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Konstrukcja, rozmieszczenie oraz wyposaZenie zakladu umo2liwiaj4 usmiercanie Zab i
1

Slimakow.
(853/2004, zal. III, sekcja XI, ust.

1)

obecnoSc pomieszczenia do przechowywania i mycia i;ywych i,ab, d,o ich usmiercania i
2.

wykrwawiania.

3.

Przedmiotowe pomieszczenie jest fizycznie odseparowane od pomieszczenia
produkcyjnego.

4.

Zaby i slimaki zabite inaczej ni2, poprzez usmiercenie w zaklad.zie nie s4 wykorzystywane
do celow spoiycia przezludzi.

(453/2OO4, zai. III, sekcja XI, ust. 2

(853/2004, zal. III, sekcja XI, ust. 2

5.

Zaby

i slimaki

185312OO4, zal. lll, sekcjaXI, ust. 3
poddawane sa ocenie organoleptycznej poprzez pobieranie probek.

(853/2OO4, zal. III, sekcjaXl,

6.

ust.4

W przypadku gdy ocena organoleptyczna wskazuje, 2e iaby i Slimaki mog4 stanowic
zagroLetie, nie s4 one wykorzysty'wane do celow spo2ycia przezludzi.
la53l2OO4, zal. III, sekcja XI, ust. 4

7.

Niezwlocznie po pr4lgotowaniu 2abie udka sq dokladnie myte pod biei,4c1wod4 pitn4
oraz natychmiast schladzane do temperatury zbliionej do temperatury topnienia lodu,
zamr a2ate lub przetwarzane.
(853/2004, zal. III, sekcja XI, ust. 5

uSmierceniu Slimakow usuwane s4 ich w4trobo-trzustki fieSli mog4 stanowic
zagroieniel i nie s4 wykorzystyi;vane do celow spoiycia przez ludzi.

Po
8

(853/2OO4, zal. III, sekcja Xt, ust. 6

1t;'*
Znak identl,likacyjnyjest nanoszony przed opuszczeniem zakladu przez produkty.
(853/2004, zal. II, sekcja I, czeSi A, ust.

c

I

W przypadku, gdy opakowanie produktow jest usuniete, lub jest ono dalej przetwarzane
w innym zaHadzie, produkty s4 zaopatrywane w nowy znak identyfikacyjny, zawieraj4cy
numer zatwietdzeniazakladu, w ktorym te czynnoSci s4 przeprowadzane.
(853/2OO4, zal. II, sekcja I, czesi A, ust. 2

3.

Znak jest czytelny i trwaly, wyraLnie widoczny, czcionki latwe do rozszyfrowania.
@5312OO4, zal.

4.
5.

ll, sekcia I, czesi B, ust.

Znak identylikacyjny ma prawidlowy kszta-lt i zawiera wymagane informcje.
(853/2004, zal. ll, sekcja I,

Sposob nanoszenia znaku identyfikacyjnego

cze6,e

B, ust. 6, 7, 8

jest zgodny z wymaganiami.
(853/2OO4, zal. II, sekcja I, czesa C, ust.

1

5

9,

I

l,

13

Data produkcji (uboju) otaz datazamroier:'ia fie2elijest ro2na od daty produkcji)
udostepnianajest dla przedsiebiorstw sektora spozlzwczego, ktoryrn dostarczanajest
2ywnoSc, w sposob gwarantuj4cy ichjasnoSc ijednoznacznosc (do momentu
etykietowania ZywnoSci zgodnego z rozporzadzeniem 1169 / 20 1 1 lub wykorzystpvania jej
do dalszego przetwarzanial.
(853/2OO4, zal. Il, sekcja IV, ust. 2 i 3

2.

W przypadku 2ywnoSci w5rtworzonej zpafiii surowcow o roZnych datach produkcji i
zamrozeria udost€pniana jest informacja o nqjwczeSniejszej dacie odpowiednio produkcji
lub zamro2enia.
{853/2OO4, zal. II, sekcja IV, ust. 2)
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zuklud po"i.drharmonogram pobierania probek i wykonywania badan w zakresie
krvteriow bezpieczenstwa ZywnoSci uwzglgdniajqcy :
- wszystkie grupy produktow wytwarzane przez zaklad, do ktorych dane kryterium ma
zastosowanie (zzastrzeLenrem wyj4tkow od badaniaw kierunku Listeiamonocgtogenes\;
I2O73l2OO5,

- wszystkie mikroorganizmy, dla ktorych okreslono

)

art.4 ust.

kryteria bezpieczenstwa 2ywno6ci;
l2O73l2OO5, art. 4 ust.

J.

1

1

- czgstotliwosc badan zapewniaj4c4wlasciwq oceng produktow na koniec procesu
produkcji oraz w okresie przydatnoSci do spo2ycia;
(2O73/2OO5, art. 4 ust. 2)

p.6b"k i metody wykony'wania badan okreSlone w zalqczrllkul, rozdz.

4.

pl."y p"bi..r"*
I rozpotzadzetia;

5.

w odniesieniu do
-.tody anatttyczne referencyjne lub alternatynune zwalidowane
metod referencyjnych i ceryfikowane przez strong trzeci4 lub zatwierdzone.

-

l2O73l2OO5, art. 5 ust.

1

-

('2O7 3

6.

/ 2OO5,

i5'

art. 5 ust.

w p.ryp.am zywnoSci gotowej do spo2ycia (RTE), w ktorej mo2liwy jest wzrost Li.steria
monocatogenes, zastosowanie kryterium 100 jtk/g zostalo wlasciwie udokumentowane
przez zaklad.
(2O73/2OO5, zal.I, tozdz. 1, pkt. 1.2

7.

Pobieranie pr6bek i wykonywanie badari w zakresie kryteriow bezpieczeflstwa Zlrwnoscl
realizowale jest zgodnie z harmonogramem.
l'2O7312OO5, art. 4

8.

9.

1

(207312OO5,

art

T ust.

1)

- wycofanie produktu lub partii produktow z obrotu lub od konsumentow'
(2O7

w p.ryp.am
10.

ust.

W p.rypadku uzyskania niezadawalaj4cych wynikow badan zaklad podjal
clzialania maiace na celu:
- uykrycie przycryrry niezgodno6ci i wdro2enie Srodkow naprawczych;

3

/2OO5, art. 7 ust. 2

przetworzetia lub innego wykorzystania wycofanych produktow zaklad

uzyskal zgodg PLW.
(2O7312OO5, art. 7 ust. 2

.i.:;:

zrkt"d p""-d"

h*"ronogram pobierania prob Srodowiskowych (obszary produkcyjne,

sprzgt).
l2O73l2OO5, art. 5 ust. 2

c

w przypadku produkcji RTE, w ktorych mo,liwy jest wzrost Listeia monocgtogenes,
probki Srodowiskowe badane sa w kierunku obecnosci Listeria monocatogenes.
{2073/'2OO5, art. 5 ust. 2)

Zaklad prowadzi analizg tendencji.
J.

(2O73 l2OO5,

art.9

Okres przydatnoSci do spo2ycia okreSlonyjest na podstawie badafi przechowalniczych
1

lub innych udokumentowanych procedur.
(2O73 I 2OO5, zal. I)

c

cia zostaly uwzglgdnione dajace sie racjonalnte
przewidziec warunki dystrybucji, przechowywania i stosowania. Decyzja dotycz4ca
temperatury lub temperatur stosowanych do ustalenia okresu przydatnosci do spo2ycia
bierze pod uwagg zachowania konsumenckie.
12O73/2OO5, art. 3 ust.
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b, ust.2, zal. II
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