
 

 

 

"Pasiekti konsensusą dėl maisto produktų reglamentavimo ir teisės aktų, kad visiems vartotojams visame pasaulyje 
būtų galima įsigyti saugių ir sveikų maisto produktų". 
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PASAULINĖ HARMONIZAVIMO INICIATYVA ATIDARO 

INTERNETINĘ ANONIMINIŲ PRANEŠIMŲ APIE MAISTO SAUGOS 
INCIDENTUS SVETAINĘ 

 

Naujoji internetinė svetainė padės visiems žmonėms dirbantiems maisto ir gėrimų 
pramonėje bet kurioje pasaulio vietoje pranešti apie rimtus maisto saugos incidentus 

nerizikuojant atskleisti savo asmens tapatybę 

 
(Viena, Austrija) 2021 m. rugpjūčio 9 d. Pasaulinė harmonizavimo iniciatyva (GHI) džiaugiasi 

galėdama pranešti apie anoniminių maisto saugos incidentų pranešimų svetainę. Jos adresas 

- https://whistle.globalharmonization.net, ji skirta visiems dirbantiems maisto ir gėrimų 
pramonėje bet kurioje šalyje. 

 
„Visame pasaulyje dauguma maisto pramonės darbuotojų nedrįsta pranešti apie saugos 

problemas išorei, nes darbdavys gali sužinoti, kas jie yra. Kai kurie darbuotojai vadovaujasi 

savo sąžine, todėl gelbėdami žmones nuo nelaimių jie dažnai netenka darbo ir gali patirti 
blogesnių pasekmių. Toks vis dar yra daugelio informatorių likimas. Dėl šios priežasties GHI 

sukūrė anoniminę maisto saugos incidentų pranešimų svetainę. Pagrindinis dėmesys 
skiriamas anonimiškumui, todėl ėmėmės internetinių privatumo apsaugos priemonių, kad tai 

užtikrintume. Pildant internetinę ataskaitą, pranešėjui taip pat dažnai primenama neatskleisti 

nieko, kas galėtų jį identifikuoti“, – teigia GHI prezidentas Huub Lelieveld. 
 

Kasdien ir visur maisto ir gėrimų pramonė teikia saugius, sveikus ir skanius produktus 
pasaulio gyventojams. Tačiau kartais atsitiktinai, arba kai kuriais atvejais tyčia, gaminamas 

maistas, kuris neatitinka reikalaujamų saugos standartų. Tai kelią rimtą susirūpinimą ir yra 

problema, kurios GHI siektų padėti išvengti. 
 

Maisto saugos problemos kelia grėsmę visuomenės sveikatai ir gali pakenkti vartotojams, o 

blogiausiu atveju – net tapti jų mirties priežastimi. Maisto saugos problemos kelia grėsmę 
pasaulio gyventojams ir gali būti žmonių aprūpinimo pakankamai saugiu ir maistingu maistu 

trikdžiu. Kiekvienoje šalyje pranešimų apie maisto saugos incidentus daugėja; manoma, kad 
daugiausia dėl patobulintų stebėsenos ir informacijos teikimo sistemų. Be to, prisideda 

vartotojų ir žmonių, dirbančių maisto produktų ir gėrimų gamybos, perdirbimo ir tiekimo 

srityse, informuotumas apie maisto saugą. Tačiau šiuo metu gaunami pranešimai apie maisto 
saugos incidentus yra tik ledkalnio viršūnė. Kasdien kiekvienoje pasaulio šalyje nuslepiama 

daug incidentų, apie kuriuos nieko nepranešama. 
 

Blogiausiais atvejais maisto saugos problemos gali kilti dėl neatsargaus elgesio, t.y. procedūrų 

nesilaikymo arba netinkamų procesų. Nusikaltėliai taip pat kelia didelį susirūpinimą dėl maisto 
saugos. Sąmoningai nesąžininga veikla apima prastesnių arba uždraustų ingredientų 

naudojimą siekiant padidinti pelną, ir visa tai gali pakenkti vartotojams. 

 
Maisto saugos vertybės ir teisės aktai įvairiose šalyse skiriasi. Nacionalinės vyriausybės tai 

įgyvendina įvairiais būdais. Kai kuriose šalyse taip pat egzistuoja oficialios nacionalinės 
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informatorių sistemos. Jos skirtos žmonėms, norintiems pranešti apie maisto saugos 

problemas. Jos skiriasi pranešėjų apsaugos lygiu. 

 
Net ir taikant apsaugą, kurią užtikrina kai kurios šalys, žmonės vis tiek gali bijoti informavimo 

schemų, ypač tais atvejais, kai gali būti nustatyta jų tapatybė. Dėl šios priežasties ir didėjant 
poreikiui greitai įspėti apie maisto saugos problemas, GHI sukūrė lengvai pasiekiamą 

internetinį pranešimų teikimo įrankį – ‚Whistleblower Food Safety Incident Report Site‘. 

Šia internetine svetaine gali naudotis visi maisto tiekimo grandinėje dirbantys žmonės bet 
kurioje pasaulio šalyje, kuriems kelią susirūpinimą produkto ar proceso sauga maisto įmonėje. 

Svarbiausia, kad ji būtų anonimiška. Šiuo metu svetainėje taikoma anglų kalba, tačiau 

netrukus bus prieinama ir vietinėmis kalbomis. 
 

Visus pranešimus apie rimtus incidentus, kuriuos gaus GHI, įvertins maisto saugos ekspertų 
komanda. Jei GHI patvirtina, kad incidentas yra „rimtas“ (t. y. galintis padaryti didelę žalą 

vartotojams), GHI informuos vietos valdžios institucijas konkrečioje šalyje ir paprašys ištirti. 

Svetainė kuriama kartu su socialinės žiniasklaidos informavimo kampanija, skirta žmonėms, 
dirbantiems maisto ir gėrimų pramonėje, siekiant pranešti apie bet kokius rimtus susirūpinimą 

keliančius maisto saugos incidentus. Žr. toliau pateiktą paveikslėlį. 
 

 Facebook: GHI4FoodSafety Twitter: @GHI4FoodSafety LinkedIn: global-harmonization-initiative 

 
Pasaulinė harmonizavimo iniciatyva (GHI) yra tarptautinis nepriklausomų mokslininkų ir mokslinių 

organizacijų tinklas, bendradarbiaujantis siekiant suderinti pasaulinius maisto saugos reglamentus ir 

teisės aktus pasitelkiant patikimas mokslo žinias. GHI pasisako už moksliškai pagrįstą visuotinį maisto 
saugos įstatymų ir reglamentų suderinimą, kuris pašalintų prekybos kliūtis, kurias kartais bandoma 

neteisingai pateisinti maisto saugos reikalavimų apsauga, siekiant padėti sumažinti badą pasaulyje ir 

pagerinti visų gyventojų aprūpinimą maistu. GHI yra ne pelno siekianti organizacija, registruota Vienoje, 

Austrijoje. Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite www.globalharmonization.net. 
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