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ЗА ИТНО ОБЈАВУВАЊЕ

ВЕЌЕ НЕ ПОСТОИ ИЗГОВОР ЗА НЕПРИЈАВУВАЊЕ НА
СЕРИОЗЕН ИНЦИДЕНТ СО БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА
КАДЕ БИЛО ВО СВЕТОТ
Интернет страницата за анонимни укажувачи во врска со инциденти со безбедност на храната е
достапна на сé поголем број на јазици и ќе му помогне на секој кој работи во индустриите за
производство на храна и пијалоци, каде било во светот, за да извести за сериозни инциденти во
врска со безбедност на храната, без ризик да бидат идентификувани.

(Виена,

Австрија)

1

декември

2021

година

-

Иницијативата

за

глобална

хармонизација (Global Harmonization Initiative - GHI) со задоволство го најавува
пуштањето на интернет страницата за анонимни укажувачи во врска со инциденти со
безбедност

на

храната

која

е

достапна

на

30

јазици.

Tаа

е

достапна

на:

https://whistle.globalharmonization.net за кој било, од која било земја, односно за секој кој
работи во индустриите за производство на храна и пијалоци.
Досега никогаш немало глобален систем за известување за загриженоста за безбедноста на
храната, кој згора на тоа е навистина анонимен. Како пречка за бескрупулозните добавувачи
на храна, Иницијативата за глобална хармонизација за прв пат ја отвори интернет
страницата за анонимни укажувачи во врска со инциденти со безбедност на храната во
август оваа година. Првично лансирана на англиски јазик, таа сега е достапна на преку 30
јазици.
Веќе не постои изговор за непријавување на сериозен инцидент со безбедност на храната
кој може да им наштетети на потрошувачите, да ги разболи или дури и да предизвика смрт.
Затоа ги охрабруваме луѓето кои работат во компаниите за производство на храна и
пијалоци, каде било во светот да ја пријават својата загриженост за безбедноста на
производот што се произведува.
Дали би му дозволил на своето семејство да ја јаде храната што се произведува во
твојата фабрика? Ако не, зошто не? Дали таа претставува ризик за луѓето што ја јадат?
Ако одговорот е да, тогаш постои начин како да го пријавиш ова анонимно.
Повеќејазичната страница за известување е достапна на:
https://whistle.globalharmonization.net/. Секој што ќе избере да пријави инцидент може да се
увери дека нивниот извештај е анонимен - всушност дури и GHI не знае кој поднел извештај.
Ова е за да се заштити идентитетот на укажувачите.
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Во делот за најчесто поставувани прашања на оваа интернет страница објавени се низа на
едноставни правила кои треба да ги следат укажувачите (види на:
https://whistle.globalharmonization.net/faq). Ова ќе оневозможи следење на укажувачите од
страна на провајдерите на интернет услугите. На пример, при пополнување на формуларот
не употребувајте уреди или мрежи на вашите компании, употребувајте го пребарувачот
„инкогнито“ како приватна страница и не споменувајте ништо што може да доведе во ваша
идентификација. На овој начин ќе бидете безбедни, односно вашиот идентитет ќе биде
заштитен.
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