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Öntapadó felirat szövege (Fehér alapon kék feliratok) 
Javasolt 
méret 

Kért méret, anyag 
(műanyag, fém) 

Kért 
mennyiség 

Üzlettér 
Az egység HACCP rendszerben működik 240 x 120     
Léghőmérséklet folyamatosan ……… oC között. Ellenőrzés 
gyakorisága: ……………………….. 120 x 60     
Gazdasági bejárat (áruátvétel) 
"nyíl helye" 480 x 204     
Tőkehús 120 x 60     
Baromfi hús 120 x 60     
Hal 120 x 60     
Zöldség-gyümölcs 120 x 60     
Tej és tejtermékek 120 x 60     
Húskészítmények 120 x 60     
Cukrászati készítmények 120 x 60     
Hidegkonyhai termékek 120 x 60     
Nyers tej 120 x 60     
Fogyasztás előtt fel kell forralni 120 x 60     
Kedves Vevőink! 
A terméket kézzel érintése tilos. 
Kérjük használják a kihelyezett fogót vagy zacskót a kiválasztott 
termék elvételéhez! 
Köszönjük. 240 x 120     

Kézmosás 
Ivóvíz (piktogramos) 160 x 250     
Szer megnevezése: ………………. Felhasználás célja: ………… 
Használat módja: ………………………. Felhasználható (minőség 
megőrzési határidő) a dobozon   Behatási idő: ……… 120 x 60     
Kezet kell mosni a munkavégzés megkezdése előtt,  a különböző 
munkafolyamatok elvégzése előtt, WC használat előtt és után 
orrfújás vagy bármi más után, amely során a kéz 
szennyeződhetett, fertőződhetett. 240 x 120     
Kézmosás helyes folyamata: 
- folyó meleg vízben történő leöblítésével eltávolítjuk az 
esetlegesen ott lévő durva szennyeződéseket, 
- adagolóból a feliratozásnak megfelelő mennyiségű kombinált 
kézmosószer, hígítás nélküli alapos bedörzsölése (behatási idő 
alatt a kezet alaposan átdörzsöljük a kézmosószerrel, ehhez 
körömkefét is kell használni), 
- behatási idő kivárása, 
- folyó meleg vizes öblítés, 
kéz szárítása egyszer használatos 
papírtörölközővel/kézszárítóval. 240 x 120     

Üzemi terület feliratai 
ZÁROLT, NEM FORGALMAZHATÓ 120 x 60     
SELEJT ÁRU, NEM FORGALMAZHATÓ 120 x 60     
közlekedési útvonal jelzések: 33 m x 5 cm-es öntapadó tekercsek       
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Vigyázz! Méreg! 
Kártevőirtás! 
Szám:  
Kártevőirtó neve, telefonszáma: 160 x 100     
Csak élelmiszerek számára 800 x 100     
Étkezni, inni tilos (piktogramos, fekete/piros) 160 x 250     
Dohányozni tilos (piktogramos, fekete/piros) 160 x 250     
A szemüveg kivételével tilos gyűrűt, karórát, fülbevalót, lakkozott 
vagy műkörmöt, műszempillát viselni, a termelőhelyiségekbe 
személyes használati tárgyakat bevinni. 240 x 120     
Védőruha használata kötelező!: …(előírt védőruhák 
felsorolásához hely: alkoholos filccel írható, nem törölhető) 240 x 120     
Nem fertőtlenített tojás 120 x 60     
Fertőtlenített tojás 120 x 60     
Tojás érintése után a dolgozónak fertőtlenítőszeres kézmosást 
kell végeznie 120 x 60     

Ajtófeliratok 
Mosó helyiség 250 x 80     
Raktár: …….  (Beíráshoz hely: alkoholos filccel írható, nem 
törölhető) 240 x 120     
Göngyölegtároló: …………………. (Beíráshoz hely: alkoholos 
filccel írható, nem törölhető) 240 x 120     
Zöldség előkészítő helyiség 240 x 120     
Nyers hús előkészítő helyiség 240 x 120     
Baromfi előkészítő helyiség 240 x 120     
Hal előkészítő helyiség 240 x 120     
Csemege előkészítő helyiség 240 x 120     
Bevásárló kosár és kocsi mosó 240 x 120     
Hulladéktároló hely  240 x 120     

Takarítás 
Nem ivóvíz (piktogramos, fekete/piros) 160 x 250     
Hulladéktároló- edények tisztításához-fertőtlenítéséhez vízvételi 
hely 120 x 60     
Veszélyes hulladék 240 x 120     
EWC kódszámos táblák, egyedi felirattal, fehér/fekete színű 250 x 160     
Fertőzésveszélyes hulladékok 240 x 120     
Papírhulladék (irodai) 200 x 300     
Papírhulladék (karton) 200 x 300     
Tisztítószerraktár: szociális helyiségek 240 x 120     
Tisztítószerraktár: üzlettér 240 x 120     
Tisztítószerraktár: üzemi terület 240 x 120     
Tisztítószerraktár: nyers hús előkészítő helyiség 240 x 120     
Tisztítószerraktár: szennyvízcsatorna 240 x 120     
Takarítóeszköz szennyvízcsatorna. Más célra használni tilos! 120 x 60     
Takarítóeszköz szociális helyiségek Más célra használni tilos! 120 x 60     
Takarítóeszköz üzlettér Más célra használni tilos! 120 x 60     
Takarítóeszköz üzemi terület Más célra használni tilos! 120 x 60     
Takarítóeszköz Nyers hús Más célra használni tilos! 120 x 60     
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A személyzet a) takarításkor külön e célra szolgáló ruházatot 
köteles viselni, b) takarítás után köteles tisztálkodni és - szükség 
esetén - szennyezett testfelületét fertőtleníteni. A tisztítást végző 
személy munkája közben élelmiszert nem szolgálhat ki 240 x 120     

Mosogatás 
Zöldség eszköz 120 x 60     
Nyers hús eszköz 120 x 60     
Baromfi eszköz 120 x 60     
Hal eszköz 120 x 60     
Zöldség mosogató. Más mosogatásra használni tilos! 120 x 60     
Hús mosogató Más mosogatásra használni tilos! 120 x 60     
Hal mosogató Más mosogatásra használni tilos! 120 x 60     
A mosogatáshoz használt eszközök tisztítása: 
Fertőtlenítése:….Szer megnevezése: ………………. 
Felhasználás célja: ……………………. 
Használat módja: ……………………….Felhasználható (minőség 
megőrzési határidő) a dobozon Behatási idő: ………  160 x 100     

Három fázisú mosogatás: Előtisztítás 1.fázis Tisztítószeres 
tisztítás, zsíroldás 2. fázis Fertőtlenítés 3. fázis Öblítés Szárítás 120 x 60     
Előtisztítás mechanikusan: durva szennyeződések felszedése, 
lekaparása, leöblítése 120 x 60     
1.fázis Tisztítószeres tisztítás, zsíroldás: lemosással, 
beáztatással Tisztítószer megnevezése: ………………. 
Használat módja: ………………………. Felhasználható 
(minőség-megőrzési határidő) a dobozon Behatási idő: ……… 
Zsíroldás: …………….. 0C-os oldatban 
A tisztítószeres tisztítás után a felületeken látható szennyeződés 
nem maradhat 120 x 60     
2. fázis Fertőtlenítés Zsíroldószer-maradék nem lehet a 
fertőtlenítésre kerülő eszközön Fertőtlenítőszer megnevezése: 
………………. Használat módja: ………………………. 
Felhasználható (minőség-megőrzési határidő) a dobozon 
Behatási idő: ……… 120 x 60     

3. fázis Öblítés 40 0C-os folyóvízzel Nem megfelelő öblítés 
esetén a mosogatást újra kell kezdeni Öblítés ellenőrzése: 120 x 60     
Szárítás Törölgetni tilos. 120 x 60     
Két fázisú mosogatás: előtisztítás tisztítás-fertőtlenítés öblítés 
szárítás 120 x 60     

 


