
Artyku³y ¿ywnoœciowe pozostawione lub przechowywane w miejscach objêtych powodzi¹ s¹ nara¿one
na zniszczenie, zepsucie lub zanieczyszczenie. Dlatego nale¿y je dok³adnie sprawdzaæ przed spo¿yciem.
¯ywnoœæ zepsuta, zanieczyszczona, spleœnia³a jest szkodliwa dla zdrowia.Spo¿ywanie jej zagra¿a zdrowiu lub ¿yciu!

Ca³a ¿ywnoœæ pokryta szlamem naniesionym przez wody powodziowe musi zostaæ zniszczona, jako zagra¿aj¹ca
¿yciu lub zdrowiu konsumentów. Dotyczy to równie¿ s³oików z zakrêconym wieczkiem, czy produktów w butelkach.
Konserwy w puszkach metalowych o ile nie s¹ uszkodzone (rozszczelnione) mo¿na uratowaæ poprzez  mycie
i dezynfekcjê opakowañ.

1. Ma zmieniony zapach, barwê, smak, konsystencjê, widoczn¹ pleœæ lub zapach spleœnia³y, stêch³y.
2. W widoczny sposób jest zanieczyszczona lub posiada obcy zapach, np..chemiczny.
3. Jest w opakowaniach pozbawionych etykiet, w zwi¹zku z czym mo¿e byæ po terminie przydatnoœci do spo¿ycia
lub byæ mylnie uznane za ¿ywnoœæ, np. truj¹ce oleje mineralne, zaprawione zbo¿a siewne itp.
4. Znajdowa³a siê bez szczelnych opakowañ w miejscach brudnych.
5. Jest w puszkach o wydêtych wieczkach (zbomba¿owane konserwy stanowi¹ce ryzyko zatrucia jadem kie³basianym)
Nie jedz artyku³ów niewiadomego pochodzenia!  Nie spo¿ywaj miêsa, które nie by³o badane oraz jego przetworów!
Gotowanie lub sma¿enie takiego produktu nie chroni przed zatruciem, zw³aszcza niebezpiecznymi dla
cz³owieka w³oœniami.

Produktów nietrwa³ych, jak miêso, wêdliny, ryby, nabia³,gotowe potrawy itd.
nie przechowuj w temperaturze wy¿szej ni¿ 10 st C
- Produkty sypkie, zawilgocone, ale nie zalane i nie zepsute,nale¿y szybko
spo¿yæ lub przed przechowaniem przesuszyæ.
- Przechowuj ¿ywnoœæ w suchym, ch³odnym miejscu,  w szczelnych
opakowaniach, w pomieszczeniach gdzie nie ma œrodków chemicznych,
takich jak pestycydy, nawozy mineralne.
- Chroñ ¿ywnoœæ przed szkodnikami.

-

Informacja O ¯YWNOŒCI  dla powodzian

NIE NALE¯Y SPO¯YWAÆ ¯YWNOŒCI, KTÓRA:

POSIADAN¥ ¯YWNOŒÆ CHROÑ PRZED
ZEPSUCIEM I ZANIECZYSZCZENIAMI,
W TYM CELU:

,,Jedz potrawy gotowane. A warzywa i owoce czyst¹ rêk¹ ze skórki obrane.”

W KA¯DYM PRZYPADKU WYST¥PIENIA BIEGUNKI, WYMIOTÓW,
PODWY¯SZONEJ TEMPERATURY, BÓLÓW BRZUCHA, NUDNOŒCI

I TYM PODOBNYCH OBJAWÓW
NALE¯Y BEZZW£OCZNIE ZWRÓCIÆ SIÊ DO LEKARZA

Informacja opracowana w WSSE Lublin w oparciu o opracowanie autorstwa dr hab.H.Sadowskiej.

W PRZYPADKU W¥TPLIWOŒCI LUB STWIERDZENIU NIEPRAWID£OWOŒCI
NALE¯Y SKONTAKTOWAÆ SIÊ Z W£AŒCIW¥ DLA DANEGO TERENU
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