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K OKAMŽITÉMU ZVEREJNENIU

NEEXISTUJE ŽIADNE OSPRAVEDLNENIE PRE NENAHLÁSENIE
VÁŽNEHO POŠKODENIA POTRAVÍN, KTORÉ MôŽU
NARUŠIŤ ZDRAVIE KONZUMENTOV KDEKOĽVEK VO SVETE
Stránka oznamovateľov (whitleblowerov) o nahlasovaní incidentov bezpečnosti potravín je
dostupná v čoraz väčšom počte jazykov a pomôže každému, kto pracuje v potravinárskom
priemysle kdekoľvek na svete anonymne nahlásiť závažné incidenty v oblasti bezpečnosti
potravín bez rizika, že bude identifikovaný.
(Viedeň, Rakúsko) 1. december 2021 – Global Harmonization Initiative (GHI) s potešením
oznamuje, že stránka oznamovateľov (whistleblowerov) o nahlásení incidentu k bezpečnosti
potravín je dostupná vo viac ako 30 jazykoch. Viac informácii nájdete na stránke:
https://whistle.globalharmonization.net komukoľvek, v ktorejkoľvek krajine, kto pracuje v
potravinárskom a nápojovom priemysle.Until now, there has never been a global reporting system
for food safety concerns that moreover is really anonymous. As a deterrent to unscrupulous food
suppliers, the Global Harmonization Initiative first launched the Whistleblower Food Safety
Incident Report site in August this year. Originally launched in International English, it is now
available in over 30 languages.
Už neexistuje dôvod, aby ste nenahlásili vážne incidenty týkajúce sa bezpečnosti potravín, ktoré
môžu spotrebiteľom spôsobiť ujmu na zdraví alebo smrť. Preto vyzývame ľudí, ktorí pracujú pre
potravinárskom priemysle kdekoľvek na svete, aby nahlásili svoje podozrenie týkajúce sa
bezpečnosti vyrábaného produktu.
Ponúkli by ste svojej rodine konzumovať produkt, ktorý vyrobíte v práci? Ak nie, tak
prečo nie? Predstavuje zdravotné riziko pre ľudí, ktorí ho konzumujú? Ak áno, teraz existuje
spôsob, ako to nahlásiť anonymne.
Viacjazyčná stránka na podávanie správ je dostupná na:
https://whistle.globalharmonization.net/. Každý, kto sa rozhodne nahlásiť incident, si môže byť
istý, že jeho oznámenie je anonymné – v skutočnosti ani GHI nevie, kto oznámenie predložil. Ide
o ochranu identity oznamovateľov korupcie.
V časti “Často kladené otázky” na stránke je vysvetlených niekoľko jednoduchých pravidiel, ktoré
by mali oznamovatelia dodržiavať (pozri https://whistle.globalharmonization.net/faq). Tie
zabezpečujú, že oznamovateľov siete nemôžu vysledovať. Napríklad: ak vypĺňate formulár
nepoužívajte zariadenia alebo siete svojej spoločnosti, používajte súkromné stránky prehliadača
„inkognito“ a neuvádzajte nič, čo by vás mohlo identifikovať. Týmto spôsobom môžete mať istotu,
že vaša identita je chránená.
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