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Ключові особливості та переваги ризикорієнтованої інспекції харчових продуктів
• орієнтована на
- Фактори ризику: точки виробничого ланцюга або процесів, які
становлять найбільший ризик
- Ідентифікація і характеристика небезпек
• Мінімізація витрат для операторів ринку харчових продуктів,
шляхом зменшення кількості непотрібних інспекцій і тестувань
• Підтримує профілактичні заходи більше, ніж реактивний підхід до
контролю харчових продуктів

• Оптимізує ефективність контролю харчових продуктів і
використання ресурсів інспекцій
Ukraine Dairy Project
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Що зміниться?
• Кожна людина в ланцюгу виробництва і збуту молочних
продуктів несе відповідальність за безпечність і якість молока /
молочних продуктів
-

виробник молока
експедитор / транспортер
переробник молока
роздрібний торговець
...

• Урядові органи
1) Контроль за тим, чи береться відповідальність зацікавленими
сторонами і
2) Фокусний контроль за небезпеками/точками ланцюга
виробництва, які становлять найбільший ризик (фактори ризику)
Ukraine Dairy Project
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Ризик-орієнтована інспекція
харчових продуктів

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0096e/i0096e00.pdf

FDA:
http://www.fda.go
v/downloads/Food
/GuidanceRegulati
on/UCM188556.pd
f

Цей Додаток надає
менеджерам і
провідним
співробітникам
інспекції керівництво з
питань
планування,розробки
графіка, проведення та
оцінки ризикорієнтованої інспекції.

Традиційна інспекція харчових
продуктів

Ризик-орієнтована інспекція харчових
продуктів

Зосереджена на визначення
відповідності правилам переробними
підприємствами (можуть чи не можуть
бути актуалізованими)

Інспекція фокусується на факторах
ризику, які можуть спричинити хвороби
харчового походження

Ефективність цього методу інспекції
залежить від часу, який доступний
інспектору для перевірки об’єкту і
продуктів фізично

Інспектор буде краще використовувати
його/її час, виділений кожному
підприємству, без перегляду існуючих
невідповідностей і порушень правил

Метод є коригуючим. Немає ніяких
гарантій, що після такого виду перевірки
не буде повторення порушення.

Інспекція буде ризик-орієнтованою і буде
виконувати свою кінцеву мету – захист
споживачів. Зразки продуктів будуть
зібрані і проаналізовані тільки для
верифікації, а не як засіб забезпечення
безпечності продукції.

26.07.2016
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Як визначити фактори ризику?
• Для того, щоб мати можливість зосередити
інспектування на факторах ризику хвороб харчового
походження, в першу чергу необхідно визначити, чим є
ці фактори
• Фактори ризику можуть бути спільними для багатьох
країн і видів харчової продукції та переробних операцій,
або можуть бути специфічними для кожної країни,
харчового продукту або операції
• Як правило, національні системи контролю харчових
продуктів базуються на різних методиках і програмах:
26.07.2016
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FAO: Ризик-орієнтована інспекція
харчових продуктів
Workshop on Improved Food Inspection Capacity Building Based on Risk Analysis (May 21-23, 2014; Seoul, Korea)

• Техніки і програми для визначення факторів ризику
харчового походження
• Епізоотичний нагляд, який здійснюють державні
органи у сфері охорони здоров’я, пов’язуючи
хвороби харчового походження з їхнім
походженням через дослідження спалахів
• Моніторингова програма забруднювачів
• Фактори навколишнього середовища – якість води
для зрошення листових овочів, личинки в місцях
громадського харчування
• Історії продукта і виробника/переробника
• Частота невідповідності специфічного оператора

Відсутні у багатьох
країнах

Сире кур’яче м’ясо може
містити
Campylobacter spp. і
Salmonella spp.

Тест 1
• Що таке фактори ризику хвороб харчового
походження?
> Ті фактори, які можуть викликати захворювання у
споживачів, які передаються через харчові продукти
при відсутності контролю

26.07.2016
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Тест 2
• Перерахуйте, будь ласка, важливі фактори ризику хвороб харчового
походження?
• Перехресне забруднення (від сировини до готового до вживання
продукту)
• Неправильне приготування їжі
• Неправильна температура зберігання
• Забруднене обладнання
• Низький рівень персональної гігієни
• Якість води
• Наявність шкідників

26.07.2016
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Пріоритезація інспекції, яка базується на
підприємстві і профілі продукту
• Коли число підприємств, що підлягають інспектуванню, є досить великим,
щоб змінити національну або місцеву систему контролю за харчовими
продуктами, необхідно розробити пріоритезацію ....

• .... продуктам, які становлять більший ризик для споживачів, і
підприємствам, які мають низький рівень дотримання вимог, має
приділятися особлива увага й інспекції мають проводитися частіше
Профіль
відповідності
підприємства

Профіль ризиків
для продуктів

Пріоритет інспекції*

Низький

Високий

1

Низький

Низький

2

Високий

Високий

2

Високий

Низький

3

1=вищий пріоритет
2=середній
3=низький

26.07.2016
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Велика Британія

26.07.2016
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Інспекція гігієни молочних
продуктів у ВБ
• https://www.gov.uk/government/publications/farminginspections/facility-inspections#dairy-hygiene-inspection

• https://www.food.gov.uk/enforcement/monitoring/dhi#toc-3
• Агентство з харчових стандартів (FSA): інспекція гігієни
молочних продуктів спрямована на забезпечення
задовільного рівня гігієни, яка підтримується на всіх
молочних фермах шляхом інспектування доїльного залу,
обладнання і тварин
• Інспектори забезпечують дотримання частин регламентів
Європейської Комісії 852/2004, 853/2004, 854/2004 і Гігієни
Харчових Продуктів (Англія) 2006 та Гігієни Харчових
Продуктів (Уельс) 2006 з поправками.

Milk Safety Project
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1) Кого інспектують
• Усі молочні ферми в Великобританії інспектуються.

2) Як інспектувати:
керівництво для
інспектування ферм

Milk Safety Project
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3) Що інспектується
Агентство з харчових стандартів (FSA) регулярно інспектує:
• Тварини і приміщення утримання
• Доїння, обладнання, методи чищення, миття, зберігання
і збір молока
• Управління гігієною
• Введення журналів
• Записи про ветеринарні препарати (використання і
закупівля)
• Перші результати тестування якості молока покупцем і
щомісячні звіти
• Підтверджено сертифікатом Red Tractor assurance
certification

Схема для
молочних ферм
-Red Tractor

http://assurance.redtractor.org.uk/contentfiles/Farmers-5614.pdf

Milk Safety Project
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• Якщо інспекція виявляє проблеми, то план здоров'я
стада і результати тестування заводу мають бути
проінспектовані.
• Ви можете бути перевірені FSA, якщо вони
отримують скаргу про ферму від покупця або третьої
сторони. Ця перевірка відбуватиметься протягом 3-х
робочих днів після отримання скарги.

4) Час і тривалість

Визнані вимоги гігієни молока
•
•

•
•

•

•
•
•

Базово частота інспекції для ферм, які постачають сире молоко для пастеризації
раз у 24 місяці
З урахуванням застережень, молочні ферми, які є членами організації Dairy Red
Tractor Assurance (RTAD), можуть скористатися розширеною офіційною інспекцією
з частотою раз в 10 років
Молочні ферми з виробництва сирого молока для споживання людиною
підлягають офіційній інспекції раз в 6 місяців.
Спеціальні перевірки проводяться у відповідь на несприятливі висновки або
повідомлення від офіційної інспекції, RTAD аудиту, третіх осіб або перших
покупців сирого молока.
Відомі RTAD ферми, які поставляють сире молоко для виробників
непастеризованих молочних продуктів, не будуть отримувати вигоду з розширеної
офіційної перевірки.
Ті члени RTAD, які підлягають формальним офіційним діям або відсторонилися від
RTAD схеми будуть отримувати вигоду з розширеної офіційної перевірки.
У перший рік змін офіційна інспекція буде зосереджена на ті молочні ферми, які
мінімально відповідають попередньому офіційному контролю.
Нові процедури будуть розглянуті після трьох років

Час і тривалість (Red Tractor)
• Додаткові перевірки проводяться на фермах, які є членами
Assured Dairy Farmer scheme (a Red Tractor assurance scheme). У
Великобританії налічується близько 12 000 господарств, які
проходять аудит кожні 18 місяців всупереч стандартам Assured
Dairy Farm Scheme.
• Ваша ферма, як правило, перевіряється один раз в 10 років.
• Тим не менш, вас будуть інспектувати один раз на 2 роки, якщо
вас відносять до високого ризику, наприклад:
o ви порушили якість правила гігієни молочних продуктів
o ви продаєте сире молоко, тобто непастеризоване
• Інспекція триває близько 1,5 годин. Ви не отримаєте попереднє
повідомлення про інспекцію.

5) Що відбувається далі
• Вашій фермі надається 1 з 4 рівнів відповідності:
• 1 - активно відповідає, 2 - в цілому відповідає, 3 - слабо відповідає,
4 – погано відповідає
• Будь-які подальші дії залежать від характеру вашого порушення й
історії відповідності вашої ферми.
• Ви можете показати незначну невідповідність, наприклад, помилки
в документообігу.
• Якщо у вас є більш значні питання по дотриманню, наприклад,
структурні або проблеми з гігієною, то ви зазвичай проходите
наступну інспекцію.
• Ви повинні узгодити часові рамки з FSA, щоб виправити проблеми.

Швейцарія
Молочне тваринництво і виробництво молока є
найбільш важливою галуззю сільського господарства в
Швейцарії.
У 2011 році 590 000 корів
на 32 000 фермах
виробило
більше 4 мільйонів
тонн молока.
Milk Safety Project
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Зацікавлені сторони молочного
сектора в Швейцарії
•

Федеральне управління сільського господарства Швейцарії (FOAG)

•

Федеральне управління безпечності харчових продуктів і ветеринарії (FSVO)

•

Braunvieh Schweiz

•

swissherdbook

•

Швейцарська федерація Гольштейн

•

Suckler Cow Switzerland

•

Швейцарська асоціація по розведенню корів породи херенс

•

Союз швейцарських фермерів

•

Швейцарські виробники ВРХ і яловичини

•

Швейцарська асоціація по розведенню тварин

•

Identitas

•

Swissgenetics

•

Select Star SA

•

Швейцарський кооператив трейдерів ВРХ

•

Швейцарський експорт ВРХ

•

Qualitas AG

•

Suisselab AG

•

Linear AG

Milk Safety Project
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Amtliche Kontrollperson:

Kontrolle angekündigt:

□

Nachkontrolle

□

□ ja

□ nein

andere Kontrolle

Name / Vorname:

Datum:

Name / Vorname:

MILCHHYGIENE MHy

Rindviehhaltung ohne Verkehrsmilchproduktion

Adresse

Schweinehaltung

PLZ und Ort

Geflügelhaltung

Telefon

Schafhaltung

Betriebsstandort

Ziegenhaltung

TVD-Nr.

Pferdehaltung

BUR-Nr.

Gewerbliche Kaninchenhaltung

Kantonale ID-Nr.

Neuweltkamelidenhaltung

Produktionsart (ÖLN,
Bio…)

In Gehegen gehaltenes Wild

Kontrolldatum

Fischhaltung

In Gehegen gehaltenes Wild

Vorname

Nr.
Neuweltkamelidenhaltung

Rindviehhaltung mit Verkehrsmilchproduktion

Datum:

Befund
Tierhaltungen
Bemerkung

Kontrollpunkt

Befund
PrP Das Tränkewasser ist sauber und die
01 Futtermittel sind unverdorben.

Bemerkung

Befund
Die Euterkontrollen werden monatlich
MHy durchgeführt, dokumentiert und die
01 Ergebnisse mindestens 3 Jahre
aufbewahrt.

Befund
Bemerkung

Alle Einrichtungen, welche mit
PrP Futtermitteln und tierischen
02 Primärprodukten in Kontakt kommen,
sind einwandfrei.

Befund
Die Voraussetzungen für die
MHy
erforderliche Hygiene beim Melken
02
sind getroffen

Bienenhaltung (Anzahl Völker)

Empfehlung der Kontrollperson an zuständige Stelle

Behebung der
Beanstandung bis:

MHy Für die korrekte Wartung der
03 Melkanlage wird gesorgt.

Bemerkung

Befund

Bemerkung

Futtermittel und tierische
PrP Primärprodukte werden von
03 gefährlichen Stoffen und Abfällen
getrennt gelagert.

Befund

1) Zusammenfassung der beanstandeten Punkte

Beschreibung

TVD-Nr.:

HYGIENE TIERISCHE PRIMÄRPRODUKTION PrP

Befund
Tierhaltungen
Bemerkung

Pferdehaltung

Name

Kontrollpunkt

Anzahl Tiere

Rindviehhaltung
mit Verkehrsmilchproduktion
Rindviehhaltung
ohne Verkehrsmilchproduktion

Tierhaltung

Gewerbliche
Kaninchenhaltung

Nr.

Betriebsdaten

Schafhaltung

KONTROLLBERICHT
BETRIEBSBLATT

Kontrollpunkt

TVD-Nr.:

□

Ziegenhaltung

Zwischenkontrolle

Geflügelhaltung

□

Schweinehaltung

Grundkontrolle

Bemerkung

Bemerkung

Befund

Rückmeldung des Tierhalters bis:

Die Art, Menge und Herkunft der
PrP
zugekauften Futtermittel ist doku04
mentiert.

Befund
Sauberkeit der Reinigungs- und
MHy
Milchlagerräume, Tank- und milchfüh04
Bemerkung
rende Anlagen; Trinkwasserqualität.

Bemerkung

Befund
Befund

2) Empfehlung an Vollzugsstelle: Nachkontrolle bei folgenden Kontrollpunkten:
3) Empfehlung an Vollzugsstelle: Verwarnung bei folgenden Kontrollpunkten :

Der Reinigungs- und Milchlagerraum
MHy sowie der Tank und die milchfüh05 renden Anlagen sind in korrektem
Zustand.

PrP Die Personalhygiene im Betrieb ist
06 genügend und angemessen.

Befund

4) Empfehlung an Vollzugsstelle: Erlass einer Verfügung bei folgenden Kontrollpunkten :
5) Empfehlung an Vollzugsstelle: Einreichen Strafanzeige bei folgenden Kontrollpunkten :

Die Art, Menge und Empfänger von
PrP
tierischen Primärprodukten sind
07
dokumentiert.

Befund
Die Milch wird vorschriftsgemäss
MHy
filtriert, gekühlt, gelagert und
06
transportiert.

Bemerkung

Bemerkung

Befund
Befund
MHy Das Ablieferungsverbot für Milch wird
07 eingehalten.

PrP
Eier werden sachgerecht gelagert.
08

Bemerkung

Bemerkung

Befund:  = erfüllt,  = Mangel (nicht erfüllt), ▬ = nicht kontrolliert, │ = nicht zutreffend (nicht anwendbar)

Befund:  = erfüllt,  = Mangel (nicht erfüllt), ▬ = nicht kontrolliert, │ = nicht zutreffend (nicht anwendbar)

Mangel: g = geringfügig, w = wesentlich, s = schwerwiegend

Mangel: g = geringfügig, w = wesentlich, s = schwerwiegend

Nr.

Bemerkung

In Gehegen gehaltenes Wild

Neuweltkamelidenhaltung

Pferdehaltung

Gewerbliche
Kaninchenhaltung

Ziegenhaltung

Schafhaltung

erfüllt
Die Milch wird auf hygienische Art
MHy und Weise gewonnen und
00 Vorkehrungen gegen Rückstände
sind getroffen.

Kontrollpunkt

PrP Weitere Aspekte Hygiene in der
+ tierischen Primärproduktion

Rindviehhaltung
mit Verkehrsmilchproduktion
Rindviehhaltung
ohne Verkehrsmilchproduktion

MHy
Weitere Aspekte Milchhygiene
+

Befund
Tierhaltungen
Bemerkung

Geflügelhaltung

Kontrollpunkt

Schweinehaltung

Nr.

g
w
s
g
w
s
g
w
s
g
w
s
g
w
s
g
w
s
g
w
s
g
w
s
g
w
s
g
w
s

6) Empfehlung an Vollzugsstelle: Verfügung einer Sperre bei folgenden Kontrollpunkten :

Bemerkung

Bemerkung

Mangel

Befund
Tierhaltungen
Bemerkung

Bemerkung

erfüllt
Mangel

geringfügig

wesentlich

schwerwiegend

Die Herstellung der tierischen
PrP Primärprodukte erfolgt so, dass die
00 daraus gewonnenen Lebensmittel
Mängelbesicher und hygienisch sind.
schreibung

Mängelbeschreibung

Befund:  = erfüllt,  = Mangel (nicht erfüllt), ▬ = nicht kontrolliert, │ = nicht zutreffend (nicht anwendbar)
Mangel: g = geringfügig, w = wesentlich, s = schwerwiegend

Befund:  = erfüllt,  = Mangel (nicht erfüllt), ▬ = nicht kontrolliert, │ = nicht zutreffend (nicht anwendbar)
Mangel: g = geringfügig, w = wesentlich, s = schwerwiegend

Milk Safety Project

29

Дякую

Thank you for your attention

04/03/2016
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