Тағамнан улануды алдын алу бойынша
кәсіпкерлерге арналған

ЖАДНАМА

ТӘРТІПТІҢ САҚТАЛМАҒАНЫ ҮШІН ҚАНДАЙ
ЖАУАПКЕРШІЛІК ҚАРАСТЫРЫЛҒАН?
«ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ» КОДЕКС

425-бап. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы заңнама талаптарын, сондай-ақ гигиеналық
нормативтердi бұзу.
99

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы
саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді, сондай-ақ гигиеналық нормативтердi, техникалық регламенттерді абайсыз
да адамдардың жаппай ауруға шалдығуына немесе улануына
әкеп соқпаған бұзушылық – жеке тұлғаларға – он, лауазымды
адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма, орта
кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне
– бір жүз жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл
салуға әкеп соғады.

99

Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, адамның денсаулығына
зиян келтiруге әкеп соққан әрекет (әрекетсіздік), егер бұл әрекетте
(әрекетсіздікте) қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгiлерi болмаса, қызметін тоқтата тұрып не онсыз, өнім тәркілене отырып
немесе онсыз, жеке тұлғаларға – екі жүз, лауазымды адамдарға,
шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – үш жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – төрт жүз, ірі
кәсіпкерлік субъектілеріне екі мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.
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ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС

304-бап. Санитариялық қағидаларды немесе гигиеналық нормативтерді бұзу
99

Санитариялық қағидаларды немесе гигиеналық нормативтерді
абайсызда адамдардың жаппай сырқаттануына, ауру жұқтыруына, сәулеленуіне немесе улануына әкеп соққан бұзушылық – үш
жылға дейінгі мерзімге белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi
мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, екі мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын
шектеуге, не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

99

Абайсызда адам өлiмiне әкеп соққан дәл сол іс-әрекет – бес жылға
дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас
бостандығынан айыруға жазаланады.

99

Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, абайсызда екі немесе
одан да көп адамның өліміне әкеп соққан іс-әрекет –белгiлi бiр
лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу
құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, бес жылдан он жылға дейінгі мерзiмге бас бостандығынан
айыруға жазаланады.
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ТАМАҚ ӨНІМІ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТТІ
ҰЙЫМДАСТЫРУДА КӘСІПКЕР НЕНІ БІЛГЕНІ ЖӨН?
ЭПИДЕМИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ЖОҒАРЫ
ОБЪЕКТІЛЕРГЕ МЫНАЛАР ЖАТАДЫ:
99

Тамақ өнімі

99

Тамақ өнімінің өндіріс объектілері

99

Балалар тағамы объектілері

99

Саны 50-ден астам тұрғылықты орны бар тамақ өнімдерін өндіретін, қайта өңдейтін және өткізетін қоғамдық тамақтану объектілері.

ЭПИДЕМИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
ЕЛЕУСІЗ ОБЪЕКТІЛЕРГЕ:
99

Тамақ өнімдерін өндіруге, қайта өңдеуге және сатуға арналған тамақ өнімдерінің саны 50-ді құрайтын және 50-ге жуық орындықпен
қамтамасыз етілген қоғамдық тамақтандыру объектілері.

99

Тамақ өнімдерін автоматты дайындауға және сатуға арналған аппараттар.

99

Кілегейлі қоспасыз кондитерлік өнімдер өндіретін объектілер

99

Ұннан жасалған жартылай фабрикаттар, макарон өнімдерін өндіретін объектілер.

99

Қытырлақ картоп, қатырма-нандар, жүгері таяқшалары, казинактар, шекілдеуік, таңғы асқа арналған астық дәндері, слайстар,
қантты мақта кәмпиті, поп-корн, қуырылған жаңғақ өнімдері.

99

Дайын тамақ өнімдерін ораумен айналысатын объектілер.

99

Тағам концентраттарын және тағамдық қышқылдарды өндіруге
арналған объектілер.

99

Шай, ашытқы және желатин өндірумен айналысатын объектілер.

99

Крахмал-талшық өнімдерін, крахмалды өндірумен айналысатын
объектілер.
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ЭПИДЕМИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ЖОҒАРЫ ОБЪЕКТІЛЕРДЕ ТАМАҚ
ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ, ТАМАҚ ӨНІМДЕРІ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТТІ
ҰЙЫМДАСТЫРУДА КЕЛЕСІ

Рұқсат құжаттар болуы шарт:
99

Эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы
нормативтік-құқықтық актілерге және гигиеналық нормативтерге
сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды;

99

Тамақ өнімінің жарамдылық мерзімін және оны сақтау шарттарын келісу туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды;

99

Балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық және биологиялық
белсенді қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді,
бояғыштарды, дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау құралдарын, сумен және тамақ өнімдерімен жанасатын
материалдар мен бұйымдарды, химиялық заттарды, адам денсау
лығына зиянды әсер ететін өнімдер мен заттардың жекелеген
түрлерін мемлекеттік тіркеу немесе қайта тіркеу туралы куәлік.

ЭПИДЕМИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ЕЛЕУСІЗ ОБЪЕКТІЛЕРДЕ ТАМАҚ
ӨНМІДЕРІН ӨНДІРУДЕ РҰҚСАТ ҚҰЖАТТАР ТАЛАП ЕТІЛМЕЙДІ
99

Осы ретте кәсіпкерлер «электронды үкімет» www.egov.kz порталы
арқылы эпидемиялық-санитарлық қызмет орагандарына эпидемиялық маңыздылығы елеусіз объекті қызметінің (пайдалану)
басталуы туралы хабарлауға міндетті.

99

Кәсіпкерлер эпидемиялық маңыздылығы елеусіз объекті қыз
меті (пайдалану) басталғанға дейін объектіні халықтың санитариялық-эпидемиологиялық
саламаттылығы
саласындағы
нормативтік-құқықтық актілерге және гигиеналық нормативтер
талаптарына сәйкес келтіруге міндетті.

99

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодекс.

Call-centre 1432
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КӘСІПКЕРЛЕР ҰСТАНУҒА МІНДЕТТІ ТАЛАПТАР

ТАМАҚ ӨНІМІ ӨНДІРІСІ КЕЗІНДЕ:
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99

Өндірістік орынжайларды жинау күнделікті
ылғалдау тәсілімен жүргізіледі.

99

Барлық орынжайлар мен жабдық тазалықта
ұсталады.

99

Зең пайда болған жағдайда, қабырғалар, төбелер, бұрыштарды ақтау немесе өңдеу үшін
Қазақстан Республикасының аумағында
және Кеден одағына қатысушы мемлекеттердің тамақ өнеркәсібі объектілерінде пайдалануға рұқсат етілген арнайы препараттар
қолданылады.

99

Кемінде айына бір рет орынжайларды күрделі жинауға, жабдықтар мен мүкәммалды
жууға, қажет болған жағдайда дезинфекциялауға арналған санитариялық күн жүргізіледі.

99

Жабдықтар мен қондырғылар оларға техникалық қызмет көрсету, санитария мен жөндеуге еркін қолжетімділікті ескере отырып
орнатылады.

99

Тамақ өнімдерімен тікелей жанасатын технологиялық жабдықтар, мүкәммал, ыдыс
және қаптама, жабдық пен аппаратураның
барлық бөліктері Қазақстан Республикасының аумағында және Кеден одағына қатысушы мемлекеттердің тамақ өнеркәсібі
объектілерінде қолдануға рұқсат етілген материалдардан жасалады.
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РҰҚСАТ ЕТІЛМЕЙДІ:
99

өндірістік кезеңде жөндеу жұмыстарын жүргізу және үй-жайларды залалсыздандыру. Өндірістік циклде жабдықты жөндеу оны
қоршаған жағдайда жүзеге асырылады; •

99

өндірістік бөлмеге қосалқы бөлшектерді, шағын бөлшектерді, шегелерді сақтау;

99

тамақ өнімдерін ластау көздерін жою қиындық тудыратын аумақтарда өндірісті ұйымдастыру;

99

өндірістік қалдықтарды, тамақ өнімдерін өндіруде пайдаланылмайтын кез-келген заттар мен материалдарды, оның ішінде өндірістік орынжайлар мен тоңазытқыштарда жуу және дезинфекциялық құралдарды сақтауға;

99

жәндіктер мен кеміргіштердің болуы;

99

өндірістік орынжайларда құрамында сынабы бар бақылау-өлшейтін құралдарды қолдану, қорғауыш жиектемесі жоқ шыны
ыдыспен жұмыс істеуге;

99

тасымалданатын көліктік (айналымдағы) ыдыстық алдын-ала
зарарсыздандырусыз өндірістік цехқа кіргізу, санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес келмейтін ыдыс пен көлікте
өнімді беру мен тасымалдауға;

99

объектілердің сырттан тасымалданған сумен жұмыс істеуі;

99

технологиялық процестерге арналған су жылыту жүйесінен ыстық
суды пайдалану, жабдықтарды және үй-жайларды санитарлық тазарту;

99

технологиялық операцияларға гигиеналық оқытудан өтпеген кәсіби білімі жоқ мамандарды (біліктілігі, мамандығы) тарту;

99

басқа ыдысқа ауыстыру, бояғыштарды, дәмдеуіштерді, тамақ
қышқылдарын және басқа да қоспаларды құю;

99

құс етін пайдалану, салқындатылған құс етiнен басқа, арнайы тамақ өнiмдерiн өндiру үшін механикалық өндiру және коллагендiк
шикiзаты бар құс етiн пайдалану;

99

тамақ өнімдері өндірісінде йодталмаған ас тұзын қолдануға рұқсат етілмейді.

Call-centre 1432
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КӘСІПКЕРЛЕР ҰСТАНУҒА МІНДЕТТІ ТАЛАПТАР

ТАМАҚ ӨНІМІН САҚТАУДА ЕСКЕРІЛЕТІН НӘРСЕЛЕР:
99

Тамақ өнімдерін сақтауға арналған орынжайлар, оның ішінде тоңазыту камералары,
белгіленген жиілікпен жүйелі санитариялық
өңделеді, дезинсекцияланады және дератизацияланады.

99

Қоймалар, шикізат және шикізатты өндіруге арналған орын-жайлар тоңазытқыш жабдықтармен
жабдықталған болуы керек, олардың сөрелері,
тауар тұғыры санитарияны қамтамасыз ететін материалдардан жасалады, салқындатылған камералар – жинақтау, конденсатты шығару жүйелерімен
қамтылады.

99

Дайын өнімдерді тоңазыту камерасына немесе қоймалық орынжайға орналастыру партияны шығару
күнін, ауысымын және нөмірін көрсете отырып, партия
лармен жүзеге асырылады.

99

Қоймалар, тоңазытқыштар массаны, температураны,
салыстырмалы ылғалдылықты және уақытты өлшеуге арналған бақылау-өлшеу сынақ аспаптарымен жабдықталған. Онда өнімнің шығу мерзімі аяқталғанға дейін
(сақталатын) сақтау туралы ақпарат болады. Камералар
мен орын-жайлардың температурасы мен ылғалдылығы
сақталатын өнімдерге арналған нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес сақталады.

99

Тоңазытқыш камераларда және дайын өнімді сақтауға арналған қоймалардағы температура мен ылғалдылық бір өндірістік ауысымда кем дегенде 2 рет жүргізілуін шаруашылық
субъектісі бақылауында ұстайды. Бақылау нәтижелері объектінің есептік құжаттамасына тіркеліп, жазылады.

99

Тоңазыту жабдығы, тоңазыту камералары ластану шамасына қарай жуылады және дезинфекцияланады.

99

Ерекше иісі бар тамақ өнімдері (дәмдеуіштер, балық, ірімшік және
басқалар) бөгде иісті өзіне тартатын өнімдерден (шикі ет, сары
май, жұмыртқа, шай, тұз, қант және басқалары) бөлек сақталады.
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РҰҚСАТ ЕТІЛМЕЙДІ:

ластанған, зақымдалған қаптамада, белгісіз таңбамен,
сынған тығыздағышы бар өнімдерді сақтау және сатуға;
тамақ өнiмдерiнiң және олардың сақталуы, сапасы мен
қауiпсiздiгiн куәландыратын, тамақ өнiмдерiнiң шыққан
жерiн және қадағалануын растайтын ақпаратты қамтитын ілеспе құжаттары жоқ тамақ өнiмдерiн сақтауға;
өнімнің өндірісіне қатысы жоқ тағамдық емес материалдарды, қалдықтарды, тамақ өнімдерін және шикізатты бірге сақтауға;
тоңазыту жабдығының төбесінде, қабырғаларында,
еденінде, есіктерінде, тамақ өнімдерінің қаптамаларында қар мен мұздың жиналуына;
шикі өнімдерді (ет, құс еті, балық, көкөніс, жеміс,
жұмыртқа және басқаларын) тұтынуға дайын тамақ өнімдерімен, дайын қапталмаған өнімдермен
бірге сақтауға;
тамақ өнімдерін тікелей еденге жинауға рұқсат
етілмейді.

Call-centre 1432
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КӘСІПКЕРЛЕР ҰСТАНУҒА МІНДЕТТІ ТАЛАПТАР

ТАМАҚ ӨНІМІН ТАСЫМАЛДАУДА ЕСКЕРІЛЕТІН НӘРСЕЛЕР:
99

Мамандандырылған көлік құралдары мен көлік жабдықтары.

99

Тез бұзылатын тамақ өнімін тасымалдауда температуралық режимді сақтау мақсатында изометриялық автокөліктер, рефрижераторлар, автомобиль-термостар, цистерна-термостар қолданылады.

99

Тамақ өнімін көліктен түсірген соң тасымал құралдары тазаланады, жуылады, және қажет болған жағдайда дезинфекцияланады.

99

Изотермиялық автомобильдердің сыртқы бөлігін сілтілік сумен
жуу жүзеге асырылады, оның температурасы +35 °С-тан төмен
емес болуы керек, одан кейін түтік суымен шайылады. Автомобильдің ішкі бөлігін жуу арнайы щеткалармен жүзеге асырылады,
жуу ерітіндісінің температурасы кемінде + 55 °C болады.

99

Жуу аяқталғаннан кейін, 1,5 атмосфералық қысым жағдайында
2-3 минут көлемінде түтіктен таза сумен шайылады, қолданылған
ылғал препараттарының иісі толығымен жойылғанша кептіріледі
және желдетіледі.
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РҰҚСАТ ЕТІЛМЕЙДІ:
99

дайын өнімдерді қаптауға арналған ыдысты өндірістік орынжайлар арқылы тасымалдауға;

99

сойылған мал өнімдері мен ет өнімдерін көлікті немесе тұтынушылар ыдыстарынсыз үйіп тасымалдауға;

99

салқындатылған, тоңазытылған және мұздатылған өнімдерді
көлік құралына және (немесе) контейнерге тиегенге дейін салқындатылмаған орынжайларда сақтауға;

99

бір көлік құралының немесе контейнердің ішінде түрлі термиялық
күйдегі сойылған мал өнімдері мен ет өнімдерін, сойылған мал
өнімдерін, ет өнімдерін техникалық өнімдердің (мал терісі, сүйектері және тағы басқалары) өндірісіне арналған өнімдермен бірге
тасымалдауға рұқсат етілмейді.

Call-centre 1432
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КӘСІПКЕРЛЕР ҰСТАНУҒА МІНДЕТТІ ТАЛАПТАР

ТАМАҚ ӨНІМДЕРІН ӨТКІЗУДЕ ЕСКЕРІЛЕТІН НӘРСЕЛЕР:
99

Объект тамақ өнімінің түрі мен ассортименті және объект қуаттылығына сәйкес келетін сауда және тоңазытқыш жабдықпен қамтылады.

99

Тамақ өнімдерімен тікелей жанасатын технологиялық жабдық,
мүкәммал, ыдыс-аяқ, ыдыстар және қаптама, жабдық пен аппаратураның барлық бөліктері нормалау құжаттарына сәйкес қолдануға
рұқсат етілген материалдардан пайдаланылады.

99

Объектілерде кеміргіштердің, жәндіктердің өндіріске кірмеуін алдын
алатын іс-шаралар жүргізіледі.

99

Тез бұзылатын тамақ өнімдерін сату үшін объектілер салқындатылған немесе салқындатқыш камералармен қамтылады.

99

Азық-түлік өнімдерінің әр түрі үшін белгілі бір тауарлық-материалдық
қорлар клиенттерге қызмет көрсету процесінде әртүрлі операцияларға арналып бөлінеді және пайдаланылады: бұл тамақ өнімдерін
қаптауға және таратуға арналған (жеке белгіленген кескіш тақталар,
пышақтар және басқа жабдықтар).

99

Шағын көтерме сауда объектілерінде тамақ өнімін бір күндік қорын
уақытша сақтуға орын белгіленеді.

99

Объектілерден тыс жерде жеміс-көкөніс өнімдерін, бақша өнімдерін
өткізуде тамақ өнімдерімен жанасатын сауда жабдығы, мүкәммал,
қаптаманы қолдануға рұқсат етіледі.

99

Көшпелі шағын көтерме сауда нысандарында құйылмалы сусындарды сату бір реттік ыдысты қолдану жағдайында рұқсат етіледі.

99

Шағын көтерме саудада тамақ өнімін автоматты дайындауға және
өткізуге арналған автоматтарды (аппараттарды) қолдануға рұсат
етіледі:

99

қосымша өңдеуді (өңдеуді) талап етпейтін өндірушінің түпнұсқа қаптамасында әртүрлі тағамдық компоненттер мен (немесе) олардың
қоспаларын пайдалануға дайын ыстық сусындар, бірінші және екінші
ыстық тамақтар, жұмсақ балмұздақ және тамақ өнімдері;

99

жылдам дайындалатын тамақ өнімдері (жартылай фабрикаттар),
(ыстық сусындар, газдалған су, бірінші және екінші ыстық тамақ, жұмсақ балмұздақ, қантты мақта кәмпиті, попкорн, чипс), оларды дайындауға арналған құрылғылармен жабдықталғандар (қанықтырғыштар,
араластырғыштар, тоңазытқыш жабдықтар, жылыту элементтері);

99

пайдалануға дайын (оның ішінде салқындататын сусындар, тез бұзылатын және мұздатылған тамақ өнімдері) қапталған, даналап сатылатын өнімдер.
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99

Өндірушінің техникалық құжаттарына (технологиялық нұсқаулық, рецептура) сәйкес автоматтар арқылы жұмсақ балмұздақ жасауда:

99

концентраттардың құрғақ қоспаларынан дайындалған қалыптандырылған қоспалар қолданылады, қалыптандырылған қоспаны дайындау үшін жаңа қайнаған ас суы қолданылады;

99

қалыптандырылған қоспаны дайындау өткізу мөлшеріне қарай өндіріледі;

99

өнімді өткізу тек өндіріс орнында ғана рұқсат етіледі;

99

бөлшек сауда объектісінің мобильді, портативті сауда жабдықтары
негізгі негізгі объектіде (тамақ өнімдерін өндіру (дайындау), қоғамдық тамақтандыру объектілерінде, сауда объектісінде) жұмыс күнінің
соңында жуылады және дезинфекцияланады.

99

объект тамақ өнімін қабылдау, сақтау және өткізу талаптарын қамтамасыз ету және қызметкерлердің жеке гигиенасын ұстауына жағдай
жасау негізінде орналастырылады және техникалық жабдықталады.

99

Шағын көтерме сауда нүктесінің сатушысы:

99

объект пен маңайындағы территорияны тазалықта ұстайды;

99

тамақ өнімдерін қабылдау мен сатуды сапа мен қауіпсіздікті растайтын оның қадағалануын қамтамасыз ететін тасымалдау құжаттары
болған кезде жүзеге асырады;

99

тамақ өнімінің сақтау мерзімі мен талаптарын орындауды қамтамасыз етеді;

99

тамақ өнімін өткізу мерзімі мен жіберу талаптарын ұстанады, тауарды сатуда сауда мүкәммалын қолданады;

99

тамақ өнімін ластанудан сақтайды;

99

арнайы таза киім киеді;

99

жеке бас гигиенасы ережелерін ұстанады;

99

нормалау құжаттарымен бекітілген форма бойынша («Жеке медициналық кітаптарды шығару, есепке алу және басқару ережесін бекіту
туралы» ҚР Ұлттық экономика министрі міндетін атқарушының 2015
жылғы 24 ақпандағы № 126 бұйрығы) жеке медициналық кітапшасы
болады;

РҰҚСАТ ЕТІЛМЕЙДІ:
99

шикі пастерленбеген сүт, шикі жұмыртқа қолдануға;

99

объектінің маңайындағы аумақта қаптама (ыдыс) сақтауға рұқсат
етілмейді

Call-centre 1432

13

