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stan'Owiącego ' powiat, dzielnicowej w mieście wyłączonym 

z województwa) rady .narodo.wej może w porozumieniu zpo~ 
wiatowym inspektoratem sanitarnym zezwolić na . sprzedaż 
w · określonych miejscowośc;iach l':lb miejscach lodów nie ' 
paczkowanych. W takim wypadku o.rgan samtarny . ustala 
wymagania sanitarne sprzedaży. 

3. Na zbiorczych opakowaniach lodów spn,edawanych 
luzeqt należy ' umieśc'i6 nazwę wytworni (producenta) i jej 
adres. 

.. § 1 L l . Sprzedaz ma!?l.ai ser'ówna targowiskach i w h,a
lach targowYch może być , prowadzona tylko 'w miejscach do 
tego celu wyzna·cz,onych. . . .' . 

2. ' Dopakow~nia masła oj sera wol~o ' używa'ć jedynie 
papi'eru pergaminowego. " . . 

3. -, Mleko , i śmietana mogą ' być sprzedawane z dzhanów, 
wiader i innych naczyń do tego przez.naczonych 'oniz w zam
kriiętych bulel\~ ach. Naczynia powirrny byc zamykaneszczel'

'. nYnlipokrywami zabezpiecza jącyrni ' przed za·nieczyszczenielli. 
.' 4: Ńapóje mleczne (maślahka, kef~ir, jogurt, laktoral i i~

ne) mogą ' być sprzedawane tylko w opakowa!łiach zamknIę-
tych. . .~. . 

' . § ,c12. · 1 . , Sprzed,aż warzyw, owoców i runa lę.śnego P0-
winna być prowadzona w sposób zabezpieczający przed bez~ 

' pośrednimzetknięciem ~ produktów z ziemią. Kosze i skrzynki 
. z tymi produktami należy ustawiać na podkładach. 

2. Opryskiwani·e warzyw i owoców może być dokony
wane jedynie przy użyciu czystej. zdatnej do picia . wody, 
za pomocą polewaczek lub innych czystych~naczyń. 

3. Solone, kwaszone i. marynowane owoce i war~ywa 
sprzedawane ' luzem należy przechowywać w szklanych lub ' 
drewnianych naczynIach albo ff!brycznych~ . opakowaniach 
zbiorczych. Używa-nie innych naczyń dozwolone jest tylko 
za zgodą inspektora sanitarneg'o. 

4. Sprzedaż środków spożywczych, o których !IlOWa w 
ust. 3, powinna być prowadzona przy użyciu łopa~el(, widel
ców i szczypiec z materiałów kwasoodpQrnych, 

§ 13. ' 1. SprzedaWCami w handlu okrężn'ym ' mogą być · 
tylko osoby, które odpowiadają warunkom zdrowia wymaga
nym przy sprzedaży środków spożywczych. Warunki te 
określają odrębne przepisy, 

2. Sprzedawcy obowiązani są posiadać a.ktualną książecz
kę zdrowia, wystawioną przez .zakład służby zdrowia i stwier
dzającą, że mogą być zatrudnieni przy sprzed.aży środków 
spożywczych w handlu okrężnym. " .' 

3. ' Od ohowiązku posiadimia książeczki zdrowia zwolni'e
ni są prod·ucencLr.olni, s'przedający, produkty z.' własnych go
spodarstw, z wyłączeniemzarejestrowanycbnoslcieli chorób 
zakażnych. 

.4. 'Sprzedawcy obowią;ani są posiadać przy sl)bie dowód, 
. tożsamości. . . 

5.Sptze-dawcy obowiązani są . utnymywać . higienę , 05'0-

. bistą, .a w szczególności. czystość rąk, braz nosić , w, czasie 
pracy czystą odzież roboczą, 

6. Spr.zedawcy artykułów mleczarskich {- napojów gazo- I 

wanych orazartykulów do bezpośredniego spożycia, 'B w · 
miejscach zgromad,zeń ludności - :..,.. wszelkich ' środków sp<>- . 
żywczych, zobowiązani są nosić odzież roboczą składającą się 

z białego . fartucha i białego nakrycia głowy {chustki, płó

ciennej czapki lub siatki z białą opaską) . 
§ 14. W sprawach unormowanych niniejszym rozporzą

dzenIem tracą moc dotychczas0we przepisy wydane na pod
stawie rozporządzenia z dnia 22 marca ,1928 f. o dozorze nad 
artykułami żywnóŚci i przedmiotami użytk,u (Dz. U. Nr 36, 
poz. 343 z póżniejszymi zmianami)'. 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z . dniem ogłosze
nia. 

Mtnister Handlu Wewnętrznego Usług: E. SznaJder 
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. OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 12 sierpnia 1972 r. 

,w sprawie oświadczeń Austrii I Fldżl dotyczących Konwencji o· ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia t9wrześnla 
1949 r., i Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym iProlokół w sprawie znaków 

. I sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 16 września 1950 r • 

. Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rząd . Austrii 
złożył dnia 15 października 1971 r. Sekreta 'rzowi Generalnemu 
Organizacji Narodów Zjednoczonych jako depozytariuszowi 
Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 
19' .września 1949 r. (Dz. U, z 1959 T, Nr 54, poz, 321)~ i Poro
zumienia europejskiego uzupełniającegó Konwencję o ruchu 
drogowym i Protokół w sprawie znaków ! sygnałów drogo
wych, podpisanego w Genewie dnia 16 września 1950. r. 
(Dz. u; z' 1959 r. Nr 54, poz. 322) następujące oświadczenie: 

"Zgodnie 'z artykułem 2 ustęp I Konwencji o ruchu dro
gowym, podpisanej w Genewie" dnia 19 września 1949 r., 
?rezydent Republiki FederalneJ oświadcza' ńiniejszymw 

1·,' 

imieniu Republiki Austri,I, te Austria w przyszłości nie 
będzie stosować załącznika t do Konwencji I oraz zgod
'me z artykułem 3 Porozumienia europejskiego uwpełnia
jącego Konwencję o ruchu drogowym, porjpisanego w 
Genewie dnia 16 września 1950 r., w imieniu Republiki 
Austrii wypowiada uzupełnienie zam ieszczone w art y-

. kule l tego Porozumienia do załącznika l Konwencji". 

Jednocześnie podaje się ' do wiadomości, że Rząd Fidżi 
poinformował Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, iż przyjął dla siebie litery .. FJI" jako znąk 
wyróżniający w ruchu międzynarodowym. ' 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Czyrek 
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