BEZPEČNOST
NEBALENÝCH
POTRAVIN PŘI
EPIDEMII
Potraviny nejsou zdrojem či cestou
přenosu koronaviru. Lidé by se neměli bát
nakupovat potraviny včetně nebaleného
pečiva, pokud ovšem dodrží doporučená
hygienická opatření.
Prodej nebaleného pečiva je povolen,
avšak za splnění některých podmínek,
například musí mít zákazníci k dispozici
pomůcky jako kleště a jednorázové rukavice.
Podle stanoviska Evropského úřadu pro
bezpečnost potravin (EFSA) zkušenosti
z předchozích epidemií způsobených
koronaviry, jako SARS či MERS ukazují,
že virus se prostřednictvím potravin
nepřenáší. Dle současných znalostí
popsaných cest přenosu koronavirů a jejich
nízkou schopností přežít ve venkovním
prostředí je nepravděpodobné, že by
dovážené zboží, jako potraviny a podobně
mohly být zdrojem infekce. Obecně platí,
že lidské koronaviry nepřežívají na suchém
povrchu.
Nový koronavirus je respirační virus.
K přenosu dochází primárně kontaktem
s infikovanou osobou, která zejména při
mluvení, kašlání a kýchání šíří infekční
kapénky na své okolí. Přenos je možný
také předměty čerstvě kontaminovanými
sekrety infikovaného člověka, proto je
nutné přenosu těmito způsoby všemožně
zabránit.

Vážení potravináři a zemědělci,
zažíváme mimořádné, velmi těžké období, kdy je naším
prvořadým úkolem zajistit zdraví obyvatel a dostatek
potravin. V souvislosti s nouzovým opatřením ohledně
šíření koronaviru naše ministerstvo denně monitoruje
situaci v zemědělských a zpracovatelských podnicích a
hledá možnosti, jak sektoru co nejúčinněji pomoci.
Denně jsem v kontaktu s podnikateli v zemědělství a
potravinářství, kteří pro zajištění dodávek potravin
vynakládají enormní úsilí. Podnikají bez omezení
provozu a mnozí z nich pracují 12 až 14 hodin denně,
šest až sedm dní v týdnu.
Ano, mnoho lidí pracuje ve ztížených a rizikových
podmínkách, především lékaři nebo prodavači. Neméně
důležití jsou ale i ti, kteří sice nejsou tolik vidět, ale bez
jejichž obětavé práce bychom se neobešli. Jsou to
zemědělci a potravináři, kterým za jejich velmi důležitou a nepřetržitou práci děkuji. Díky nim
máme na trhu dostatek potravin i v této složité době, přestože se potýkají například se
zásobováním, nedostatkem pracovníků či ochranných pomůcek.
Potravinářství a zemědělství patří ke strategickým odvětvím, bez kterých se za žádné situace
neobejdeme. Proto se snažíme přijímat cílená opatření na eliminaci budoucích ztrát. Vytvořit
zemědělcům a potravinářům takové podmínky a programy, aby byl zajištěn rozvoj do
budoucna, kromě jiného zajistit potravinovou soběstačnost obyvatel České republiky.
Zemědělci a potravináři jsou pro zvládnutí současné krize důležití. Cením si jejich pracovitosti
a zodpovědnosti.
Miroslav Toman
ministr zemědělství

