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Η Πνιηηηθή Αζθάιεηαο Τξνθίκσλ ηνπ Ξελνδνρείνπ θαζώο θαη νη ζηόρνη ηνπ εθθξάδνληαη παξαθάησ:
Το Ξενοδοτείο «EDEN ROC» είναι δεζμεσμένο να ζτεδιάζει και να παρέτει σπηρεζίες απόλσηα
ζσμμορθούμενες με ζσγκεκριμένες προδιαγραθές και απαιηήζεις, για ηην πλήρη και ζσνετή
ικανοποίηζη ηων πελαηών ηοσ, οι οποίες ελέγτονηαι ως προς ηην ποιόηηηα ηοσς.
Μέζα από ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ παξαγόλησλ (δηνίθεζε, πξνζσπηθό,
ζπλεξγάηεο, πξνκεζεπηέο αιιά θπξίσο ησλ πειαηώλ ηνπ) δηαζθαιίδεη ηελ επηηπρεκέλε
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Τν Ξελνδνρείν δεζκεύεηαη γηα ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, θαζώο θαη
λα επηθνηλσλεί κε ηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ.
Η αζθάιεηα ηξνθίκσλ, ε πνηόηεηα θαη ε ζπλέπεηα νδεγνύλ ην Ξελνδνρείν ζε καθξνπξόζεζκα
νθέιε, ηα νπνία είλαη πάληνηε ζεκαληηθόηεξα από ηα βξαρππξόζεζκα.
Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ, ην Ξελνδνρείν έρεη εγθαηαζηήζεη θαη εθαξκόδεη Σύζηεκα
Δηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τξνθίκσλ, ην νπνία πεξηιακβάλεη όιεο ηηο δηεξγαζίεο ηνπ Ξελνδνρείνπ,
πνπ επεξεάδνπλ ηελ Αζθάιεηα ηξνθίκσλ.
Τν Σύζηεκα Αζθάιεηαο Τξνθίκσλ παξαθνινπζείηαη, ζπληεξείηαη θαη βειηηώλεηαη κέζα από
πξνγξάκκαηα επηζεσξήζεσλ, αμηνινγήζεσλ θαη αλαζθνπήζεσλ. Είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη, ώζηε λα
δίλεη βάξνο ζηελ πξόιεςε, ρσξίο όκσο λα ππνηηκά κεραληζκνύο δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ, όηαλ
δηαπηζησζεί κε ζπκκόξθσζε ηνπ Σπζηήκαηνο Αζθάιεηαο Τξνθίκσλ κε ηηο απαηηήζεηο.
Η επίηεπμε ησλ ζηόρσλ επηηπγράλεηαη κε ζύγρξνλε ηερλνγλσζία, ζπκκόξθσζε σο πξνο ηελ
Επξσπατθή & Εζληθή Ννκνζεζία, ζπκκόξθσζε σο πξνο ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ
αληαγσληζκνύ, κε ηελ απαζρόιεζε πξνζσπηθνύ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ, κε βνεζεηηθέο
ιεηηνπξγίεο θαη κε παξνρέο ησλ απαξαίηεησλ πόξσλ (δειαδή ησλ εζηθώλ θαη πιηθώλ κέζσλ), κε
ζπλερή επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ζε ζέκαηα Πνηόηεηαο θαη Αζθάιεηαο Τξνθίκσλ. Οη
εηδηθόηεξνη ζηόρνη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ αλά ιεηηνπξγία ηνπ Ξελνδνρείνπ θαζηεξώλνληαη θαη
αλαζθνπνύληαη κέζσ ησλ Αλαζθνπήζεσλ Δηνίθεζεο.
Όια ηα παξαπάλσ εγγπώληαη ηε ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ Πνηόηεηα θαη Αζθάιεηα
Τξνθίκσλ ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 22000:2005 θαζώο θαη ηε δέζκεπζε ηνπ
Ξελνδνρείνπ γηα ζπλερή βειηίσζε ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τξνθίκσλ.
Γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τξνθίκσλ, ε
δηνίθεζε ζέηεη ηνπο παξαθάησ κεηξήζηκνπο ζηόρνπο:
1. Να κελ παξνπζηαζηεί θαλέλα θξνύζκα (απνπζία) ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο ζε πειάηε, ε
νπνία λα νθείιεηαη ζε έιιεηςε νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο εθ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ
παξαζθεπαζηεξίνπ ηξνθίκσλ.
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2. Καηά ηελ εηήζηα κηθξνβηνινγηθή αλάιπζε λα κελ βξεζεί (απνπζία) βαθηεξίνπ

Salmonella

ζε δεζηό θαγεηό πνπ έρεη ππνζηεί παζηεξίσζε, λα κελ βξεζεί (απνπζία) βαθηεξίσλ
Clostridium Perfringens θαη Bacillus Cereus ζε θαγεηό πνπ ςύρζεθε ζηνπο 7νC (ζε
ιηγόηεξν από 15 ώξεο), λα κελ βξεζεί (απνπζία) βαθηήξην Clostridium Perfringens ζε δεζηό
θαγεηό πνπ δηαηεξείηαη πάλσ από ηνπο 60νC γηα πάλσ από 4 ώξεο θαη λα κελ βξεζεί
(απνπζία) βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε κία ζαιάηα επνρήο κεηά από ηελ 6ε εκέξα
παξακνλήο ηεο ζε ςπγείν ζεξκνθξαζίαο <4νC.
3. Καηά ηελ ίδηα εηήζηα κηθξνβηνινγηθή αλάιπζε ησλ θαγεηώλ ηα επίπεδα E.coli λα είλαη θάησ
από 10 cfu/gr θαη ηα επίπεδα ηνπ Staphylococcus Aureus λα είλαη θάησ από 102 cfu/gr.
4. Όινη όζνη έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξόθηκα, ζα έρνπλ αλαλεσκέλα βηβιηάξηα Υγείαο.
5. Σε πεξίπησζε αζζέλεηαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηξόθηκα (δηάξξνηα,
ππξεηό θηι.), απαιιαγή ησλ θαζεθόλησλ ηεο γηα 2 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ (θαη κεηάζεζε ζε
πόζην καθξηά από ηξόθηκα).

Τελ επζύλε γηα ηελ επνπηηθή παξαθνινύζεζε ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τξνθίκσλ
αλαιακβάλεη ν Δηεπζπληήο ηνπ Ξελνδνρείνπ, ν νπνίνο θαη ππνγξάθεη ηελ παξνύζα Πνιηηηθή.
Ο Δηεπζπληήο ηνπ Ξελνδνρείνπ

