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برنامه اجرایي
"طرح ارتقاء کیفیت بهداشتی گوشت مرغ"
 -1مقدمه:
این طرح با توجه به ضرورت تقویت نظارت بر اعمال سامانه های بهداشتي در کشتارگاهها و مراکز بسته بندی فرآورده های
خوراکي طیور ،کنترل بهداشتي بر فرآیند استحصال فرآورده های خوراکي طیور در کشتارگاههای صنعتي و ارتقاء کیفیت بهداشتي
و تضمین سالمت محصول نهایي و در راستای انجام وظایف و مسئولیتهای سازمان دامپزشكي کشور در تامین بهداشت و
سالمت فرآوردههای خام دامي؛ توسط دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذایي با اخذ نظرات ادارات کل دامپزشكي استانها
و نشكلهای صنفي مرتبط از جمله انجمن صنفي کشتارگاههای صنعتي طیور ،انجمن ملي شرکتهای زنجیره ای تولید کننده
گوشت مرغ و انجمن صنفي کارفرمایان صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئیني کشور تهیه و تدوین شده و پس از ابالغ توسط
ریاست محترم سازمان دامپزشكي کشور ،از  21مرداد ماه  2989الزم االجرا خواهد بود.
 -2محورهای برنامه:


توسعه کشتارگاههای صنعتي طیور مجهز به خط تخلیه اتوماتیک اندرونه (خط  )1از طریق:
 فعال نمودن خط ( 1دستگاههای تخلیه اتوماتیک اندرونه) در کشتارگاههای صنعتي طیور الزام به احداث و تاسیس هرگونه کشتارگاه جدید فقط با تجهیز به خط  ،1چیلینگ روم ،سورتر و حداقل قفسشوی دو مرحله ای
 برنامه ریزی زمان بندی بصورت ایجابي  -تشویقي برای تجهیز واحدهای کشتارگاه صنعتي طیور موجود به خط ،1اطاق سرد ،2سورتر و قفس شوی حداقل دو مرحله ای



خودداری از کشتار بیش از ظرفیت پروانه صادره در کشتارگاههای صنعتي طیور



حذف تدریجي چیلرهای آبي (جایگزین چیلر آبي اول :شستشوی الشه مرغ با نصب دستگاه الشه شور در خط
اتوماتیک تخلیه اندرونه و جایگزین چیلر آبي دوم :اطاق سرد با استفاده از قالبهای یکطرفه)



بازرسي و کنترل بهداشتي کشتارگاهها و مراکز قطعه بندی ،فرآوری و بسته بندی؛ خودکنترلي کشتارگاهها از
طریق نمونه برداری ادواری از آب مصرفي ،پرسنل ،محیط کار ،فرآیند و محصوالت با مستندسازی اقدامات مذکور
برای اطمینان از بهره گیری واحدهای مذکور از روش بهداشتي تولید



اجرای ممیزیهای الزم (داخلي ،غیر رسمي و رسمي)



شناسنامه دار کردن و قابلیت ردیابي 9محصوالت از طریق:

1

 درج کد ردیابي (رهگیری) محصول1

)(GHP
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 تاکید بر فعال کردن سامانه  98889889برای ردیابي محصول از طریق کد ردیابي (رهگیری)

رتبه بندی واحدهای تولید و بسته بندی گوشت مرغ



تاکید بر ذخیره سازی مرغ منجمد بهمنظور تنظیم بازار از مرغ کشتار شده در کشتارگاههای دارای خط 1



الزام مراکز قطعه بندی و بسته بندی ،مراکز عرضه عمده و بزرگ (میادین ،هایپرمارکتها و  )...و مراکز مصرف
عمده به تهیه مرغ کشتار شده در خط 1



افزایش عمر ماندگاری براساس اثبات عمر ماندگاری توسط تولید کننده با ارائه مدارک معتبر ،راستي آزمایي و
اعتبارسنجي عمر ماندگاری محصول توسط سازمان دامپزشكي کشور



تاکید بر اعمال دقیق زنجیره سرد در ناوگان حمل و نقل فرآورده های خام دامي



تقویت نقش نظارتي مسئولین فني و بهداشتي واحدها بر محورهای این طرح



فرهنگ سازی ،الگوسازی ،اقدامات ترویجي – آموزشي و اطالع رساني عمومي



پیگیری برای اعمال سیاستهای تشویقي و تامین تسهیالت الزم از طریق هماهنگي و همكاریهای بین بخشي
برای بازسازی و بهسازی ساختاری و تجهیزاتي واحدها بر اساس ضوابط بهداشتي سازمان

 -3اهداف:
 تقویت سیستم ارزیابي و کنترل کیفي  -بهداشتي فرآیند تولید و فرآوردههای خوراکي مرغ تضمین سالمت و کیفیت فرآوردههای خوراکي مرغ شناسایي مخاطرات ،ارزیابي و مدیریت خطر رخدادهای نامطلوب بهداشتي فرآوردههای خوراکي مرغ در کشتارگاهها و مراکزقطعه بندی و بسته بندی
 بهبود کنترل و نظارتهای بهداشتي در زنجیره تولید تا مصرف برای عرضه گوشت مرغ با کیفیت بهداشتي مناسب پیشگیری از تولید ،توزیع ،عرضه و مصرف فرآورده های ناسالم و غیر بهداشتي مرغ با اعمال ضوابط و مقررات بهداشتي وبرخورد با موارد تخلف
 کاهش ضایعات و جلوگیری از کاهش کیفیت و فساد فرآورده های خوراکي مرغ نظارت بر اعمال جدی سامانه های بهداشتي در کشتارگاههای مرغ و مراکز قطعه بندی و بسته بندی گوشت مرغ تضمین کیفیت بهداشتي گوشت مرغ استحصالي در کشتارگاههای صنعتي طیور بهبود بار میكروبي و افزایش عمر ماندگاری فرآورده های استحصالي مرغ رتبه بندی کشتارگاهها و مراکز بسته بندی فرآورده های خوراکي مرغ و تعیین شرایط و ضوابط مربوطه رتبه بندی محصوالت استحصالي مرغ و تعیین شرایط و ضوابط مربوطه کنترل و مدیریت مخاطرات بهداشتي ایجاد بستر رقابت بهداشتي در میان تولیدکنندگان و عرضه کنندگان برای جلب نظر مصرف کنندگانصفحه  3از 11
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 ارائه راهكارهای تشویقي و ترویجي برای تولید و عرضه فرآوردههای خوراکي مرغ با کیفیت بهداشتي مناسب -4تعاریف:
در این برنامه عالوه بر واژهها و اصطالحات تعریف شده در قانون سازمان دامپزشكي کشور و آییننامه اجرائي نظارت بهداشتي
دامپزشكي و سایر آئین نامه ها ،دستورالعملها و بخش نامه های ابالغي سازمان دامپزشكي کشور؛ واژهها و اصطالحات زیر نیز
بهکار رفته است:
 سازمان :سازمان دامپزشكي کشور اداره کل :اداره کل دامپزشكي استان دفتر نظارت :دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذایي سازمان دامپزشكي کشور واحد :در این دستورالعمل شامل کشتارگاه و مرکز قطعه بندی و بسته بندی ميشود. گواهي سالمت :گواهي است که توسط مسئول فني بهداشتي مزارع پرورش به منظور تأیید سالمت گله به منظور ارسال مرغبه کشتارگاه صادر ميگردد.
 سامانه سماصط :منظور سامانه متمرکز اطالعات صنعت طیور کشور ميباشد. سامانه اطالعات جغرافیایي :4منظور سامانه ثبت اطالعات جغرافیائي واحدهای اپیدمیولوژیک سازمان دامپزشكي کشور ميباشد. سامانه سیستم یكپارچه قرنطینه :سامانه صدور گواهي حمل بهداشتي و تأیید تخلیه طیور سازمان دامپزشكي کشور ميباشد. پایش و هشدار :جمع آوری و انتقال مستمرداده های مربوط به رخدادهای بهداشتي و پردازش و آنالیز آنها به منظور ایجاداطالعات الزم برای واکنش فوری و اقدامات اصالحي.
 مخاطره :یک عامل بیولوژیكي ،شیمیایي و یا فیزیكي در فرآورده یا شرایط حاکم بر آنها ،با قابلیت ایجاد یک اثر نامطلوببهداشتي.
 رخداد بهداشتي (موارد عدم انطباق بهداشتي) :وقوع هرگونه تغییر درترکیب ،وضعیت و ماهیت یک فرآورده با قابلیت ایجاداثرات نامطلوب بهداشتي در انسان و یا دام مصرفکننده آن فرآورده.
 ارزیابي خطر :1مراحل مورد نیاز برای شناسایي حوزه بهداشتي ،تهدیدهای موجود علیه بهداشت ،اولویت بندی نقاط ضعفمربوط به تهدیدها و مشخص نمودن سطح خطرات و کنترلهای مناسب.
 مدیریت خطر :6کلیه فرایندهای مرتبط با شناسایي ،تحلیل و پاسخگویي به هرگونه عدم اطمینان که شامل حداکثر نتایجبهداشتي مطلوب و به حداقل رساندن نتایج بهداشتي نامطلوب.

GIS
Risk Assessment
Risk management
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 کشتارگاه صنعتي مجاز :مكان مجهز بهداشتي دارای پروانه های بهره برداری بهداشتي و فعالیت جهت کشتار طیور ،از مراجعقانوني و ذیصالح کشور است که در آن کشتار برابر موازین شرعي و مقررات بهداشتي منطبق با قانون و دستورالعملهای فني و
بهداشتي سازمان دامپزشكي کشور و استانداردهای مربوطه انجام ميگیرد.
 واحد بسته بندی مجاز :کارگاهي منطبق با شرایط عملیات خوب تولید ) HACCP ،(GMPو  GHPو دارای مجوز فعالیتجهت بستهبندی طیور از مرجع قانوني و ذیصالح کشور که مكاني است سرپوشیده ،بهداشتي و محفوظ و دارای امكانات،
تأسیسات و تجهیزات فني ،صنعتي و بهداشتي که عملیات قطعه بندی ،بسته بندی و نشانه گذاری گوشت طیور را به روش
صحیح و بهداشتي (برابر ضوابط بهداشتي سازمان دامپزشكي کشور) زیر نظر مسئول فني بهداشتي انجام ميدهد.
 خط  1کشتارگاه :خط تخلیه اتوماتیک اندرونه طیور در کشتارگاه صنعتي طیور اندرونه (اندامهای دروني) :در این برنامه شامل اندرونه های خوراکي و غیر خوراکي (نای ،ریه ،پیش معده ،چینه دان ،بورس،تخمدان ،ته روده و کلوآک) ميباشد.
 مرغ کامل :عبارتست از بدن مرغ کشتار شده بدون سر ،پا ،پر و اندام های دروني (اندرونه) آن گوشت مرغ تازه سرد :به گوشت مرغي گفته ميشود که کشتار آن در کشتارگاه صنعتي مجاز و بسته بندی و نشانه گذاری آنبرابر دستورالعملهای سازمان انجام گرفته باشد ،پس از کشتار دمای آن به صفر تا  4درجه سانتیگراد کاهش داده شده باشد و
حمل و نگهداری آن تا هنگام مصرف در دمای صفر تا  4درجه سانتیگراد بوده و در محدوده عمر ماندگاری مورد تایید سازمان
باشد.
 ویژگي های ظاهری الشه مرغ کامل :عبارتست از ویژگيهای فیزیكي الشه مانند رنگ و سالمت پوست ،وضعیت پرکني،رنگ گوشت ،وضع رشد ماهیچه ها ،برش پا ،پارگي پوست ،زاویه سینه ،استخوان سینه ،سالمت بافت های بدن ،ضربه ،ضغطه،
کوفتگي ،خونریزی و خونمردگي.
مرغ پایان دوره :شامل گوشت مرغ تخمگذار و مادر (تخمگذار و گوشتي) ميباشد.
 بازرس بهداشتي :شخص واجد شرایطي که از طرف سازمان و ادارات تابعه برای اعمال بازرسي بهداشتي واحدهای موضوع آئیننامه اجرایي نظارت بهداشتي دامپزشكي تعیین ميشود و برابر ضوابط و دستورالعملهای مربوط اقدام مينماید.
 مسئول فني بهداشتي :شخصي که پس از تایید صالحیت توسط سازمان نظام دامپزشكي و با اخذ پروانه مربوط از سازمان وادارات تابعه ،وظیفه کنترل بهداشتي را در واحدهای موضوع آئین نامه اجرایي نظارت بهداشتي دامپزشكي ،مطابق شرح وظایف
ابالغي از سوی سازمان بر عهده دارد.
نظارت بهداشتي :فرآیندی که از طریق صدور پروانه و سایر مجوزهای بهداشتي و بازرسي بهداشتي توسط سازمان و نیز کنترل
بهداشتي واحدهای موضوع این آئین نامه توسط مسئول فني بهداشتي مربوط اعمال ميگردد.
 ممیزی داخلي :ارزیابي و کنترل مخاطرات بهداشتي که توسط افراد صالحیتدار و آموزش دیده از جمله مسئول فني بهداشتيواحد انجام ميشود.
صفحه  5از 11
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 ممیزی غیر رسمي :ارزیابي و ممیزی توسط افراد حقیقي یا حقوقي مستقل یا شرکتهایي ذیصالح که با انتخاب صاحب یامتصدی واحد در خصوص اطمینان از اعمال سامانه های بهداشتي ،شناسایي و رفع نواقص کمک ميکنند.
 ممیزی رسمي :مرحله نهایي ممیزی از واحد است که توسط کارشناس و یا کارشناسان واجد شرایط شاغل در مراجع مسئول وذیصالح بهداشتي دولتي (اداره کل و یا سازمان) اجرا ميشود.
 -5قوانین:
 قانون سازمان دامپزشكي کشور -مصوب 2918 آئیننامه نظارت بهداشتي دامپزشكي -مصوب 2991 دستورالعمل اجرایي کنترل و نظارت بهداشتي فرآورده های خام دامي – جلد دهم ()2999 آئین نامه اجرایي ماده  94قانون برنامه پنجساله ششم (تصویب نامه شماره 211912هیئت وزیران مورخ )2981/22/11 آئیننامه اجرایي ماده  29قانون سازمان دامپزشكي کشور (بازرسي و معاینه بهداشتي گوشت در کشتارگاههای کشور) -مصوب2911
 برنامه اجرایي طرح تضمین کیفیت و سالمت فرآورده های دامي (ابالغي وزیر جهاد کشاورزی به شماره  818/4114مورخ)2982/1/29
 -1دامنه کاربرد:
این برنامه در تمام مراحل حمل و نقل طیور ،کشتار ،استحصال ،تولید ،بسته بندی ،نگهداری و ذخیره سازی ،حمل و عرضه
فرآورده های خوراکي (گوشت و آالیش) مرغ کاربرد دارد.
 -7مسئولیتها:
 -2-1مسئولیتهای صاحب یا متصدی واحد:
عالوه بر کلیه مسئولیتهای صاحب یا متصدی واحدهای تولیدی مصرح در قوانین و مقررات جاری و مواردی که در این برنامه
بهعنوان وظایف آن ها عنوان شده است ،مسئولیت اعمال سامانه های بهداشتي مورد نظر سازمان در واحد مربوطه ،تضمین
سالمت محصوالت ،رعایت ایمني زیستي ،صحت اظهارات و اسناد ارائه شده برای دریافت گواهي رتبه ،حفظ شرایط رتبه واحد و
رتبه محصوالت استحصالي ،حفظ عمر ماندگاری محصوالت در طول فرآیند تولید تا عرضه و اخذ تایید مندرجات برچسب
محصوالت واحد از اداره کل ،بر عهده صاحب یا متصدی واحد ميباشد.
 -1-1مسئولیتهای مسئولین فني -بهداشتي:
عالوه بر کلیه مسئولیتهای مسئولین فني -بهداشتي واحدهای تولیدی مصرح در قوانین و مقررات جاری و مواردی که در این
برنامه بهعنوان وظایف آنها عنوان شده است ،مسئولیت کنترل اجرای صحیح سامانه های بهداشتي مورد نظر سازمان در واحد
مربوطه ،کنترل فرآیند تولید؛ کنترل سالمت محصول؛ تایید رتبه محصول در فرآیند تولید؛ گزارش دهي رخدادهای بهداشتي و
موارد عدم انطباق با معیارها ،ضوابط بهداشتي و دستورالعملهای سازمان به متصدی و یا صاحب واحد برای اصالح فرآیند تولید؛
صفحه  1از 11

مقررات ملي دامپزشكي 89/89/IVO

برنامه اجرایی"طرح ارتقاء کیفیت بهداشتی گوشت مرغ"

گزارش دهي به اداره دامپزشكي شهرستان/اداره کل در صورت تكرار و عدم همكاری متصدی و یا صاحب واحد در رعایت ضوابط
بهداشتي و عدم رعایت و انطباق شرایط رتبه محصول؛ تعیین تكلیف محصوالت نامنطبق با معیارهای بهداشتي بر اساس
دستورالعملهای سازمان بر عهده مسئول فني -بهداشتي واحد ميباشد.
 -9-1مسئولیت اداره کل:
مسئولیت حسن اجرای این برنامه بر عهده اداره کل دامپزشكي استانها بوده و مدیر کل دامپزشكي استان بهعنوان مجری استاني
این طرح ميباشد.
 -4-1دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذایي:
مسئولیت نظارت بر اجرای این برنامه بر عهده دفتر نظارت بوده و مدیرکل دفتر نظارت بهعنوان مجری ملي این طرح ميباشد.
 -8رتبه بندی کشتارگاه:
 -2-9کشتارگاه صنعتي طیور رتبه  :Bکشتارگاه صنعتي طیور دارای سامانه بهداشتي مورد نظر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و
مواد غذایي ( ،)GMPاطاق سرد ،سورتر ،واحد تبدیل ضایعات ،دارای پمپ کارواش و آب گرم برای شستشوی کامیونهای حمل
طیور زنده و ضدعفوني کامیونهای حمل.
 -1-9کشتارگاه صنعتي طیور رتبه  :Aکشتارگاه صنعتي طیور دارای سامانه بهداشتي مورد نظر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و
مواد غذایي ( ،)GMP-HACCPدارای کد ( IRاختیاری) و فعال بودن و بهره برداری از دستگاههای تخلیه اتوماتیک اندرونه
(خط ،)1اطاق سرد ،1سورتر ،واحد تبدیل ضایعات ،قفس شوی با کارآیي الزم و مناسب ،پمپ کارواش و آب گرم برای شستشوی
کامیونهای حمل طیور زنده و ضدعفوني کامیونهای حمل ،حذف اختیاری چیلرهای آبي و (جایگزین چیلر آبي اول :شستشوی
الشه مرغ با نصب دستگاه الشه شور در خط اتوماتیک تخلیه اندرونه و جایگزین چیلر آبي دوم :اطاق سرد ترجیحا" با استفاده از
قالبهای یکطرفه)
 -9-9کشتارگاه صنعتي طیور رتبه  :A+کشتارگاه صنعتي طیور دارای سامانه بهداشتي مورد نظر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي
و مواد غذایي ( ،)GMP-HACCPدارای کد ( IRاجباری) که عالوه بر فعال بودن و بهره برداری از دستگاههای تخلیه
اتوماتیک اندرونه (خط  ،)1اطاق سرد ،سورتر ،واحد تبدیل ضایعات ،قفس شوی با کارآیي الزم و مناسب ،پمپ کارواش و آب گرم
برای شستشوی کامیونهای حمل طیور زنده و ضدعفوني کامیونهای حمل ،حذف چیلر آبي (جایگزین چیلر اول :شستشوی
الشه مرغ با نصب دستگاه الشه شور در خط اتوماتیک تخلیه اندرونه و جایگزین چیلر دوم :اطاق سرد با استفاده از قالبهای
یکطرفه) و نصب و بهره برداری دستگاههای اتوماتیک قطعه بندی و بسته بندی محصوالت (تازه سرد ،وکیوم/اتمسفر اصالح
شده و منجمد)؛ در صورت تضمین موارد زیر توسط متصدی یا صاحب کشتارگاه صنعتي طیور با ارائه مدارک و اسناد معتبر و با
تاییدیه مسئول فني و بهداشتي واحد و معرفي انجمن صنفي کشتارگاههای صنعتي طیور کشور ،ارائه گواهي رتبه  A+برای
کشتارگاه و محصوالت آن ،امكانپذیر ميباشد:
7

. Chilling Room
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الف -تامین مرغ برای کشتار از واحدهای پرورش مرغ عاری از عوامل بیماریزای مشمول برنامه های کنترلي و مراقبت بیماری-
های سازمان ،واحدهای پرورش مرغ بدون مصرف آنتي بیوتیک ،تهیه خوراک واحدهای پرورش مرغ تامین کننده طیور کشتاری
از کارخانجات مجاز و معتبر رتبه  Aو واحدهای پرورشي که سامانه بهداشتي پرورشي نظیر  GAHPرا اعمال کرده اند.
ب -ایجاد و اعمال برنامه کنترلي برای اطمینان از رعایت پرهیز دارویي – غذایي و عدم ابتالء به بیماریها در زمان اعزام گله به
کشتارگاه.
ج -رعایت کشتار مرغ سایز بندی شده (محدوده وزني الشه بین  2988تا  1888گرم برای تحقق دوره پرورش  41روزه)
د -قطعه بندی و بسته بندی محصول  A+صرفا" در داخل کشتارگاه صنعتي رتبه  A+با استفاده از تجهیزات اتوماتیک برای
قطعه بندی و بسته بندی محصوالت (تازه سرد ،وکیوم/اتمسفر اصالح شده و منجمد) ميباشد.
و -داشتن شبكه انبارش (برای محصوالت تازه و منجمد) و توزیع با رعایت کامل زنجیره سرد در تمام مراحل توزیع و عرضه
 -9رتبه بندی محصول:
رتبه بندی محصوالت استحصالي از واحد بر اساس رتبه واحد و معیارهای بهداشتي الزم به شرح زیر است:
 -2-8مرغ رتبه :A
شرایط عمومي :دارای مشخصات ارگانولپتیک ،میكروبیولوژیک و شیمیایي و سایر شرایط مندرج در دستورالعملهای سازمان
دامپزشكي کشور باشند (دستورالعمل اجرایي کنترل و نظارت بهداشتي فرآورده های خام دامي -شماره  49/96699مورخ
.)99/81/22
ضمنا" خنک سازی الشه مرغ بدون استفاده از چیلرهای آبي (جایگزین چیلر آبي اول :شستشوی الشه مرغ با نصب دستگاه الشه
شور در خط اتوماتیک تخلیه اندرونه و جایگزین چیلر آبي دوم :اطاق سرد ترجیحا" با استفاده از قالبهای یکطرفه)
شرایط اختصاصي :مرغ استحصالي در کشتارگاه صنعتي طیور دارای رتبه  Aکه اندرونه آن بطور کامل توسط دستگاههای تخلیه
اتوماتیک اندرونه (خط  )1خارج شده و دارای محدوده وزني  2988تا  1188گرم (بصورت محدوده های وزني سورت شده) باشد.
تبصره  :2مرغ کامل باالی وزن  1188گرم کشتار شده در کشتارگاه رتبه  Aقابل عرضه مستقیم به بازار نبوده و بایستي صرفا"
در واحدهای بسته بندی مجاز (وابسته به کشتارگاه یا مستقل) قطعه بندی و بسته بندی شوند.
تبصره  -1محدوده وزني کمتر از  2988گرم ميتواند به صورت سفارش خاص داخلي (مصرف عمده) و سفارش مشتریان خارجي
با رعایت کلیه شرایط بهداشتي ،توسط کشتارگاه رتبه  Aتولید و بسته بندی گردد.
تبصره  -9الشه های استحصالي مرغ که شرایط اختصاصي مرغ رتبه  Aرا در کشتارگاه رتبه  Aاحراز ننمایند ،بایستي بعنوان
مرغ رتبه  Bبسته بندی و عرضه شوند.
تبصره  -4در صورتي که کشتارگاه رتبه  Aبخواهد مرغ رتبه  Bکشتار نماید موظف است مرغ رتبه  Aرا در اول خط کشتار
نماید.
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 -1-8مرغ رتبه  :Bمرغ استحصالي در کشتارگاه صنعتي طیور بدون استفاده از دستگاه تخلیه اتوماتیک اندرونه (خط  )1که دارای
مشخصات ارگانولپتیک ،میكروبیولوژیک و شیمیایي و سایر شرایط مندرج در دستورالعملهای سازمان دامپزشكي کشور باشند
(دستورالعمل اجرایي کنترل و نظارت بهداشتي فرآورده های خام دامي -شماره  49/96699مورخ .)99/81/22
* مرغ رتبه  Bبرای مصرف خانوار ،صرفا" بصورت بسته بندی تازه سرد قابل عرضه خواهد بود.
* استانهای فاقد کشتارگاه واجد شرایط اخذ رتبه  Aو  A+ميتوانند تا تجهیز و راه اندازی اولین کشتارگاه واجد شرایط رتبه A
و  ، A+نسبت به تولید ،بسته بندی عرضه مرغ منجمد رتبه  Bبا حداکثر عمر ماندگاری شش ماهه صرفا" در استان خود اقدام
نمایند .در چنین استانهایي ،مراکز قطعه بندی و بسته بندی مستقل ميتوانند مبادرت به قطعه بندی مرغ رتبه  Bتولید استان
خود صرفا"جهت عرضه در همان استان نمایند.
* مرغ کامل باالی وزن  1188گرم کشتار شده در کشتارگاه رتبه  Bقابل عرضه مستقیم به بازار نبوده و بایستي صرفا" در
واحدهای بسته بندی مجاز (وابسته به کشتارگاه یا مستقل) با برچسب رتبه  Bقطعه بندی و بسته بندی شوند.
 -9-8کشتار و عرضه گوشت مرغ پایان دوره (مادر/تخمگذار):
* مرغ پایان دوره در صورت کشتار و تخلیه کامل و اتوماتیک اندرونه در کشتارگاه رتبه  Aميتواند بصورت مرغ کامل بصورت
تازه سرد (برای مصارف خانوار) یا منجمد (برای مصارف عمده و صنعتي) و یا قطعه بندی شده (به هر دو شكل تازه سرد و یا
منجمد) با درج مرغ دیرپز (بدون درج رتبه) برای مصارف عمده و صنعتي در برچسب مشخصات محصول ،تولید و عرضه گردد.
* مرغ پایان دوره در صورت کشتار و بسته بندی در کشتارگاه رتبه  Bميتواند به دو صورت تازه سرد و منجمد به شرح زیر تولید
و عرضه شود:
 بهصورت قطعه بندی و بسته بندی شده تازه سرد با درج مرغ دیرپز (بدون درج رتبه) در برچسب محصول قابل عرضه خواهدبود.
 مرغ پایان دوره (مادر/تخمگذار) کشتار شده در کشتارگاه رتبه  Bميتواند بهصورت قطعه بندی شده منجمد  ،با برچسب مرغ(قطعه بندی) دیرپز منجمد برای مصارف عمده و صنعتي تولید و عرضه گردد.
تبصره  -1عمر ماندگاری مرغ پایان دوره منجمد حداکثر  6ماه ميباشد.
تبصره  -6استحصال ،قطعه بندی و بسته بندی مرغ پایان دوره صرفا" در کشتارگاههای صنعتي طیور دارای واحد قطعه بندی و
بسته بندی و واحد تبدیل ضایعات قابل انجام است.
تبصره  -1انجماد و ذخیره سازی مرغ پایان دوره بدون تخلیه اندرونه ،مجاز نمي باشد.
 -11فرآیند رتبه بندی:
 -2-28واحد متقاضي رتبه بندی عالوه بر دارا بودن پروانه بهداشتي بهره برداری معتبر و داشتن مسئول فني بهداشتي اختصاصي
بایستي تمامي شرایط بهداشتي سازمان را برابر ضوابط ،مقررات و دستورالعملهای ابالغي دارا باشد.

صفحه  9از 11

مقررات ملي دامپزشكي 89/89/IVO

برنامه اجرایی"طرح ارتقاء کیفیت بهداشتی گوشت مرغ"

 -1-28ارائه درخواست کتبي و معرفي مبني بر رتبه بندی کشتارگاه و محصوالت به اداره کل توسط واحد (های) حائز شرایط
توسط انجمن صنفي کشتارگاههای و صادرکنندگان طیور ایران با ارائه مدارک ممیزی غیر رسمي واحد.
 -9-28بررسي مدارک و ممیزی رسمي واحد توسط اداره کل (حداکثر در مدت  1هفته)
 -4-28تصمیم گیری در خصوص رتبه واحد و محصوالت آن در "کمیته رتبه بندی واحدهای تولید فرآورده های
خام" اداره کل متشكل از :مدیرکل ،معاون سالمت ،رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذایي 1 ،نفر کارشناس خبره
اداره کل در حوزه نظارت بهداشتي بر فرآورده ها و کارشناس ممیز رسمي واحد (حداکثر در مدت  1هفته)
تبصره  :9پرونده واحد متقاضي که امتیاز الزم برای رتبه  Aرا کسب نكرده است ،پس از  6ماه قابل طرح در کمیته رتبه بندی
استان ميباشد.
تبصره  :8بنا به تشخیص کمیته رتبه بندی استان ،واحدهایي که از نظر ساختاری و اجرای سامانه های بهداشتي مورد نظر
سازمان دارای اشكاالت جزئي بوده و قابلیت رفع در حداکثر یک ماه دارند ،واحدهای مذکور با سپردن تعهد رسمي توسط صاحب
یا متصدی واحد مبني بر رفع ایرادات در بازه زماني معین ،ميتوانند مشمول دریافت گواهي رتبه  Aگردند .بدیهي است اعطای
گواهي رتبه  Aبرای کشتارگاه و محصول پس از رفع اشكاالت ،بازدید کارشناسي و تایید اداره نظارت بر بهداشت عمومي و مواد
غذایي استان خواهد بود.
 -1-28ابالغ رتبه واحد و محصول (بصورت گواهي) به واحد مربوطه و ارسال رونوشت به دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد
غذایي سازمان
 -6-28ممیزی ادواری بصورت هر شش ماه یكبار از واحدها توسط اداره کل
تبصره  :28در صورت مشاهده عدم انطباق واحد و محصول با شرایط و معیارهای مندرج در این طرح و هر گونه تخطي از ضوابط
و دستورالعملهای بهداشتي سازمان در هر مرحله از بازدیدها ،بازرسيها ،نظارتهای بهداشتي و ممیزیهای ادواری ،ضمن تقلیل
رتبه واحد و محصول استحصالي توسط اداره کل ،اقدامات الزم برابر مقررات و دستورالعملهای سازمان انجام خواهد گرفت.
+

 -11شرایط اخذ رتبه  Aو  Aتوسط کشتارگاه صنعتی مرغ:
 -2-22الزام و تعهد صاحب و یا متصدی کشتارگاه به تهیه مرغ از مراکز پرورش مجاز و دارای تاییدیه بهداشتي حمل.
 -1-22استقرار و اعمال دقیق سامانه های بهداشتي مورد نظر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذایي (GMP-
 ،)HACCPدر واحد متقاضي رتبه بندی و ارائه نظام نامه کیفیت ،مدارک و مستندات مربوطه.
 -9-22کشتارگاه باید مجهز به دستگاههای تخلیه اتوماتیک اندرونه (خط  ،)1چیلینگ روم ،سورتر ،واحد تبدیل ضایعات ،قفس
شوی حداقل دو مرحلهای با کارآیي الزم و مناسب ،پمپ کارواش و آب گرم برای شستشوی کامیونهای حمل مرغ زنده و
ضدعفوني کامیونهای حمل و موارد مربوطه مندرج در بندهای  2-9و  1-9باشد.
 -4-22تضمین و تعهد اجرایي رعایت پرهیز غذایي توسط صاحب یا متصدی واحد پرورشي ،کنترل و مدیریت رعایت پرهیز
غذایي در کشتارگاه طیور برای اطمینان از پرهیز غذایي قبل از کشتار و گزارش موارد عدم انطباق به اداره کل؛ تضمین و تعهد
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اجرایي رعایت مبني بر پرهیز دارویي قبل از کشتار مرغ برابر دستورالعملهای ابالغي سازمان و سن  99تا حداکثر  41روز برای
مرغ کشتاری ،بر عهده صاحب یا متصدی واحد پرورشي و نیز مسئول فني بهداشتي آن واحد مي باشد .بدیهي است حسن اجرا و
نظارت بر این بند بر عهده اداره کل است.
تبصره  -22در صورت افزایش سن مرغ از  41روز ،مرغ کشتار شده بهعنوان مرغ رتبه  Bبرای مصارف عمده ،مجاز خواهد بود.
 -1-22متصدی کشتارگاه ملزم به رعایت ظرفیت کشتار در پروانه صادره ميباشد.
 -6-22داشتن آزمایشگاه مجهز و فعال با پرسنل آزمایشگاهي مجرب و مكفي یا انعقاد قرارداد با آزمایشگاه همكار مورد تایید
سازمان برای انجام آزمونهای میكروبي و شیمیایي الزمه (خود کنترلي) بر اساس ضوابط و دستورالعملهای سازمان.
 -1-22داشتن برنامه خود کنترلي 9در کشتارگاه و مستندسازی مربوطه و کنترل کیفي بهداشتي فرآیند تولید و محصول نهایي.
 -9-22شمارش کلي میكروارگانیسمها (براساس دستورالعمل سازمان).
 -8-22داشتن شمارشگر مرغ و سیستمهای ثبت دما در بخشهای مختلف کشتارگاه (سردخانهها ،تونل انجماد ،سالن و  )...با
قابلیت تهیه گراف دما و حفظ اطالعات حداقل شش ماهه
 -28-22کنترل دقیق برودت اتاق سرد ،برودت و کنترل دقیق کیفیت و تعویض بهموقع آب چیلرها توسط مسئول فني بهداشتي
واحد ،آبچكاني کافي الشه ،رعایت دمای مناسب آب اسكالدر (برابر دستورالعمل مربوطه)
 -22-22عمر ماندگاری محصوالت بر اساس دستورالعملهای سازمان بوده و در صورت درخواست افزایش عمر ماندگاری
محصوالت بایستي طرح افزایش عمر ماندگاری محصول و اسناد اثباتي معتبر توسط متصدی یا صاحب کشتارگاه به اداره کل
ارائه شود تا راستي آزمایي ،اعتبارسنجي و تایید عمر ماندگاری درخواستي براساس شیوه نامه تعیین عمر ماندگاری (که توسط دفتر
نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذایي تدوین و ابالغ خواهد شد) صورت گیرد.
 -21-22در هر مرحله که نمونه برداری و نتایج آزمونها توسط سازمان حاکي از عدم انطباق عمر ماندگاری و کیفیت محصوالت
با معیارهای بهداشتي سازمان باش د ،صاحب یا متصدی واحد موظف به فراخوان و جمع آوری محصوالت توزیعي بوده و ملزم به
اقدامات مدیریت خطر الزم بر اساس ضوابط و دستورالعملهای سازمان و زیر نظر اداره کل استان خواهد بود.
 -29-22برای اخذ رتبه  A+عالوه بر موارد فوقالذکر ،احراز وجود امكانات ،تجهیزات ،شرایط و موارد مندرج در بند  9-9این
برنامه
 -12واحدهای مستقل فرآوری ،قطعه بندی و بسته بندی گوشت مرغ:
این واحدها موظف و ملزم به تامین مرغ خود از کشتارگاهها و محصوالت رتبه  Aهستند لذا با رعایت کلیه ضوابط بهداشتي و
دستورالعملهای سازمان و موارد ذکر شده در این برنامه ،محصوالت قطعه بندی ،فرآوری و بسته بندی شده این واحدها با تایید
اداره کل ،رتبه  Aخواهند بود.

Self-Control
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تبصره  -21این واحدها مجاز به قطعه بندی و بسته بندی مرغ باالی  1188گرم کشتار شده در کشتارگاه رتبه  Bبا درج رتبه B
در برچسب محصول و نیز قطعه بندی و بسته بندی مرغ پایان دوره بدون درج رتبه در برچسب محصول برابر بند  8-9این برنامه
هستند.
 -13مراحل و زمان بندی اجرای طرح:
 -1-13فاز اول :هماهنگيها و ایجاد بسترهای اجرایي الزم در سطح ملي و استاني (از  21تیر ماه  2989تا  21مرداد ماه
:)2989
 -2-2-29هماهنگيهای بین بخشي و برون سازماني الزم توسط دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذایي سازمان با دفتر
بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور ،معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی ،شرکت پشتیباني امور دام ،انجمن صنفي
کشتارگاههای صنعتي طیور کشور ،انجمن ملي شرکتهای زنجیره ای تولید گوشت مرغ ،انجمن صنفي بسته بندی فرآورده های
دامي ،انجمن مسئولین فني -بهداشتي ،مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت و  ...برای ایجاد شرایط و بستر اجرایي الزم در
سطح ملي.
 -1-2-29هماهنگيهای الزم ادارات کل دامپزشكي استانها با ادارات و ارگانهای اجرایي ذیربط استاني ،کشتارگاههای صنعتي
طیور ،اداره کل پشتیباني امور دام استان ،میادین و مراکز عمده عرضه و مصرف ،مراکز قطعه بندی و بسته بندی و  ...برای ایجاد
شرایط و بستر اجرایي الزم در سطح استاني.
 -2-13مرحله اول رتبه بندی واحدهای متقاضی و معرفی شده (تا آخر شهریور )1398
 -3-29آماده سازی کشتارگاههای مشمول طرح :شامل اصالحات و هماهنگيهای ساختاری و فني داخل کشتارگاه،
فعال نمودن خط ( 1دستگاههای تخلیه اتوماتیک اندرونه) ،آماده سازی پیش سرد  -سردخانه  -تونل انجماد – سورتر ،قفس
شوی دو مرحله ای ،سیستمهای ثبت دما و ( ...تا آخر شهریور .)1398
 -4-13شروع مرحله اول عملیاتی طرح (عرضه گوشت مرغ رتبه بندی شده در میادین خرده فروشي ؛ مراکز بزرگ
عرضه نظیر هایپر مارکتها و ...؛ مراکز عمده مصرف؛ مراکز فرآوری ،قطعه بندی و بسته بندی) :از اول مهر ماه 1398
 -5-29مرحله دوم عملیاتی طرح (شروع عرضه محصوالت طیور رتبه بندی شده در میادین عمده فروشي و توزیع و سایر
مراکز عرضه و خرده فروشيها بهصورت تشویقي  -تدریجي  -ترویجي) :از اول دی ماه 1398
 -14توجهات:
* توجه  :2در مناطقي که احداث واحد تبدیل ضایعات در کشتارگاه توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان ممنوع اعالم
شده است ،ضرورتي به احداث واحد تبدیل ضایعات در داخل کشتارگاه نمي باشد .بدیهي است در این موارد ارائه قرارداد کشتارگاه
با واحد مستقل تبدیل ضایعات دارای پروانه بهداشتي بهره برداری معتبر در سطح استان ،برای رتبه بندی کشتارگاه و نیز در زمان
و صدور و یا تمدید پروانه بهداشتي الزامي است.
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* توجه  :1صاحب و یا متصدی کلیه کشتارگاههای صنعتي طیور موظف هستند مرغ کشتاری خود را صرفا" از واحدهای پرورشي
مجاز ثبت شده در سامانه  GISو سامانه سماسط که دارای گواهي سالمت و گواهي حمل بهداشتي ثبت شده در سامانه سیستم
یكپارچه قرنطینه ميباشند ،تامین نماید .مسئول فني بهداشتي کشتارگاه وظیفه کنترل این امور را بر عهده دارد و در صورت عدم
رعایت توسط کشتارگاه ،موظف به گزارش موضوع به اداره دامپزشكي شهرستان /اداره کل ميباشد.
* توجه  :9صادرات محصوالت خوراکي مرغ تنها از طریق واحدهای دارای رتبه  Aو A+با رعایت کلیه معیارها و ضوابط
بهداشتي مندرج در دستورالعملها و بخشنامه های سازمان و کشور مقصد ميباشد .بدیهي است مسئولیت محض سالمت
محصول صادراتي بر عهده صاحب  /متصدی واحد یا مالک کاال بوده و در صورت تشخیص عدم انطباق محصول با معیارهای
بهداشتي سازمان و یا کشور مقصد و مرجوع نمودن محموله ،اقدامات الزم برابر ضوابط ،مقررات و دستورالعملهای سازمان
صورت خواهد گرفت .در صورت تكرار موارد عدم انطباق با معیارها و ضوابط بهداشتي سازمان ،رتبه  Aیا  A+کشتارگاه تعلیق
شده و اجازه صادرات نخواهد داشت .فعال شدن مجدد رتبه  Aیا  A+منوط به اصالحات الزم و رفع موارد عدم انطباق در فرآیند
تولید ،پس از تایید مسئول فني بهداشتي واحد و تایید اداره کل خواهد بود.
* توجه  :4کشتارگاههای رتبه  Bبا بهینه سازی ساختاری ،تجهیزاتي و اجرای شرایط الزمه برابر این طرح و در صورت تایید
اداره کل ميتوانند به رتبه  Aارتقاء یابند.
* توجه  :1از اول مهر ماه  2989تولید ،بسته بندی ،عرضه و برچسب گذاری هر گونه محصوالت مرغ صرفا" بر اساس این طرح
خواهد بود و ذکر عناوین مختلف نظیر ویژه ،برتر ،ممتاز ،سبز ،ارگانیک ،بدون آنتي بیوتیک و غیره خارج از رتبه بندی و برچسب
گذاری مطروح در این طرح ممنوع ميباشد.
* توجه  :6در صورتي که الشه های مرغ گوشتي وزن کمتر از  988گرم داشته باشند ،الشه و اندرونه های آن غیر قابل مصرف
انسان بوده و بایستي ضبط شده و برابر ضایعات کشتارگاهي برخورد گردد.
* توجه  -1بهترین وزن الشه کامل جوجه کبابي بین  888تا  2188گرم ميباشد که با رعایت دستورالعمل  44/98121مورخ
" 2991/6/26تحت عنوان ضوابط پرورش ،کشتار ،استحصال ،بسته بندی و عرضه گوشت جوجه کبابي" انجام شود.
* توجه  -9در صورت عدم رعایت مفاد این طرح از سوی واحد تولیدی ،با متخلفین برابر ماده  4آئین نامه نظارت بهداشتي
دامپزشكي برخورد خواهد شد.
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 -15نمونه برچسب مشخصات محصوالت:

----------------------------------------------------------
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 -26توصیه های بهداشتی برای درج در کیسه محصول:
 .2از مصرف گوشت مرغ خام و نیم پز خودداری کرده و آن را بصورت پخته (حرارت عمق گوشت حداقل تا  14درجه
سانتیگراد) مصرف نمایید.
 -1گوشت مرغ خام را بر اساس تاریخ مصرف محصول ،در یخچال یا فریزر نگهداری کنید.
 -9یخ زدایي گوشت مرغ در یخچال یا توسط مایكروویو انجام شود .گوشت خام را از غذاهای آماده مصرف ،جداگانه
نگهداری کنید.
 -4سطوح کار ،ظروف و دستها را بعد از تماس ،تمیز کردن و خرد کردن گوشت و مرغ به خوبي با شوینده مناسب،
شست و شو دهید.
 .1هنگام پاک کردن و آماده سازی مرغ کامل حتي االمكان از دستكش استفاده نمایید.
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