
Élelmiszerbiztonság

Miháldy Kinga

forrás: NÉBIH  

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronaviru

s-tajekoztato/584-elelmiszerbiztonsagi-

tanacsok-a-lakossag-reszere-a-koronavirus-

jarvany-idejen

VEKOP 7.2.2.-17-2017-00005

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/584-elelmiszerbiztonsagi-tanacsok-a-lakossag-reszere-a-koronavirus-jarvany-idejen


Mit ne tegyünk, mielőtt bevásárolni megyünk?

Szóljunk a szomszédoknak, hogy egy kocsival tudjunk menni és így egymást támogatva 
közösen időt spórolunk és hamarabb végzünk a bevásárlással. 

Gondoljuk végig mit szeretnénk a következő egy – két hétben főzni, írjunk 
bevásárlólistát, így a boltban hamarabb végzünk valamint pénzt is spórolhatunk.  

Már mielőtt elindulnánk a boltba, mossuk meg alaposan a kezünket, vagy használjunk 
fertőtlenítőszert.  

Készítsük elő a maszkot (kendő, sál) amelyet a vásárló térbe való belépéskor helyezzünk 
fel az arcukra. 



Mit ne tegyünk, mielőtt bevásárolni megyünk?
(megoldás) 

Szóljunk a szomszédoknak, hogy egy kocsival tudjunk menni és így egymást támogatva, közösen 
időt spórolunk és hamarabb végzünk a bevásárlással. 

Gondoljuk végig mit szeretnénk a következő egy – két hétben főzni, írjunk bevásárlólistát, így a 
boltban hamarabb végzünk valamint pénzt is spórolhatunk.  

Már mielőtt elindulnánk a boltba, mossuk meg alaposan a kezünket, vagy használjunk 
fertőtlenítőszert.  

Készítsük elő a maszkot (kendő, sál) amelyet a vásárló térbe való belépéskor helyezzünk fel az 
arcukra. 



Hogyan vásároljunk élelmiszert, mit ne tegyünk az üzletben?

Csak azt a terméket fogjuk meg, amit végül a kosarunkba is teszünk. 

Nyugodtan nyomkodjunk és tapogassunk meg mindent, ami zárt csomagolásban van, így 
érezhetjük a termék frissességét és nem szennyezzük be a terméket.  

Az üzletben igyekezzünk megtartani az 1-2 méteres távolságot a többi vásárlótól és a 
dolgozóktól.

Tudatosan vásároljunk, ne halmozzuk fel a tartós élelmiszert sem.. 



Hogyan vásároljunk élelmiszert, mit ne tegyünk az üzletben?
(megoldás) 

Csak azt a terméket fogjuk meg, amit végül a kosarunkba is teszünk. 

Nyugodtan nyomkodjunk és tapogassunk meg mindent, ami zárt csomagolásban van, így 
érezhetjük a termék frissességét és nem szennyezzük be a terméket.  

Az üzletben igyekezzünk megtartani az 1-2 méteres távolságot a többi vásárlótól és a 
dolgozóktól.

Tudatosan vásároljunk, ne halmozzuk fel a tartós élelmiszert sem. 



Mire figyeljünk oda kiemeltem a boltokban? 
Minden állítás igaz ?!

Törekedjünk a helyes maszkhasználatra, mert így elkerülhetjük, hogy a vírus az arcunkra 
kerüljön.  

Fizetéskor részesítsük előnyben az önkiszolgáló pénztárakat valamint használjunk 
lehetőség szerint bankkártyát. 

Ha mégis készpénzhez nyúlunk, utána fertőtlenítsük le kezünket. 

Tartsuk be a sorban állás szabályait, a pénztárossal szemben is próbáljuk tartani a 
minimum egy méteres távolságot.



Mire figyeljünk oda kiemelten a boltokban? 
Minden állítás  igaz?!

(megoldás) 

Törekedjünk a helyes maszkhasználatra, mert így elkerülhetjük, hogy a vírus az arcunkra 
kerüljön.  

Fizetéskor részesítsük előnyben az önkiszolgáló pénztárakat valamint használjunk 
lehetőség szerint bankkártyát. 

Ha mégis készpénzhez nyúlunk, utána fertőtlenítsük le kezünket. 

Tartsuk be a sorban állás szabályait, a pénztárossal szemben is próbáljuk a tartani a 
minimum egy méteres távolságot



Hogyan ne tároljuk az élelmiszert a hűtőnkben?

Az étel tiszta, fedett tárolóedénybe, illetve csomagolóanyagba kerüljön! 

A romlandó élelmiszereket 2 órán belül be kell tenni a hűtőszekrénybe! 

Nyugodtan pakoljunk be úgy mindent, ahogy megvettük.

Tartsuk tisztán a hűtőt, és dobjuk ki a lejárt élelmiszereket! 



Hogyan ne tároljuk az élelmiszert a hűtőnkben
(megoldás) 

Az étel tiszta, fedett tárolóedénybe, illetve csomagolóanyagba kerüljön! 

A romlandó élelmiszereket 2 órán belül be kell tenni a hűtőszekrénybe! 

Nyugodtan pakoljunk be úgy mindent, ahogy megvettük.

Tartsuk tisztán a hűtőt, és dobjuk ki a lejárt élelmiszereket! 



Mire figyeljünk oda, ha internetről rendeltünk ételt ?

Az elkészült ételnek jól zárható, egyszer használatos dobozba csomagolásban kell lennie és lezárva. 
Oly módon, hogy az szállításkor ne nyílhasson ki, utólagosan ne szennyeződhessen. 

Lehetőleg kerüljünk a készpénzes fizetést és utaljunk előre. 

Kicsomagolást követően javasolt kezünket megmosni, fertőtleníteni.

A házhoz érkezett meleg ételt fogyasztás előtt javasolt felforrósítani, különösen akkor, ha nem elég 
forrón érkezett.



Mire figyeljünk oda, ha internetről rendeltünk ételt?
(megoldás)

Az elkészült ételnek jól zárható, egyszer használatos dobozba csomagolásban kell lennie 
és lezárva. Oly módon, hogy az szállításkor ne nyílhasson ki, utólagosan ne 
szennyeződhessen. 

Lehetőleg kerüljünk a készpénzes fizetést és utaljunk előre. 

Kicsomagolást követően javasolt kezünket megmosni, fertőtleníteni.

A házhoz érkezett meleg ételt fogyasztás előtt javasolt felforrósítani, különösen akkor, ha 
nem elég forrón érkezett.



Vigyázzunk magunkra, 
vigyázzunk egymásra ! 


