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)HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points

 HACCPيعنی سيستم تجزيه و تحليل خطر و تعيين نقاط كنترل بحرانی .اين سيستم جهت شناسائی نقاطی كه احتمال ورود عوامل
خطرزا به زنجيره توليد وجود دارد و نقاطی كه میتوان عامل خطرزا را از زنجيره حذف كرد به كار میرود .اين برنامهها در تمامی
مراحل توليد به صورت مداوم مورد مميزی قرار میگيرد.
نقاطی از زنجيره توليد كه در آنها امکان مخاطره سالمت مصرفكننده وجود دارد را نقاط بحرانی يا به عبارت بهتر نقاط كنترل بحران
( Points CCP(Critical Controlمیگويند.
مراحل مقدماتی و آمادگی شامل:
 -1تشکيل تيم يا كميته HACCP
 -2توصيف محصول وروش عرضه آن
 -3شناسائی مورد مصرف وگروه انسانی مصرفكننده آن
 -4ارائه نمودار خط توليد محصول
 -5تشريح روند كار
 -6فهرست كردن مخاطرات بوجود آمده در هر مرحله میباشد.
پس از اجرای مراحل مقدماتی سيستم ،اصول هفتگانه آغاز میشود كه عبارتند از:
 -1شناسائی و ارزيابی خطر ،تنظيم ليستی از مراحل توليد مواد غذايی كه توام با خطر است و سرانجام ارائه راههای پيشگيری از
مخاطرات
 -2تعيين نقطه كنترل بحران
 -3تعيين حد بحرانی برای هر نقطه
 -4عمليات و نظارت
 -5اقدامات اصالحی
 -6ثبت گزارشات و مستندسازی
 -7عمليات تحقيق و پژوهش

صفحه  1از 2

 HACCPچیست؟

شرکت بازرگانی دولتی ایران

مرکز پژوهشهای غالت

اصول HACCP
سيستم  HACCPجهت شناسائی و كنترل خطرهايی كه از نظر ايمنی مواد غذايی اهميت دارند ،طراحی شده است و هدف اصلی آن
ايجاد ايمنی در مواد غذايی است .اين سيستم يك روش قانونمند ،علمی و عملی برای شناسائی ،ارزيابی و كنترل خطرها در طی تهيه،
عملآوری ،تهيه و استفاده از غذا و به طور خالصه تمام زنجيره غذايی از ابتدای توليد تا انتها برای حصول اطمينان از سالم بودن ماده
غذائی در هنگام مصرف است .بايد در هرمرحله مخاطراتی كه سالمت مصرفكننده را به خطر میاندازد شناسائی كرد و پس از تعيين
نقاط بحرانی اقدامات بازدارندهای كه سبب كاهش ميزان مخاطره است را به مرحله اجراء گذارد.
اين استاندارد شامل مقتضيات «كميته تغذيه كدكس» ( )CACCكه توسط سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و كشاورزی ملل
متحد به منظور يکیكردن استانداردها ،دستورالعملها ،و آييننامههای بينالمللی غذا برای انجام تجارت تنظيم شده ،میباشد.

مزایای  HACCPچیست؟
 -1پيادهسازی كنترل خطرات و ايمنی غذا در سطح بينالمللی
 -2ايجاد اعتماد در باب كنترلها برای توليدكنندگان ،سهامداران و تأمينكنندگان
 -3همراستا كردن  HACCPبا ايزو 22222بهمنظور بهبود سيستمهای مديريت ايمنی غذا
 -4مديريت مؤثر خطرات ايمنی غذا در زنجيره تأمين
 -5بازنگری و بهبود مداوم سيستم شما برای حفظ كارآمدی آن
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