A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése,
a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése
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Kémiai és biológiai
veszélyek az élelmiszerfeldolgozásban
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa
élelmiszer-feldolgozó vállalkozások számára
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Az egészséges és biztonságos élelmiszerek előállítására
való törekvés eredményeképpen javult az élelmiszerbiztonság, és egyben csökkentek az élelmiszer-feldolgozás
során a korábban meglevő kémiai és biológiai veszélyekből
származó munkaegészségügyi kockázatok is. Azonban, továbbra is jelen vannak olyan biológiai és kémiai anyagok,
amelyek a munkát végző ember számára veszélyt jelenthetnek. Ezek a veszélyek sokszor nem nyilvánvalóak, így nehéz
a kockázatok felismerése, értékelése.
A munkavállalók számára veszélyt jelentő biológiai, vagy kémiai
anyagokat elsősorban az élelmiszer-előállítás során felhasznált
alapanyagok tartalmazzák. Léteznek továbbá olyan, különböző
technológiákban felhasznált anyagok is, amelyek nem általánosan, csupán egyes munkavállalóknál váltanak ki egészségkárosodást.

Egyes tényezők megítélése különbözhet munkaegészségügyi és élelmiszerbiztonsági szempontból. Például az állategészségügyben bejelentési kötelezettség
alá tartozó, emberre is veszélyes fertőző betegség (zoonózis) a brucellózis, a lépfene (antrax), a gümőkór, a takonykór (malleus), a fertőző szivacsos agyvelőbántalom és a veszettség. Ugyanakkor, több bejelentési kötelezettség alá nem tartozó
fertőző betegség van, például az ornithosis és a Q-láz, amelyek súlyos megbetegedést okozhatnak az élelmiszer-feldolgozást végző munkavállalók között.
A munkavállalókat jellemzően állati eredetű anyagokkal (gyapjú, szőr, toll stb.), szerves
porokkal (pl. liszt, állati por), hulladékkal, szennyvízzel, vérrel és egyéb testfolyadékokkal érintkezve érheti biológiai hatóanyagok expozíciója.
Az élelmiszer-feldogozás során veszélyt jelentő biológiai és kémiai anyagok, hatásuk, érintett foglalkozások, tevékenységek
Biológiai anyagok
baktériumok, vírusok, élősködők

Foglalkozás, tevékenység
vágóhídi munkások

Hatás
fertőző betegségek, elsősorban légúti
megbetegedések

Szerves gabonaporok, vagy biológiai élelmiszer-feldolgozás,
hatóanyagokkal szennyezett liszt,
raktárkezelés, pékek,
tejpor.
molnárok, sörfőzők
Egyes élelmiszerek, növények és
zöldségek, például a tojásfehérje, lisztés darapor, gyümölcsök, zöldségek, hal,
tengeri állatok, szójabab por, fűszerek.

légzőszervi betegségek

penészek

pékek, sajtkészítők, húsipari
dolgozók

légzőszervi betegségek

raktári atka

pékek, molnárok, élelmiszeripari raktári dolgozók

légzőszervi betegségek

méreganyagok, mint például a botulotoxin vagy az aflatoxinok

konzervgyártásban, húsfeldolgozásban dolgozók

mérgezés, sebbotulizmus

Vegyi anyagok

Foglalkozás, tevékenység

Hatás

élelmiszeradalékok, ipari enzimek
(pl. amilázok a lisztben)

pékek, egyéb élelmiszeripari
dolgozók

légzőszervi betegségek
Bőrbetegségek

fertőtlenítőszerek

élelmiszeripari
tevékenységeket végzők

bőrbetegségek,
légzőszervi betegségek

ammónia

Hűtőházban dolgozók (karbantartás, meghibásodások,
haváriák esetén).

légzőszervi betegségek,
balesetek

Egészségi hatások
A biológiai hatóanyagok háromfajta betegséget okozhatnak: élősködők, vírusok vagy
baktériumok okozta fertőzések, penész, szerves porok (pl. lisztpor és állati eredetű por),
enzimek és atkák expozíciója okozta allergiák, és mérgezés vagy mérgező hatások.

Az élelmiszeriparban előforduló
leggyakoribb fertőző betegségek
Ornithózis: (psittacosis, papagájkór): A betegség megfázáshoz vagy influenzához hasonló
légúti megbetegedés, amely gyakran vezet tüdőgyulladáshoz. A madarakról emberre terjedő
fertőzések között az egyik leggyakoribb, díszmadarak és a baromfiállomány fertőződhet meg
vele. A kór az állatoknál a legtöbb esetben nem okoz tüneteket, a kórokozó a szárnyasok tollán, illetve ürülékén telepszik meg, húsuk nem fertőzött. Különösen a baromfifeldolgozó üzemek, ezen belül többségükben a pecsenyekacsa feldolgozásával foglalkozók körében fordult
elő a megbetegedések döntő többsége. Az ember többnyire a pehelytollakhoz tapadt kórokozó
belélegzésével fertőződik, ezért azok a legveszélyeztetettebbek, akik az állatokat a ketrecből
kiemelik, majd a vágószalagra rögzítik és elvéreztetik, hiszen ezek a folyamatok heves szárnycsapkodással, ezáltal porképződéssel járnak. Mivel a bélsár is jelentékeny fertőzési forrás,
a vágóhidak béllel foglalkozó szakaszain dolgozóknak is javasolt a védekezés. Veszélyeztetettek a karbantartók is, akik például a tollszárítókat egyéb berendezéseket szerelik.
Q láz: Az influenzás tüdőgyulladáshoz hasonló, bakteriális eredetű, felső légúti huruttal és magas lázzal járó megbetegedés. Először 1937-ben jegyezték fel a fertőzést, amikor Ausztráliában vágóhídi munkásoknál magas lázat, fejfájást és köhögést észleltek.
A kórokozót a kecske, a szarvasmarha és a juh hordozza és viszi át az emberre. A betegség
ezért elsősorban az állattartók, a vágóhídi, hús- és tejfeldolgozó munkások körében terjed. A megelőzést nehezíti, hogy a kórokozót gyakran tünetmentes állatok ürítik. Fontos
az állatállomány fertőzöttségének a kimutatása és ennek kezelése, az állati eredetű termékek (tej, hús, gyapjú, bőr) feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatban a higiénés
és munkavédelmi előírások betartása, a por- és cseppfertőzés megelőzése, a tej pasteurizálása. Emberről-emberre ritkán terjed, a kórokozó általában az állatokkal való kontaktus során vagy kullancscsípés útján jut be az emberbe.
Gennykeltő baktériumok okozta fertőzések: Orbánc leginkább vágóhidakon, húsüzemekben dolgozóknál fordul elő, csontszilánk okozta bőrsérülés következtében.
Gennyes körömágygyulladás: édesipari dolgozóknál gyakoribb. Kicsiny bőrsérüléseken keresztül fertőznek a cukros táptalajt kedvelő baktériumok.
Gombás fertőzések (láb és-körömgomba): Nem csupán az élelmiszeriparra jellemző.
Vizes munkahelyen a gumicsizma, a vízhatlan védőruha, valamint zuhanyzókban a lábrács elősegítheti a fertőzés terjedését.

Mi okozhat foglalkozási légzőszervi problémákat?
A munkahelyeken használt természetes és mesterséges anyagok sok fajtája (biológiai és
kémiai hatóanyag) okozhat allergiás légúti betegségeket, foglalkozási asztmát, orrnyálkahártya gyulladást (rhinitis) vagy tüdő-léghólyag gyulladást (alveolitis), amelyek egyre
sűrűbben fordulnak elő az utóbbi években.

Már egy anyag igen kis mennyisége, amely jóval alatta marad a címkézéshez szükséges, illetve a foglalkozási expozíciós határérték által meghatározott koncentrációs határnak, allergiás reakciót válthat ki az arra érzékeny személyeknél. Az allergiás hörgőgörcs a leggyakoribb
oka a foglalkozási asztmának. Ha magas molekulasúlyú anyagról van szó (például pékek
asztmája), akkor a veleszületett allergiás túlérzékeny (atópiás) beteg gyakrabban és gyorsabban válik érzékenyebbé, így fokozott a kockázata a foglalkozási asztma kialakulására.
A légzőszerveket irritáló anyagok, például a fertőtlenítőszerekből származó klór, ammónia, savgőzök, általános por és még a hideg levegő is, rohamot válthatnak ki azoknál, akiknél kialakult az asztma. Ebben az esetben a munkavállaló nem az adott hatóanyag iránt válik érzékennyé, de a roham mégis a munkahelyen jelen levő kóroki tényezőkkel függ össze.
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Mi okozhat foglalkozási bőrproblémákat?
Foglalkozási bőrproblémákat a munkahelyen használt anyagokkal való érintkezés okozhat. Két különböző bőrérzékenyítő létezik, a vegyszerek (például fertőtlenítőszerek) és
a biológiai anyagok (például a természetes anyagokban lévő fehérjék) melyek rendszerint
az anyaggal legnagyobb valószínűséggel érintkező kézre vagy az alkarra hatnak, de kiterjedhetnek a test más részeire is. A korai jelek között van a bőr kiszáradása, pirossága és
viszketése. A bőr feldagadhat, töredezetté, pikkelyessé és vastagabbá válhat, és kiütések
jelentkezhetnek. Ezek a bőrelváltozások gyakran javulnak, ha a munkavállaló távol van
a munkától, például a hétvégeken vagy szabadság idején.
Fokozott kockázatnak vannak kitéve a folyadékoknak és víznek rendszeresen kitett
munkavállalók, mivel a víz és a folyadékok lebontják a bőr természetes védőkorlátját.
A bőrt érő szélsőséges hőmérséklet, a napsugárzás és a biológiai kóroki tényezők szintén
fokozzák a veszélyt.
A kémiai bőrallergia rendszerint hosszabb idő alatt alakul ki, míg a fehérjeallergia nagyon gyorsan jelentkezhet. Egyes esetekben az allergének akkor is okozhatnak bőr-tüneteket, ha belélegzik vagy lenyelik azokat. Az is lehetséges, hogy a bőr érintkezése vegyi
anyagokkal légzőszervi allergiás tüneteket okoz. Egyes veszélyes anyagok, pl. növényi
eredetű anyagok vagy bizonyos gyógyszerek, napfény-expozíció esetén fotoallergiás reakciót válthatnak ki.

A megelőzés lehetőségei
Élelmiszer higiéniai intézkedések:
szennyezett munkaműveletek elkülönítése.
Technológiai intézkedések: zárt eljárások alkalmazása,
aeroszolok kialakulásának elkerülése.
Munkavédelmi intézkedések: egyéni védőeszközök alkalmazása.
Az orvosi védelem és a munkaköri alkalmassági vizsgálatok szintén hangsúlyos elemei
a megelőzésnek.

A TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi
ellenőrzésfejlesztése”című kiemelt projekt céljaival ös�szhangban a munkavédelmi hatóság tájékoztatással és tanácsadással segíti a munkáltatókat és érdeklődőket a helyes gyakorlat kialakításában.
A Munkavédelmi Információs Szolgálat elérhetőségei:
Ingyenesen hívható zöld szám: 06 80 204 292
E-mail cím: munkaved-info@lab.hu
A TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzésfejlesztése”című kiemelt projekt tájékoztató kiadványai az Európai
Unió támogatásával és az Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának szakmai közreműködésével jöttek létre.

