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ТЕЗ ҚАБЫЛДАУ ҮШІН 

 

ГЛОБАЛДЫҚ ГАРМОНИЗАЦИЯ БАСТАМАСЫ 
ТАМАҚТАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША ОҚИҒАЛЫҚ ЕСЕП 

САЙТЫ 

 
Жаңа интернет-сайт әлемнің кез келген жерінде тамақ және сусын өндірісінде жұмыс 

істейтін кез келген адамға азық -түлік қауіпсіздігі туралы елеулі оқиғалар туралы 

хабарлауға көмектеседі. 

 

 (Вена, Австрия) 2021 ж. 9 тамыз - Жаһандық үйлестіру бастамасы (GHI) азық-

түлік қауіпсіздігі оқиғалары туралы хабарлау үшін веб-сайттың ашылғанын 

қуанышпен хабарлайды. Ол мына жерде қол жетімді: https://whistle.globalharmonization.net 

кез келген елдегі тамақ және сусындар саласында жұмыс істейтіндерге арналған. 

 

«Бүкіл әлемде тамақ өнеркәсібі қызметкерлерінің көпшілігі жұмыс беруші олардың кім 

екенін білудің салдары болғандықтан, қауіпсіздік мәселелері туралы сырттан хабарлауға 

батылы бармайды. Кейбір қызметкерлер өз ар-ұждандарына сүйенеді, нәтижесінде 

адамдарды зияннан құтқара отырып, олар көбінесе жұмыстан шығып қалады және одан да 

ауыр зардаптарға ұшырауы мүмкін. Бұл әлі де көптеген сыбырлаушылардың тағдыры. Осы 

себепті GHI азық-түлік қауіпсіздігі туралы анонимді сайт жасады. Анонимділікке баса назар 

аударылады және біз мұны қамтамасыз ету үшін веб-сайтқа негізделген құпиялылық 

шараларын қолдандық. Интернеттегі репортажды толтыру кезінде репортерге жиі өзін-өзі 

тануға мүмкіндік беретін ешнәрсе айтпауды ескертеді», - дейді GHI президенті Хууб 

Леливелед.  

 

Күн сайын, барлық жерде тамақ және сусын индустриясы әлем халқына қауіпсіз, пайдалы 

және жағымды өнімдер ұсынады. Алайда, кейде азық-түлік кездейсоқ немесе кейбір 

жағдайларда әдейі шығарылады, бұл талап етілетін қауіпсіздік стандарттарына сәйкес 

келмейді. Бұл маңызды алаңдаушылық және GHI алдын алуға көмектескісі келетін нәрсе. 

Азық-түлік қауіпсіздігі мәселелері тұтынушылардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін, ал 

ең нашар жағдайда өлімге әкелетін денсаулыққа қауіп төндіреді. Азық-түлік қауіпсіздігі 

мәселелері әлем халқына қауіп төндіреді және адамдардың жеткілікті, қауіпсіз, құнарлы 

тағамға қол жеткізуін болдырмайды. Барлық елдерде азық-түлік қауіпсіздігі оқиғалары 

туралы есептер көбейіп келеді, бұл негізінен қадағалау мен есеп беру жүйесін жақсартуға 

байланысты деп есептеледі. Сондай-ақ, тұтынушылар мен тамақ өнімдері мен сусындарды 

өндіруде, өңдеумен және жеткізуде жұмыс істейтін адамдардың азық-түлік қауіпсіздігі 
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туралы хабардар болуының көмегі болып табылады. Азық-түлік қауіпсіздігі туралы 

хабарланған оқиғалар айсбергтің шыңы ғана. Әлемнің әр елінде күн сайын орын алатын 

көптеген хабарланбаған оқиғалар көзге көрінбейді. 

Нашар жағдайларда, азық-түлік қауіпсіздігі мәселелері ұқыпсыз әрекеттерге, яғни 

процедураларды орындамауға немесе дұрыс процестердің болмауына байланысты болуы 

мүмкін. Қылмыстық саналар да азық-түлік қауіпсіздігіне қатысты алаңдаушылықтың 

маңызды себебі болып табылады. Қасақана алаяқтық әрекеттерге кірісті жоғарылату үшін 

төмен немесе тыйым салынған ингредиенттерді қолдану жатады және олардың барлығы 

тұтынушыларға зиян келтіру қаупі бар. 

Азық-түлік қауіпсіздігінің құндылықтары мен заңнамасы елдер арасында әр түрлі болады. 

Ұлттық үкіметтер мұны әр түрлі жолмен жүзеге асырады. Ақпарат таратушылардың ресми 

ұлттық схемалары кейбір елдерде де бар. Бұл азық-түлік қауіпсіздігі туралы алаңдаушылық 

білдіргісі келетін адамдарға арналған. Олар сыбырлаушыларға көрсете алатын қорғаныс 

деңгейінде әр түрлі болады. 

Тіпті кейбір елдер ұсынатын қорғаныс деңгейіне қарамастан, адамдар хабарлау 

схемаларынан сақтана алады, әсіресе оларды анықтауға болады. Осы себепті, сонымен 

қатар азық-түлік қауіпсіздігі мәселелерін жедел хабарлауға деген қажеттіліктің артуымен 

қатар, GHI оңай қол жетімді онлайн-есеп беру құралы - азық-түлік қауіпсіздігі 

оқиғалары туралы хабарлауға арналған веб-сайт құрды. Бұл онлайн-сайт әлемнің кез 

келген жерінде азық-түлік жеткізілімінде жұмыс істейтіндерге арналған, олар азық-түлік 

компаниясындағы өнімнің немесе процестің қауіпсіздігіне алаңдайды. Ең бастысы, бұл 

анонимді. Сайт қазіргі уақытта ағылшын тілінде бар, бірақ жақын арада жергілікті тілдерде 

де қолжетімді болады. 

 

GHI алатын ауыр оқиғалар туралы барлық есептерді азық-түлік қауіпсіздігі бойынша 

сарапшылар тобы бағалайды. GHI «маңызды» деп есептейтін мәселелер бойынша (яғни 

тұтынушыларға ауыр зиян келтіруі мүмкін), GHI қызығушылық танытқан елдегі жергілікті 

билік органдарына хабарлайды және оларды тексеруді сұрайды. Бұл сайт тамақ пен сусын 

өндірісінде жұмыс істейтін адамдарға қауіпсіздіктің кез келген маңызды мәселелерін 

хабарлау үшін әлеуметтік желілерде ақпараттық науқанмен бірге басталады. Төмендегі 

инфографиканы қараңыз. 
 

 

Facebook: GHI4FoodSafety Twitter: @GHI4FoodSafety LinkedIn: жаһандық-үйлестіру-бастама 
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### 

Жаһандық үйлестіру бастамасы (GHI) - бұл жеке ғалымдар мен ғылыми ұйымдардың халықаралық 

желісі, ғылыми зерттеулер арқылы азық -түлік қауіпсіздігі жөніндегі жаһандық ережелер мен 

заңнаманы үйлестіруге жәрдемдесу. GHI азық-түлік қауіпсіздігі туралы заңдар мен ережелерді 

ғылыми негізделген жаһандық үйлестіруді жақтайды, бұл азық-түлік қауіпсіздігін қорғау ретінде 

көрінетін сауда кедергілерін жояды, әлемдегі аштықты төмендетуге және барлығына азық-түлік 

қауіпсіздігін арттыруға көмектеседі. GHI - Австрияның Вена қаласында тіркелген коммерциялық емес 

ұйым. Қосымша ақпарат алу үшін www.globalharmonization.net сайтына кіріңіз 


