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il:

Iransport do rue2ni za

zgod,a, PLW mterz4t z objawami choroby lub pochodz4cych ze
stad sker2onych substancjami o znaczeniu dla zdrowia publicznego.
(853/2004, z.]1. Ill, sckcja II, rozdz. I, usl. 2

2.

Klatki do transportu zwierzqt oraz moduly z materialu odpornego na korozjg oraz latwe
do cryszczenia i dezynfekcji. Ich mycie i dezynfekcja nastgpuje przed ponownym
zastosowaniem.
{a5312OO4, zal. III, sekcja II, rozdz. I, ust. 3

Przestrzegalie wymogow odnosz4cych sig do informacji dotycz4cych iancucha
zy,wnosciowego.
853/2OO4, zal. II, sekcja IU)

4.

Zwierzeta przyjmowane do rzeini, ktore zostaly poddane badaniu przedubojowemu na
terenie gospodarstwa, zaopatrzone w Swiadectwo zdrowia zgodne zrozp.854l2OO4, zaJ.
l, rozdz. X, cz93c A.
(854 I 2OO4, al. I, sekcja IV, rozd.z. Y, czjSi A, ust. l, lit. a)
Pomieszczenie lub zadaszona powierzchnia do odbioru zwierzAt oraz do badania
przedubojowego.
1853/2OO4, zal. 1ll, sekcja Il, rozdz. tl, ust.

c

i)

Zaklady prowadz4ce uboj zgodny z obrzgdem religijnym:
- prowadz4 systematyczne kontrole skutecznoSci uSmiercania zutierz7t przez
wyznaczonego pracownika zakladtt
(rozp. 1099 /2OO9, art. 5 ust.2

3.

- postqpuje zgodnie z opracowanyrni standardowymi procedurami operacyjnymi w
przypadku stwierdzenia oznak irycia zwierzecia wskazuj4ce na nieprawidlowe

wykrwawianie
(rozp. lO99/2OO9, art. 6 ust.2 lit. cl

4.

5.

- zapewniaj4 personel posiadaj4cy odpowiednie kwalifikacje
lrozp. lO99/2OO9, art. 7 ust.2 lit. gl

- opracowuj4 w procedurach wskerZniki oznak przytomnoSci lub wra2liwoSci na bo6ce
zrttierzqt w celu wykrycia braku oznak irycia t zwierzqt.
(rozp. lO99/2OO9, art. 16 ust.2 lit. bl

Wystarczaj4ca liczba pomieszczen wlaSciwych do przeprowadzaua poszczegolnych
6.

czynnoSci.

7.

Oddzielne pomieszczenia do patroszenia i dalszej obrobki (dodawanie przypraw
korzennych do calych tusz).

{853/200.1, zal. III, sekcjn II, rozdz. II, ust. 2, lit.

{853/2004, zal. III, sekcja ll,

rozd.z.

ll, ust. 2, lit.

a)

bl

Odrqbne mieisca albo oddzielenie w czasie nastQpu.iacych czynnoSci:
8.

9.

10.

11

t2.

- oszalamianie i wykrwawianie;
,853/2OO4, zal. III, sekcja II, rozdz. II, ust. 2, lit. c
{i)l

- oskubywanie lub oskorowanie, orazkuilde oparzanie;
{853/2004, zal. III, sekcja II,

tozd.z.

lI, ust. 2, lit. c

{ii)'

- wysylka migsa.
(853/2004.

al. lll. sekcja ll, rozdz.

)1.

ust. 2. lit. c (iii)

Instalacje zapobiegaj4ce stycznoSci migsa z podlogami, Scianami i osprzgtem.
(85312OO4, zal. III, sekcja II, rozdz.

ll, ust. 2, lit.

dl

Linie uboju (w przypadku gdy s4 uruchomione) zaprojektowane w sposob umo2liwiqiqcy
staly postgp procesu uboju i uniemo2liwiaj 4ce zanteczyszczenie krzyilowe ro2nych cz96ci
linii uboju.
\853/'2OO1, zal. III, sekcja II, rozdz. Ii, ust. 2, lit. e)

13.

W przypadku gdy v/ tych samych pomieszczeniach uruchomionych jest wigcej linii
uboju, s4 one od siebie odpowiednio oddzielone, aby zapobiec zmieczT,szczeniu
krzyZowemu.
(853/2OO4, zal. III, sekcja ll, rozdz.

14.

ll, ust. 2, lit.

e)

Urz4dzenia do dezynfekcji narzedzi z doplywem gorqcej wody o temperaturze nie nDszej
nii 82'C lub alternaty,wny system o rownowa2nym skutku.
{853/2004, zal. lll, sekcja II, rozdz. II, ust. 3)

lzG

15.

urz4d,zenia do mycia r4k dla pracownikow majacych stycznosc z migsem niepakournjrm
posiadajq kurki zaprojektowane w sposob uniemoliwiajacy rozprzestrzenianie siq
zanieczyszczei.
(853/2004, zal. Ill, sekcja ll, rozdz. II, ust.4

16.

Zamykane na klucz pomieszczenia chlodzone, przeznaczone do przechowywania
zatrzymanego migsa.

t7.

Zamykane na klucz oddzielne pomieszczenia, przezr,aczorte do przechow5zwania migsa
uznanego za niezdatne do spoiycia przez ludzi.

(853/2004, zal. III, sekcja II, rozdz.

11,

ust. 5l

(853/2004, zal. III, sekcja II, rozdz. II, ust.5)

il/ydzielone miejsce z odpowiednimi urz1dzeniatni do celow czyszczenia, mycia i

lezynfekcii:
18.

- klatek

i innych urz4dzen sluZ4cych do transportu;
(453/2OO4, zal. III, sekcja II, rozdz_ II, ust. 6, lit. a)

- Srodkow transportu
19.

(z

wt'4tkiem sytuacji, gdy w poblizu znajduja sig takie miejsca i

urzqdzenia, ktore posiadaj4 odpowiednie zezwoletia).
(853/2OO4, zal. UI, sekcja II, rozdz. II, ust. 6, lit. b)

Odpowiednio w54roser2one, zamykane na klucz pomieszczenie do wylqcznego uZytku
20. slu2b weterynaryjnych.
la53l2OO1, zal. III, sekcja II, rozdz. II, ust. 7)

Do rzeini wprowadzane s4 wyl4cznie irytve zwrerzgtaptzeztaczone do uboju, z
wykluczeniem:

I

1853 /2OO4, zal. lll, sekcja ll, rozd.z. IY , ust. 1 , lit. b
- drobiu patroszonego z ggsi i kaczek utr4lm]'wanych do celow wytwarzania ,foie gras'
otaz ptakow, ktore nie sa uznawane za gospodarskie, lecz sa utrzymywane w warunkach
fermowych takjak
gospodarskie, je2eli zostaly poddane ubojowi w
^nierzeta
gospodarstwie zgodnie
zrozdzialem VI, sekcjq It, zal. Ill rozp.853l2OO4

(453/2OO4, zal. III, sekcjall, rozdz.Iv, ust.

2.

1,lit.

b)(i))

- zvrierzqt dzikiclr utrzJrmJrwanych w warunkach fermowych, poddanych ubojowi w
miejscu produkcji zgodnie z sekcjq III, zal.III rozp.853/2004
(853/2004, zal. Ill, sekcia II, rozdz.

- drobnej zuierzyny lownej, zgodnie rozdzialem

III, sekcj4 IV, zal. III rozp.

lV

, ust. 1,

lit.

b){iil}

853 I 2OO4.

J.

4.

5.

(853/2004, zal. lll, sekc.ja Ii, rozd.z. lY , ust. 1, lit. b[iii))
Odpowiednie warunki do przeprowadzania badania przedubojowego zwierz4t zgodne ze
wskazowkami urzgdowego lekatza weterynarii, -uq1zr,aczofiego przez wlaSciwe organy
zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) nr a54l2OO4.
(853/2OO4, zal. III, sekcja II, rozdz. IV, ust. 2)
Zaklady zatwierdzone do przeprowadzania uboju rolnych gatunkow zwierz4t lub obrobki
ptakow bezgrzebieniowych utrzymylvanych w warunkach fermowych i drobnej zvtierzyny
lownej, podjgly srodki zapobiegajqce zanieczyszczeniu krzy2owemu, przez zapewnienie
odrebnych miejsc albo oddzielenia w czasie operacji dokonywanych na ro2nych
gatunkach.
{853/2OO4, zal. III, sekcja

6.

{853/2OO4, zal.

7.

IIi,

sekcja

II,

rozdz. IV, ust. 3)

II,

rozdz. IV, ust. 4)

Oszalamianie, wykrwawianie, oskorowanie, oskubywanie, patroszenie i dalsza obr6bka
s4 przeprowadzane bez zbqdnej z:ulol< oraz w sposob uniemozliwiaj 4cy zanieczyszczenie
migsa (rozlanie tresci przewodu pokarmowego).
(853/2OO4, zal. UI, sekcja

9.

rozdz. IV, ust. 3l

Zwierzeta wprowadzane do pomieszczenia, w ktorym dokonuje siq uboju, sa poddane
ubojowi bez zbqdnej zwloki.
(tt53/2004, zal. IIl, sekcja

8.

II,

Dostgpne s4 oddzielne urzqdzenia do odbioru i przechowl'wania tusz ptakow
bezgrzebieniowych utrzl,rnywanych w warunkach fermowych, ktore zostaly poddane
ubojowi w gospodarstwie oraz drobnej zvtierzyfiy lownej.

II,

rozdz. IV, ust. 5)

Odpowiednie warunki do przeprowadzania badania poubojowego migsa zgodne ze
wskazowkami urzedowego lekarza weterynarii, wyznaczonego przez wlaSciwe org€rny
zgodnie z rozporz1dzeniem (WE) nr 854/2OO4.
(853/2004, zal. IIl, sekcja

226

11, rozdz. IV, ust. 6)

Postgpowanie z migsem po badaniu poubojowym:
10.

- czesci niezdatne do spo2ycia przezludzi s4 niezwlocznie usuwane z czystego sektora
zakiadu;
(853/2OO4, zal. III, sekcja

11

ll,

rozdz. IV, ust. 7, lit. a)

- migso zatrzymane lub uznane za riezd,atne do spo2ycia przez ludzi oraz produkty
uboczne nieprzeznaczone do spoz5rciaprzez ludzi nie majq stycznoSci z migsem
zgloszonym jako zdatne do spozycia przez ludzi;
(853/2004, zal. IIl, sekcja

II,

rozdz. Iy , ust. 7, lit. b)

- narzady wewnetrzne lub czgSci narz4d,ow wewngtrznych pozostale w ttszy, z
t2.

wykluczeniem nerek, usuwane s4 w caloSci i jak najszybciej, chyba ze pLW zezwolil na
inne postgpowanie.
{85312OO4, zal. III, sekcja

13.

II,

rozd.z. IV, ust. 7,

cl

cieplym).
(853/2004, zal. III, sekcja

14.

lit.

Po badaniu i wypatroszeniu, zvrierzgta poddane ubojowi sa myte i jak najszybciej
schlodzone do temp. nie wy2szej ni/ 4'C(o ile migso nie jest poddane rozbiorowi w stanie

II,

rozdz. IV, ust. 8)

Schladzanie imersyjne (zanurzeniowe):
- zapobieganie zanieczyszczeniu tusz przez wlasciewe dobranie parametr6w (masa tusz,
temp. wody, objetoSc i kierunek przeply,wu wody, czas chlodzenia);
853 / 2OO4,

al. III, sekcja It,

rozdz. Iy, ust. 9, lit. a)

- urz1dzenia s4 calkowicie oprolruane, myte i dezynfekowane przynajmniej raz dzierrnie i
15.

zakz2dym razem, kiedy zachodzi taka koniecznoS6.
(853/2004, zai.

II,

sekcja

l,

rozdz. IV, ust. 9, lit. b)

W przypadku uz5zskania zgody PLW na ub6j zwierzqt chorych lub podejrzanych o
chorobg oraz ztl,.rerz4t poddawanych ubojowi w ramach programu ztxralczania choroby
czy progrzrmu zapobiegania chorobom:

t6.

- ubojjest przeprowadzany pod nadzorem urzgdowym;
1853/2OO4, zal. IU, sekcja

17.

(853/2004, zal. III, sekcja
18

ll,

rozdz. IV, ust.

II,

rozdz. IV, ust. 10

II,

rozdz. IV, ust. 10

101

- podejmowane s4 niezbgdne srodki zapobiegaj4ce zanieczyszczenit;

- pomieszczenia sq umyte i zdezynfekowane przed ponownym u2yciem.
(853/2004, zal.
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Migso drobiowe poddane dzialariu zmierzaj4cemu w szczegolnosci do zatrzymatiawody
wprowadzane do obrotu wylacznie jako wyroby migsne lub wykor4,stywane w celu
1

produkcji produkt6w przetworzonych.
(W

przgpadlu nieprauidlou.toSci nalehg pou-liadomiC ula1ciwe organg IJHAR-S)
(853/2004, zal. IIl, sekcla tl, rozdz. VII)

1

Zaklad zaprojektowany w sposob uniemo2liwiaj acy zanieczlszczenie migsa poprzez
umo2liwienie stalego postepu prac lub zapewnienie oddzielenia od siebie r62nych partii
produkcyjnych.
l853/2OO4, zal. III, sekcja II, rozdz. II1, ust. 1, lit.

2.

(45312OO4,

J.

a)

Oddzielne pomieszczenia do przechowywania migsa opakowanego i nieopakowanego,
chyba 2ejest ono przechow5,rvane w ro2nym czasie lub w taki sposob, 2e opakowania
oraz sposob przechowlrvania nie stanowilv 2rodla zanieczyszczenia migsa.

al. III, sekcja ll,rozd.z_lll, ust.

1, lit. bl

Pomieszczenia do rozbioru migsa z wyposa2eniem umo2liwiajqcym spelnienie wymagan
higienicznych opisanych w czgsci VL
(853/2OO4, zal. III, sekcja Il, rozd.z.Il.I, ust. 1, lit. c)

4.

5.

6.

Uru4dzenia do mycia rqk dla pracownikow maj4cych stycznosc z migsem
nieopakowanym s4wyposa2one w kurki zaprojektowane w sposob uniemoliwiajacy
rozptzestrzentanie sig zanieczyszczei.
1853 / 2OO4, zal. lll, sekcja II, rozdz. IIl, ust. 1, lit. d)
Urz4dzenia do dezynfekcji narzgdzi, z dopl5,.wem gorqcej wody o temp. nie ni2szej niL
82'C lub alternatywny system o rownowa2nym skutku.
(853/2004, zal. lll, sekcja II, rozd.z. lll, ust. 1, lit. e)
Odrqbne pomieszczenia do patroszenia ggsi i kaczek hodowanych do celow wytwarzania
,foie gras" (oszolomionych, odkrwawionych i oskubanych w gospodarstwie prowadz4cym
Luczl oraz do op6Znionego patroszenia drobiu.
(853/2OO4, zal. III, sekcja II, rozdz. IIl, ust. 2)
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.N,

yrace przy obr6bce migsa s4 zorganizowane w sposob zapobiegqi4cy
zanreczyszczeniu
miqsa lub ie minim
w tr,rrn celu:
- mleso przeznaczole do rozbiorujest wnoszone do pomieszczen roboczych stopniowo, w
miarg potrzeb;
(853/2OO4, al. III, sekcja Il, rozd,z. y, ust. 1, lit.
- w trakcie rozbioru, oddzielania kosci od tuszy, trybowania, porcjowania i krojenia,

2.

pakowania jednostkowego lub zbiorczego, temp. migsa wynosi nie wigcej nii 4"c, przez
utrz].rnanie temp. otoczenia nie wy2szej niL 12'C lub za pomocq innego alternatywnego
systemu o rownowaZn5rm skutku;
(853/2OO4, zal. Il1, sekcja

11,

rozd,z.Y, ust.

l, lit.

b)

- zaklad zatwierdzony do przeprowadzania rozbioru ro2nych gatunkow zwierzqt posiada
srodki zapobiegajqce zanieczyszczeniukrzyiowemu, przez zapewnienie odrqbnych miejsc
albo oddzielenie w czasie operacji dokony'wanych na roZnych gatunkach.
(853/2004, zal. III, sekcja Il, rozdz. V, ust.

l,

lit

w drodze odstepstwa rozbior migsa i oddzielanie kosci od tuszy sa dokonywane zanim
4.

migso osi4gnie temp. okreslon4 w pkt 2, poniewaz pomieszczenie rozbioru miqsa
znajduje sig w t5rm samym miejscu co rze1nia. Migso jest przenoszone do pomieszczenia
rozbioru bezposrednio zrzeLni lub po okresie oczekiwania w chlodni lub zamra2a)ni.
(453 / 2OO4, zal.

5.

sekcja II, rozdz. V, vst. 2)

Niezwlocznie po dokonaniu rozbioru oraz, w miarg potrzeb, po umieszczeniu migsa w
opakowaniach zbiorczych, jest ono schladzane do temp. nieprzekraczajacej 4.C.
185312OO4, zal.

6.

Ill,

tll,

sekcja II, rozdz. V, ust. 3)

Miqso osi4ga temp. nieprzekraczaj4c44"C i pozostqie w tej temp. podczas transportu.
85312OO4, zal. III, sekcja

7.

wigcej

8.

il,

rozdz. V, ust. 4

W przypadku uzyskania zgody PLW na transport wqtrob u2ywanych do produkcji "foie
gras" w temp. wyZszej niL 4'C, transport odbywa siq zgodnie z wymogami okreSlon5rmi
przez PLW w odniesieniu do transportu z d.anego zakladu do innego zakladu, migso jest
natychmiast wlmoszone z rzeLti lub pomieszczenia rozbioru, a transport zajmuje nie

ni

2h.

(853/2OO4, al. lll, sekcia II, rozdz. V, ust. 4)
Migso otr4umane z drobiu i zajgczakow przeznaczole do zarnro2enia jest zamrt2ane bez
zbgdnej zwloki.

{853/2004, zal. III, sekcja II, rozdz. V, ust.

5)

Migso nieopakowane przechowuje sig i transportuje oddzielnie od migsa pakowanego,
chyba 2ejest ono przechowywane i transportowane w ro2nym czasie lub w taki sposob,
9.

2e

opakowania oraz sposob przechow5rwania i transportu nie stanowily Zrodla

zanie czy szczenia migsa.
{853/2004, zal. III, sekcja II, rozdz. V, ust.

4zG

6)

1

Znak identyfikacyjnyjest nanoszony na opakowanie migsa przed opuszczeniem zakladu.
(853i 2004, zal. II, sekcja I, czesa A, ust.

c

W przypadku, gdy opakowanie zostaje usuniete z migsa, lubjest ono dalej przet\narzane
w innym zakLadzie, migso jest zaopatrywane w nowy znak, zawierajqcy numer

zatwierdzeniazakladu, w ktorym te czynnoSci zostaly przeprowadzone.
(853/2004, zal. II, sekcja I, czesi A, ust.

.)-

1

Znak

2l

jest czytelny i trwaly, wyrainie widoczny, czcionki latwe do rozszyfrowania.
(853/2OO4, zal. II, sekcja I, czeSi B, ust. 5

4.

Znak identyfikacyjny ma prawidlowy ksztalt

i

zawiera w).rnagane informcje.
{853/2004, zal. ll, sekcja I, czesi B, ust. 6, 7, 8

W

5.

pr4padku migsa pochodz1cego z rozbioru lub podrobow:

- sposob nanoszenia znaku identyfikacyjnego na opakowanie zbiotcze zapewnla
zniszczenie znaktJ ptzy otwieraniu opakowania zbiorczgo, lub
(853/2004, zal. II, sekcja I, czesi C, ust. 10

- nie ma takiej koniecznoSci
6.

jesli proces otwarcia opakowania zbiorczego wi@e sig z jego

zniszczeniem, lub
la53l2OO4, zal. II, sekcja I, czesa C, ust,

1O

jesli opakowanie jednostkowe zapewnia taka sama ochrong co opakowanie zbiorcze
r,ak rr.ozrra nanieSc na opakowanie jednostkowe.

7.

(a5312OO4, zal. II, sekcja I, czesa C, ust

rr,frW

Data produkcji (uboju) oraz d,ata zamro2enia (ie2eli jest rcima od daty produkcji)

1.

udostepnianajest dla przedsigbiorstw sektora spoirywczego, ktorym dostarczanajest
4rwnoSc, w sposob gwarantujacy ich jasnoSc i jednoznacznoSc (do momentu
etykietowania zyvmoSci zgodnego z rozporzadzeniem 1169/2011 lub uykorzystywania jej
do dalszego pruetw arzania).
1853/2OO4, zal. Il, sekcja lV, ust. 2 i 3)

V przypadku Z1'wnoSci wytworzonej
2

zpartli surowcow

o ro2nych datach produkcji

i

iarnroiefiia udostepniana jest informacja o najwczeSniejszej dacie odpowiednio produkcji
ub zamroieria.
1853/2OO4, zal. II, sekcja IV, ust. 2)

Zaklad, posiada harmonogram pobierania probek i wykonl,wania badan w zakresie
krvteriow bezoieczefl stwa Zr,'wnosci uwzsledniaiacv:

I

- wszlstkie grupy produktow wytwarzane przez zaktad,, do ktorych dane kryterium ma
zastosowanie (z zasttzeLeniem wt'4tkow od badania w kierunku Listeia monocgtogenesl;
12073/2OO5, art. 4 ust.

1)

- surowce wprowadzane do zakladu, w pr4lpadkujeSli zostaly dla nich okreSlone
kryteria bezpieczeristwa Zywnosci (Salmonella Tlphimurium, Salmonella Enteritidis)
o

l2O73l2OO5,al.l, rozdz.1, punkt 1.28 oru zal. l, rod.z.3, sekcja. 3.2. czesa "Zasady pobierania pr6bek

z

tuv

drobiowych i Swiezego miesa drobiowego")

-

wszystkie mikroorganizmy, dla ktorych okreSlono kryteria bezpieczeistwa lyumoSci;
{207312OO5,

4.

trt. 4 ust. l)

- czgstotliwoSc badan zapewniajqc4 wlaSciwa oceng produktow na koniec procesu
produkcji oraz w okresie przydatnoSci do spo2ycia;
{207312OO5, art. 4 ust. 2)

5.

I

plany pobierania probek i metody wykonywania badan okreSlone w zalqczniku

1, rozdz.

rozporzadzeoia;
12073/2OO5, art. 5 ust. 1)

6.

7.

- metody analityczte referencyjne lub alternatywne zwalidowane w odniesieniu do metod
referencyjnych i ceryfikowane przez strone trzeci4 lub zatwierdzone.
(2O73/2OO5, art. 5 ust. I i 5)
Pobieranie probek i wykonl'wanie badat'r w zakresie kryteriow bezpieczeirstwa 2yv.rnoSci
realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
l2O73l2OO5, art. 4 ust. 1)
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W

przypadku uzyskania niezadawalaj4cych wynikow badan zaklad podjql dzialania

maiace na celu:

wykrycie prcyczyly niezgodnoSci i wdro2enie Srodk6w naprawczych;

8.

(2073/2OO5,

art.7 ust. I

wycofanie produktu lub partii produktow z obrotu lub od konsumentow.

9.

12073/2OO5- art- 7 ust.

przypadku przetworzenia lub innego wykorzystania wycofanych produktow zaklad
uzyskal zgodg PLW.
W

10.

(2073/2OO5,
tt I

l:,

i.rinL

art.7 ust

::aaaaaa;aa+i;.4;.r;.

i@@*lr*Brl

Zaklad posiada harmonogram pobiernia pr6bek i wykonywania badari w zakresre
<rvteri6w hisienv Drocesu uwzsledniaiacv:
- wszystkie gatunki zlvieruat poddawanych ubojowi przez zaktad;
(2O73

2.

- wszystkie grupy mikroorganizmow, dla ktorych okreSlono

I 2005, art. 4 ust. 1, 852 / 2OO4, afi. 5

kryteria higieny procesu;

(2O73 / 2OO5,

3.

art. 4 ust. 1, 852 / 2OO4, afi. 5

- wymagarl4 czgstotliwoSc, sposob oraz miejca pobierania probek;
(2073/2OO5, art.4 ust.2, zal. \

- plan6w pobierania probek oraz metod badan okreSlonych w zal4czolkttI, rozdz.2.l.
4.

rozporz4dzenia;

6.

- metody analityczne referencyjne lub alternatyuvne zwalidowane w odniesieniu do metod
referenct'nych i certyfikowane przez strong trzeci4 lub zatwierdzone.

7.

Pobieranie probek i wykonyrvanie badafr w zakresie kryteriow bezpieczefrstwa Z5rwnoSci
real2owane jest zgodnie z harmonogramem.

8.

pobierania probek z tusz po raz pierwszy, w wyniku decyzji PLW
(zadowalaj4ce wyniki w ci4gu szeSciu/trzydziestu kolejnych tyg.).

(2O73 I 2OO5,

art. 5 ust.

1

oru zal. l, rozdz. 3',

12073 l2OO5,

art. 5 ust. I i 5

(2O73/2OO5, art. 4 ust. 2)

Zlaniana czgstotliwoSci

(2073 I 2OOS, zal. I, roz. 3, pkt. 3.2.)

9.

Zmiana czestotliwoSci pobierania probek z tusz po raz drugi (krajowy lub regionalny plan
kontroli salmonelli wykazal, 2e wystgpowanie salmonelli u nuierz4t kierowanych do
danej rze2ni jest niskie).
12073 / 2OO5, zal. I, roz. 3,

pkt. 3.2.

W przypadku uzyskania niezadawalaj4cych wynikow badai zaklad podjal skuteczne
dzialania w zakresie:

lo.

-

poprawy higieny uboju;
l2O7 3

t1

/ 2005, art. 7 ust. 4

- przegladu Srodkow kontrolnych procesu;
(2O73 /2OO5, art. 7 ust. 4

- przegl4du pochodzenia ziuierzqt i Srodkow bezpieczenstwa biologicznego w
t2.

gospodarstwie.
(2O7 3 / 2OO5,

art. 7 ust. 4

Zaklad posiada harmonogram pobierania pr6bek Srodowiskowych (obszary produkcyjne,
13.

14.

sprzet).
(207312OO5, art. 5

ust.2

1207312005,

art.9

Zaklad prowadzi analizg tendencji.
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