ÉLELMISZERHIGIÉNIAI ALKALMASSÁGI TESZT
2018.
1. Az ivóvíz tárolására használt edényből milyen módon lehet csak vizet venni?
 Külön csak erre a célra használt edénnyel lehet belőle meríteni.
 Az edény kifolyó nyílásán lehet belőle önteni.
 Önthetünk is, és meríthetünk is belőle.
2. Lehet-e ételkészítéshez, mosogatáshoz nem ivóvíz minőségű vizet használni?
 Mosogatáshoz és ételkészítéshez forralás után.
 Csak mosogatáshoz.
 Egyikhez sem lehet.
3. A táborbontáskor legalább mekkora földréteggel kell fedni a latrinát, a szikkasztó- és a
szennyvízgödröt?
 Legalább 50cm.
 Legalább 20cm.
 Legalább 30cm.
4. Mikor kell beszerezni a hűtést igénylő élelmiszereket, ha a patak vizében tudjuk azokat átmenetileg
hűteni?
 Legfeljebb 24 órával korábban.
 Legfeljebb 48 órával korábban.
 Közvetlenül a felhasználást megelőzően.
5. Melyik hely nem alkalmas konyha céljára?
 Ponyvával fedett sörasztal.
 Földre terített viaszosvászon.
 Konyhasátor.
6. Élővíztől és a sátraktól legalább mekkora távolságra kell elhelyezni a latrinát, a szikkasztó- és a
szennyvízgödröt?
 Legalább 20méterre.
 Legalább 50méterre.
 Legalább 30méterre.
7. Miben tároljuk a mosogatószert?
 A mosogató mellett kis tálkában, hogy könnyebb legyen a mosogató szivacsot belemártani.
 Eredeti csomagolásban, vagy felirattal ellátott zárható flakonban.
 Csak az erre kialakított flakonban az elsősegélynyújtó felszereléssel együtt egy ládában vagy
dobozban.
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8. Ha a keletkező ételmaradékot (moslékot) naponta nem tudom elszállítani, akkor miben kell gyűjteni,
vagy tárolni?
 Egy arra alkalmas lábosban.
 Szikkasztó-, vagy szennyvízgödörben.
 A mosogatás 0. fázisánál használt lavórban.
9. Kinek kell egészségügyi nyilatkozattal rendelkeznie, hogy a táborozásra alkalmas?
 Csak a 18 évesnél fiatalabbaknak.
 Csak a várandós nőknek.
 A tábor minden résztvevőjének.
10. Ki nem vehet részt az ételkészítésben?
 Aki hányt, vagy hasmenése volt.
 Aki lázas, vagy torokgyulladása van.
 Akinél az előbbi tünetek valamelyike jelentkezik, és a velük egy sátorban lakó személyek.
11. Engedélyezett-e a kétfázisú mosogatás?
 Nem, kizárólag klórmésszel szabad fertőtleníteni.
 Igen, ha speciális kombinált zsíroldó-fertőtlenítőszer van az első fázisban.
 Nem, csak a háromfázisú mosogatást engedélyezett: áztatás, öblítés, törölgetés.
12. Meddig fogyasztható el a meleg étel az elkészítése (sütés, főzés) után?
 12 órán belül felszolgálható melegítés/forralás után.
 3 órán belül.
 6 órán belül.
13. Mikor kell lemosni a konyhai feldolgozó felületeket (asztal, polc, stb.)?
 Legalább a mosogatásnál.
 Legalább a táborbontás során.
 Legalább naponta egyszer.
A tábor parancsnoka: ........................................................................................................................................
A tábor konyhafőnökének neve: ...................................................................................................................
- anyja neve: .........................................................................................................................................................
- születési helye, ideje: ............................................ , _ _ _ _ . év .......................................... hó _ _ . nap
Kelt: .................................. , 2018. év .................................... hó _ _ . nap
...............................................
konyhafőnök
Megjegyzés:
- Az adott kérdésre adott helyes választ, a megfelelő válaszlehetőség melletti -ben történő két egymást metsző egyenes vonallal
lehet megtenni. Például „X”, vagy „+” jelöléssel.
- Téves válasz megjelölés esetén, a javított választ jól láthatóan kell megjelölni.
- Legalább 80%-ban helyesen kitöltött, dátummal, aláírással ellátott tesztre adható alkalmassági igazolás.
- A kitöltött tesztet a táborozási engedély kéréssel együtt kell szolgálati úton elküldeni az országos táborozási vezetőnek.
- A megfelelt tesztre történő igazolást, az országos táborozási vezető a táborozási engedéllyel együtt küldi a táborozási engedély
kérésben megadott címre.
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