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SKUBUS PRANEŠIMAS 

 

NUO ŠIOL NĖRA JOKIOS PATEISINAMOS PRIEŽASTIES 

NEPRANEŠTI APIE RIMTĄ MAISTO SAUGOS INCIDENTĄ, 

ĮVYKUSĮ BET KURIOJE ŠALYJE  

Pranešimų apie maisto saugos incidentus svetainė, kuri pasiekiama vis daugiau kalbų, padės 

kiekvienam maisto ir gėrimų pramonėje dirbančiam žmogui bet kurioje pasaulio vietoje 

anonimiškai pranešti apie rimtus maisto saugos incidentus, nerizikuojant atskleisti savo 

tapatybę. 

(Viena, Austrija) 2021 m. gruodžio 1 d. – Pasaulinė harmonizavimo iniciatyva (GHI) su 

malonumu praneša, kad pranešimų apie maisto saugos incidentus svetainė dabar 

pasiekiama daugiau nei 30 kalbų. Ją galima rasti adresu https://whistle.globalharmonization.net 

bet kurioje šalyje maisto ir gėrimų pramonėje dirbantiems žmonėms.  

Iki šiol niekada nebuvo pasaulinės pranešimų apie susirūpinimą maisto sauga sistemos, kuri, be 

to, būtų tikrai anoniminė. Siekdama atgrasyti nesąžiningus maisto tiekėjus, Pasaulinė 

harmonizavimo iniciatyva šių metų rugpjūčio mėn. pirmą kartą atidarė pranešimų apie maisto 

saugos incidentus svetainę. Iš pradžių ji buvo išleista tarptautine anglų kalba, o dabar pasiekiama 

daugiau nei 30 kalbų. 

Nuo šiol nebėra jokios pateisinamos priežasties nepranešti apie rimtas maisto saugos problemas, kurios gali 

pakenkti vartotojams, jie gali dėl to susirgti ar net mirti. Todėl raginame žmones, dirbančius maisto ir gėrimų 

įmonėse bet kurioje pasaulio vietoje, pranešti apie savo susirūpinimą gaminamo produkto sauga. 

Ar leistumėte savo šeimai valgyti gaminį, kurį gaminate darbe? Jei ne, tai kodėl? Ar tai 

kelia pavojų jį vartojančių žmonių sveikatai? Jei taip, dabar turite galimybę apie tai pranešti 

anonimiškai. 

Daugiakalbę ataskaitų teikimo svetainę rasite adresu https://whistle.globalharmonization.net/. 

Kiekvienas, nusprendęs pranešti apie incidentą, gali būti tikras, kad jų pranešimas yra anoniminis 

– iš tikrųjų net GHI nežino, kas pateikė pranešimą. Taip siekiama apsaugoti informatorių 

tapatybę. 

Svetainės dažniausiai užduodamų klausimų srityje paaiškinta, kad yra kelios paprastos taisyklės, 

kurių turėtų laikytis informatoriai (žr. https://whistle.globalharmonization.net/faq). Jos užtikrina, 

kad tinklo teikėjai negalėtų nustatyti pranešėjų tapatybės. Pavyzdžiui, nenaudokite įmonės 
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įrenginių ar tinklų formai užpildyti, nenaudokite naršyklės „inkognito“ privačių puslapių ir 

neminėkite nieko, kas galėtų jus identifikuoti. Tokiu būdu galite būti saugūs žinodami, kad jūsų 

tapatybė yra apsaugota. 
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