“Achieving consensus on the science of food regulations and legislation to ensure the global availability of safe and
wholesome food products for all consumers"

“በሳይንሳዊ የምግብ ህግጋትና ድንጋጌዎች መግባባት ላይ መድረስ በዓለም አቀፍ ደረጃ ደህንነቱ የተጠበቀና ምሉዕ የሆነ ምግብን ለሁሉም በላተኛ ለማቅረብ
ያስችላል”

የሚዲያውን ለማኘት፤ የዓስተን የግንኙነት ቡድንን ያነጋግሩ
communications@globalharmonization.net

ወዲያውnu የሚለቀቅ

ከእንግዲህ ወዲያ በዓለም ላይ የትም የሚከሰትን ከባድ የምግብ ደህንነት አደጋን ላለመጠቆም ምንም
ምክንያት መኖር የለበትም
የምግብ ደህንነት አደጋ መጠቆሚያ ድረገጽ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ባለ የዓለም ቋንቋዎች እየቀረበ መሆኑ በምግብና መጠጥ ኢንዱስትሪዎች የሚሰራ
ማንም ሰው በሚችለው ቋንቋ ሚስጢራዊ በሆነ መንገድ ሳይደረስበት ጥቆማ እንዲያደርግ ይረዳዋል።
ቪየና፣ ኦስትርያ በፈረንጆቹ ታህሳስ 1፣ 2021 ዓለማቀፉ የትብብት ተነሳሽነት (ዓስተ) የምግብ ደህንነት አደጋ መጠቆሚያ ድረገጹ ከ30 በላይ በሆኑ
ቋንቋዎች መቅረቡን በደስታ ያበስራል። ይህም በHttps://whistle.globalharmonization.net ማስፈንተሪያ/አያያዥ ለሁሉም
ሰው በሁሉም አገራት በምግብና መጠጥ እንዱስትሪዎች ለሚሰሩ ሁሉ ተደራሽ ተደርጓል።
እስከዛሬ ፍጹም ሚስጢራዊ የሆነ የምግብ ደህንነት አደጋ ስጋቶች መጠቆሚያ ሥርዓት በዓለም ላይ አልነበረም። ጨዋነትና ሥነምግባር የጎደላቸውን
የምግብ አቀናባሪዎችና አቅራቢዎችን ለመከላከል ዓስተ ይህንን በዓይነቱ የመጀመሪያው የሆነውን የምግብ ደህንነት አደጋ መጠቆሚያ ደረገጽ በፈረንጆቹ
ከነሐሴ 2021 ጀምሮ ክፍት አድርጓል። በኢንግሊዝኛ ቋንቋ የጀመረው ይህ መድረክ በአሁኑ ሰዓት ከ30 በላይ በሆኑ ቋንቋዎች ተደራሽ ተደርጓል።
ከአሁን በኋላ ሸማቾችን/በላተኞችን ሊጎዳ፣ ሊያሳምም አለያም ለሞት ሊዳርግ የሚችል አደገኛ የምግብ ደህንነት ችግሮችን ላለመጠቆም ምንም ምክንያት
መኖር የለበትም። ስለሆነም በዓለም ዙሪያ ለምግብና መጠጥ ኩባኛዎችና ድርጅቶች የሚሰሩ ሁሉ የምግብ ደህንነት ችግሮችን እንዲጠቁሙ ይበረታታሉ።

በሥራ ቦታዎ የሚመረቱ ምግቦችን የቤተሰብዎ አባላት እንዲጠቀሙ ይፈቅዳሉ? ካልሆነስ ለምን? ምግቡ/መጠጡ ለተጠቃሚዎች ጤንነት ሥጋት
አለውን? እንዲያ ከሆነ አሁን በሚስጢራዊ መንገድ ጥቆማ የሚያደርጉበትና ሌሎችንም ሰብዓዊ ፍጡራን የሚታደጉበት መንገድ ተዘጋጅቶሎታል።
ይጠቀሙ፣ ይጠቁሙ፣ ለሰብዓዊነት ይቁሙ!
የባለብዙ ቋንቋዎች መጠቆሚያ ደረገጹ የሚገኘው በሚከተለው ማስፈንጠሪያ ነው፦ Https://whistle.globalharmonization.net/.
ጥቆማ ማድረግ የሚፈልግ ሰው ሁሉ የሚልከው መረጃ በሚስጢራዊነት እንደሚጠበቅና ዓስተ ሁሉ እንደማያውቅ እርግጠኛ መሆን አለበት። ይህም
የጠቋሚዎችን ማንነትና ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል ነው።
በተደጋጋሚ የሚነሰ ጥያቄዎች ስር የተዘረዘሩትን ቀላል ዘዴዎችንና ምክሮችንም በጥንቃቄ ተግባራዊ ማድረግ በእጅጉ ይረዳል። በተደጋጋሚ የሚነሰ
ጥያቄዎችንና መልሶቻቸውን ለማግኘት ይህንን አያያዥ ይከተሉ፦ https://whistle.globalharmonization.net/faq
ይህንንም በተገቢው መተግበር ጥቆማ ሰጪዎች በትስስር አቅራቢዎች እንዳይታደኑና እንዳይደረስባቸው ይረዳል። ለምሳሌ የመስሪያ ቤትዎን
ኮምፒውተሮችን ለጥቆማ መስጫው ቅጽ መሙያ አይጠቀሙ፤ ማንነትን የማያሳውቅ (incognito) ማሰሻ ይጠቀሙ፣ ማንነትዎን የሚጠቁም
ማንኛውንም መረጃ አይጥቀሱ። በእነዚህ ዘዴዎች ማንነትዎን በመደበቅ ጥቆማ ማድረግ ይቻልዎታል።
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