
O nouă prevedere a normei per-
mite operatorului de servicii ali-
mentare să ofere o zonă cu scaune 
desemnată în exterior pentru cli-
enții care doresc să ia masa 
însoțiți de câinele de companie. 
Unitățile care doresc să permită 
câinii de companie trebuie să fur-
nizeze proceduri scrise care să 
demonstreze cum vor fi abordate 
problemele privind sănătatea 
publică înainte de a permite 
câinii clienților în unitate. 

Trebuie furnizate următoarele 
informații: 
1. Diagrama și descrierea 

spațiului exterior care ur-
mează a fi desemnat ca fiind 
disponibil clienților cu câini 
de companie. 

2. Atașarea unui exemplar al 
politicii unității pentru toți 
angajații, în care să se speci-
fice „Angajații nu au voie să 
atingă, să mângâie sau să in-
tre în contact în alt mod cu 
câinii în timp ce servesc ali-
mente sau băuturi, manipu-
lează vesela„ și „Excrementele 
de câine trebuie curățate ime-
diat”. Politica trebuie să de-
scrie și locul în care se află 
setul pentru curățarea excre-
mentelor de la câini. 

3. Descrierea metodei de infor-
mare a angajaților și clienților 
de către unitatea alimentară 
cu privire la următoarele  
aspecte: 

• Câinii nu trebuie să intre în 
contact cu vesela de servire, 
ustensilele și tacâmurile.  
Clienții trebuie să țină în  
permanență câinii în lesă și 
sub control. 

• Câinii nu au voie pe scaune, 
pe mese și pe alte obiecte de 
mobilier. 

 

• În niciun moment câinii de 
companie nu au voie să se 
deplaseze în interiorul sau în 
zonele exterioare nedesem-
nate ale unității alimentare. 
Câinii utilitari au voie în in-
teriorul zonelor pentru cli-
enți. 

• Câinii periculoși și potențial 
periculoși sunt interziși. O 
unitate alimentară poate  
exclude câinii din incintă.  

Câinii bine dresați sunt permiși 

Câinii de companie în zonele 
cu scaune desemnate din exterior  
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(E) Câinii de companie pot fi permiși  
în zonele cu scaune din exterior ale 
unei unități alimentare în următoarele 
condiții: 
(1) Unitatea alimentară are proceduri 
scrise care includ: 
(a) O diagramă cu spațiul exterior  
care urmează a fi desemnat ca fiind 
disponibil clienților cu câini de  
companie; Pf 
(b) Procedura unității pentru asig-
urarea faptului că angajații nu ating, 
mângâie sau intră în contact în alt mod 
cu câinii de companie și pentru 
curățarea imediată a excrementelor de 
câine. De asemenea, procedura trebuie 
să descrie amplasamentul materialelor 
și echipamentelor necesare pentru 
curățarea excrementelor de câine; Pf și 
(c) Procedura unității privind  
informarea angajaților și a consumato-
rilor în legătură cu cerințele acestui 
paragraf. Pf 
(2) Câinii de companie nu trebuie să 
intre în contact cu vesela de servire, 
ustensilele și tacâmurile. De asemenea, 
câinii de companie nu au voie pe 
scaune, pe mese și pe alte obiecte de 
mobilier. Pf 
(3) Angajații și consumatorii nu au  
voie să ofere mâncare câinilor de com-
panie. Pf 
(4) Câinii de companie trebuie să fie în 
permanență ținuți în lesă și controlați 
de către consumatori. Pf 
(5) În niciun moment câinii de compa-
nie nu au voie să se deplaseze în interi-
orul sau în zonele exterioare nedesem-
nate ale unității alimentare. Pf 

MOTIVE DE SĂNĂTATE 

PUBLICĂ: 
Problemele privind sănătatea includ; 
câinii care își fac nevoile pe podea, 
angajații care îi mângâie și nu se spală 
pe mâini, câinii care mănâncă din 
farfuriile clienților și comportamentul 
agitat al acestora. În evaluarea 
riscurilor asupra sănătății, divizia de 
sănătate publică a identificat tipurile de 
unități de alimentație în exterior care 
ar prezenta risc scăzut, minim sau 
niciun risc pentru populație. În aceste 
unități, proprietarii de restaurante care 
permit câinii în zonele de luat masa din 
exterior trebuie să respecte practicile 
care reduc la minimum posibilele 
riscuri. Nu există nicio modificare 
pentru zonele de luat masa din interior. 
Singurele animale permise în interiorul 
restaurantelor sunt animalele utilitare 
care însoțesc persoanele cu dizabilități 
sau animalele utilitare, cum ar fi câinii 
polițiști.  
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