
Доброго дня! 

Тема нашого уроку: «Санітарні вимоги до робочого місця». 

 

 

Суб'єкт господарської діяльності повинен забезпечити санітарний 

стан торговельних і складських приміщень відповідно до вимог санітарних 

норм та правил і чистоту на прилеглій території. 

Працівники суб'єкта господарської діяльності повинні бути одягнені 

у формений або інший одяг, що відповідає санітарним вимогам. Для 

зберігання верхнього одягу та особистих речей працівників обладнуються 

місця в окремому приміщенні. Санітарний стан торговельного залу 

суб'єкта господарської діяльності повинен відповідати вимогам, 

установленим органами державного санітарного нагляду, а для торгівлі 

продовольчими товарами - й спеціальним санітарним правилам. 

Торговельний зал суб'єкта господарської діяльності обладнується згідно з 

вимогами охорони праці та здоров'я, захисту навколишнього природного 

середовища, протипожежної безпеки, санітарними та іншими вимогами, 

передбаченими відповідними нормативними актами. 



 

Працівники суб'єкта господарської діяльності який здійснює продаж 

продовольчих товарів, , проходять медичне обстеження в установленому 

порядку, результати якого відображаються в їхніх особистих медичних 

книжках. Ці книжки пред'являються на вимогу представників 

контролюючих органів. 

Дотримання правил особистої гігієни для касира торговельного залу 

обов'язковий і бути нормою поведінки кожної людини,- Особиста гігієна 

касирів дуже багато важить, бо за порушенні санітарних правил поведінки 

можливі передача інфекції. З іншого боку, зовнішній вид касирів, їх 

охайність, чистота одягу, рук, зачіска, дотримання гігієнічних навичок 

відіграють надто велику санітарно-просвітницьку роль. 

Касир торговельного залу є особистою прикладом культури 

поведінки для відвідувачів, із якими постійно спілкується. Кожен касир 

торговельного залу на роботі повинен постійно носити спецодяг і головний 

убір (шапочку чи хустку). І тому він має у своєму розпорядженні три 

халата і три шапочки, які зобов'язаний змінювати не рідше 2 разу на 

тиждень. Обійнявши роботу, слід надіти спецодяг, старанно вимити руки з 

милом, волосся цілком усунути під головного убору. Зберігати особистий і 



виробничий одяг необхідно окремо. Касири торговельного залу мають 

мати змінне взуття. Протягом робочого дня треба слідкувати за чистотою 

рук, спецодягу, свого робочого місця, щодня змінювати рушник для рук. 

 

Домашнє завдання: 

1. Переписати в зошит конспект. 

2. Вивчити основні санітарні вимоги до робочого місця контролера-

касира. 

 

Гарного дня Вам! 


