkupuude pakendi servadega

Kiulisest materjalist pakendite (paber, papp) saastumise oht suurem:
• Korduvkasutatud materjal
• Tootmise etapid
• Biokile teke seadmetele

Kahjurite kontroll
Tavalisemad kahjurid toiduainetööstuses:
• Putukad: prussakad, kärbsed,
• Närilised: hiired, rotid,
• Linnud: kajakad, varblased,
• Kiskjad: hulkuvad kassid-koerad, rebased
Kahjurid levitavad mikroobe, rikuvad tooret ja toodangut
Kahjurite liikumisteed (riskipiirkonnad) tööstuses kaardistatud
Suletud uksed-aknad, kärbsevõrgud
Tooraine ladustamine riiulitele ja hoidmine kahjurikindlas taaras
Õige jäätmekäitlus ja regulaarne kahjuritõrje
Tõrjevahendid vastavalt kahjuritüübile
söödakastid,
püünised-peletajad
lendvatele ja mitte-lendavatele putukatele
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Käitleja: mikrobioloogiline saasteallikas
Kaudne ja otsene kontaminatsioon
Otsene: inimese keha satub toidutoote/toorainega kontakti
Kaudne: isik on vektor kontaminandile

Personal
•
•
•
•

Kogenud personal: koolitatud , instrueeritud
Regulaarne kohustuslik tervisekontroll, tervisetõend
Haigena ei tööta,
haavad kätel: plaasterdatud veekinlda, kireva plaastiga

Personali hügieen
Sage ja korralik kätepesu ja järgnev desinfektsioon
Vastavalt juhendile
• enne töö alustamist,
• töötamise ajal,
• pärast tööprotsessi lõppu,
• pärast tualetis käimist,
• enne ja pärast söömist,
• enne ja pärast puhkepausi puhkeruumis,
• pärast musta materjali puudutamist
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Peale toore kana
käsitsemist

Peale nõudepesulapi
puutumist

Peale tualettruumi
kasutamist

Peale lõikelaua
(kasutatud liha
lõikamiseks)
puhastamist

https://www.gov.uk/government/news/the-invisible-bugs-that-lurk-on-your-hands

Kätepesuvahendid ja -seadmed
•
•
•
•
•

hügieenilise disainiga roostevabast metallist valamu,
sensori või põlvega reguleeritava segisti ja kraaniga valamu,
sensori või küünarnukiga reguleeritav vedelseebidosaator
kätekuivatuspaberi hoidja ja -paber,
sensori või küünarnukiga reguleeritav desoaine dosaator

• Tagatud piisav hulk kätepesuvahendeid ja -seadmeid
Kraanikausside arv tootmisruumides sõltub töö iseloomust.
• Jalanõude pesemise ja desinfitseerimise seadmed
• nende paiknemine tootmisruumidesse sissepääsu juures

Hügieenisõlm

Jalanõude pesemise seade
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Kätepesu
• Käed niisutada: hõõruda voolava vee all
• Niisketele kätele kanda pesuainet, käsi
hõõruda ca 20 sekundit
• Tähelepanu sõrmevahedele,
küünevallile, pöidlale ja
sõrmenukkidele!
• Pesta ka randmed ning käsivarred.
• Käed lopuda ja kuivatada.
• Käte desinfitseerimine.
• Pestud ja kuivatatud kätele kantakse
ühtlaselt desoaine.
• Märgade käte desinfitseerimine
vähendab desoaine toimet!

Tööriided
Tööriietuse eesmärk on kaitsta toodangut saastumise eest
Tööriided peavad olema:
• kergesti pestavast ja vastupidavast materjalist,
• ilma kaunistuseta,
• ilma taskuteta või sisemiste taskutega
• mugavad ja heleda värvitooniga.
Tööriietust tuleb korras hoida, ladustada, pesta ja kanda nii, et see ei
põhjustaks toodete saastumise riski
Töötamise ajal on keelatud kanda ehteid, k.a. abielusõrmus
Peakate/juuksevõrk peab katma juuksed täielikult
Vajadusel peavad mehed kandma habemekatteid
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Tööriietuse kandmise üldpõhimõtted:
• kanda ainult tööruumides,
• tualeti külastamisel soovitatavalt seljast ära võtta,
• erinevatele osakondadele oma riietus,
• vahetada tööriided, kui tuleb minna mustemast piirkonnast
puhtamale poole,
• iga päev puhas riietus,
• riietumist alustada peakattest või mütsist.

Kindad, põlled ja plaastrid
Kindad :
• käte kaudu mikroorganismide nakkuse edasikandumist
vältimine
• ühekordse kasutusega; kui kaitsekindad lähevad katki, tuleb
kohe uued võtta.
• värvilised kindad: väiksem oht , et need satuksid tootesse
Kätel olevda haavad katta värvilise plaastriga
Põlled:
• tööriiete kaitse märjaks saamise ja mustuse eest
• ühekordsed või mitmekordselt kasutatavad
• uue tööprotsessi algul tuleb võtta uus põll
• korduvkasutusega põlli tuleb regulaarselt pesta
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Tööprotsessiga mitte seotud
isikud
• Tootmisruumides kutsumata isikud ei käi
• tooteohutus,
• külastaja enda ohutus
• Erand: remonditöölised, järelvalveametnikud...
• piiratud arvul, ettevõtte poliitikast sõltuv
• Pikemaks jäävad isikud: nõutav tervisekontroll, tervisetõend
• Intruktsioon sisekorraeeskirjadest, ohutusest,
• Kaitseriietus , peakatted, kilesussid vm

Hooldusinsenerid, transporidtöölised
potentsiaalne vektor kontaminantidele :
• liikumine erinevate osakondade/tsehhide ja töökoja vahel
• Puutuvad otseselt kokku seadmetega või pakkematerjalidega
VTT 2006:
• Riietus saastunud, eriti kindad (enterobakterid, listeria, aeroobid)
• kruvikeeraja pealt leiti Listeria spp
• Listeria spp elules määrdes ja hüdraulilises õlis, rändas sealt
teraspindadele
Koolitamine,
Instrueerimine, kust leiab vastavaid juhendeid
Ei jäta võõrkehasid (tööriistad jm) liini peale/lähedusse
Vältida kontakti toorme ja toodanguga,
Tööriistade puhastamine
Kaitseriietus
Hüdraulilise õli ja määrde vahetamine
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Hügieenilised töövõtted
• Töövõtted : määratud seadustes, standardites, ettevõttesisesed
reeglid
• Etapid tootmisest ladustamiseni peaksid toimima liigse
viivitusteta
• Taara:
•
•
•
•

Kaste ei tohi asetada põrandale.
Kasutada tuleb reste või kastide aluseid või kärusid.
Erinevate tööetappide jaoks kasutada eri värvi taarat
Must taara koguda eraldi ruumi

• Töövahenditel on kindel koht
•
•

•
•
•
•

Pärast kasutust pesta ja asetada ettenähtud kohta
Vahendite pesemiseks ja hoidmiseks on erinevad ruumid

Katmata valmistoodangu käsitsemisel kasutada kaitsekindaid
Enne puhkepausi töökoht korda
Tootmisruumides ei söö, ei suitseta, ei sülita
Töölaua peal ei istu

Sanitatsioon
• Füüsiliselt puhas: pind on vaba nähtavast mustusest
• Keemiliselt puhas: pind on vaba nähtavast mustusest ja
desoaine jääkidest
• Steriilne: pind on vaba mustusest, mikroobide vegetatiivsetset
rakkudest ja eostest ja mikroobide ensüümisest
• Mikrobioloogiliselt puhas: pind on vaba elusatest mikroobidest
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Mõnede desoainete omadused

EVS EN ISO 7218:2008+A1:2013

Alustage algusest
Vaatlus, „silmamuna test“ : kiire, odav, lihtne, peaks olema sage
• Loomulikus valguses, kunstlikus valguses, UV lambi abil
• Tootmisruumid, liinid, õhufiltrid, taara, ligipääsetavad
seadmete osad
Pindade tesitmine, et tuvastada biokilet
• kraapimine spaatli vm abil,
• Puhta lapiga, paberiga
Jääkide leidmisel:
Tuvastada põhjus, võtta meetmed
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