سسيستم ھای )  ( HACCPدر صناﯾع غذاﯾی

 HACCPمخفف  lcontrol point hazard analysis and criticaاست ,اندﯾشه
برقراری اﯾن سيستم برای کاھش رﯾسک سال مت مصرف کنند گان مواد غذاﯾی
از اقدامات شرکت  pilsburyمشاور وھمکار سازمان ملی سفينه ھای فضا ﯾی و
فضا نوردی امرﯾکا )نا سا( )  ( NASAرﯾشه گرفته است .
اصول ابتداﯾی اﯾن کار توسط )  ( Hoaward E .Baumanاز شرکت پيلسبو ری با
ھمکاری ناسا و ازماﯾشگا ھھای ارتش و به اﯾن ترتيب نيروی ھواﯾی امرﯾکا از
ﯾافته ھای ﯾک پروژه پژوھشی مشترک حاصل گردﯾده که در سال  ١٩۵٩از
شرکت پيلسبو ری خواسته شد تا فرموال سيون وتوليد ازماﯾشی ﯾک غذای
شرکت پيلسبو ری بھداشتی سالم وقابل استفاده در شراﯾط بی وزنی در فضا
انجام دھد برای حل اﯾن مشکل اغاز به کار کرد و در اولين مرحله با اﯾن سوال
مواجه شد که اﯾا مواد غذاﯾی و به وﯾژه
مواد غذاﯾی که دارای ذرات رﯾز وپودری شکل ھستند در شراﯾط بی وزنی چه
حالتی پيدا می کنند ’ جواب سوال کم وبيش روشن بود و به ھمين جھت
محققين شرکت پيشنھاد کردند که غذاھای وﯾژه سفر ھای فضا ﯾی در اندازه
ھای لقمه ای تھيه شده وبا ﯾک الﯾه پوشش ھای خوارکی قابل انعطاف
پوشانده شود تا از پخش شدن ذرات انھا در فضا جاو گيری شود و سفينه فضا
ﯾی با ذرات معلق مواد غذا ﯾی الوده نشود و ضمنا سالمت مصرف ان صد در صد
تضمين شود ’ مشکل ترﯾن مسله در اﯾن مورد تضمين صد در صدی عدم الودگی
اﯾن غذا با باکتری ھا ’ وﯾرو سھا وساﯾر عوامل بيمارﯾزا ی بيو لو ژﯾکی و شيميا

ﯾی و فيزﯾکی بود .
حين اجرای پروژبزودی روشن شد که روشھای کنترل کيفی موجود ان زمان قادر
به چنين تضمينی نبود ’ ضمن اﯾن که ازمون ھای الزم برای تضمين سالمت
نسبی محصول ھم بسيار زﯾاد و پر ھزﯾنه بود و اﯾن مسله موجب شد که
مجرﯾان پروژه به فکر استفاده از تکنيک ھای
جدﯾد برای تضمين سال مت فضا نوردان باشند .
با مراجه به تکنيک ھای ناسا برای کاھش رﯾسک در اجزا ء و قطعا ت سفينه
ھای فضاﯾی معلوم شد برای ازمون دستگا ھا وقطعا ت سفينه فضا ﯾی از
روشھای اشعه اﯾکس و اولترا سونيک استفاده می شود ’ که اﯾن روشھا در
مورد مواد غذاﯾی قابل استفاده نبودند ’ بنابراﯾن
الزم بود از تدابير دﯾگری استفاده شود  .در جستجوی راھھای جدﯾد برای حل
اﯾن مشکل محققين پروژه به اﯾن نتيجه رسيدند که تنھا راه استفاده از روش
ھای پيشگيرانه از الودگی والودگی مجد داست  .والزمه اﯾن کار کنترل دقيق
مواد اوليه ’فراﯾند ھا ’ محيط ’شراﯾط اقليمی’ نيروی انسانی ’ انبارھا و چگونگی
توزﯾع ومصرف است و چنا نچه اﯾن کار به نحو مطلوب انجام گيرد نياز به کنترل
فراورده نھا ﯾی نيست و به اﯾن ترتيب سيستم  HACCPپاﯾه گذاری شد ’ که در
اصل نوعی سيستم داوطلبانه برای پيش گيری از الودگی مواد غذاﯾی طی
مراحل مختلف توليد است  .اﯾن سيستم در ھر واحد توليدی مواد غذاﯾی ﯾا
نقاطی از ان قابل پياده کردن است و موجب می شود که عوامل مختلف الودگی
مانند عوامل بيولوژﯾکی ’ شيميای’ و فيزﯾکی نتواند سالمت مصرف کننده را به
خطر بياندازد .
 HACCPدر واقع نوعی روش سيستماتيک بررسی مواد اوليه ,فرآﯾند  ,فرآورده
نھاﯾی  ,شراﯾط جابه جاﯾی ونگھداری  ,بسته بندی وتوزﯾع مواد غذاﯾی است و
اﯾن امکان را می دھد که نقاط حساس و خطر آفرﯾن خط توليد شناساﯾی شد
ھو با دقت بيشتری تحت نظارت قرار گيرند .نقاطی از زنجيره توليد که در آنھا
امکان مخاطره سالمت مصرف کننده وجود دارد را نقاط بحرانی ﯾا به عبارت بھتر
نقاط کنترل بحران )  Control Point CCP)Crilicalنامند ,اﯾن نقاط را از آن جھت ﯾا
به عبارت بختر نقاط کنترل بحران گوﯾند که الزاما در آنجا باﯾد بحران ھا کنترل
شوند ,تا اﯾنکه شناساﯾی و فقط معرفی شوند ,نقاط بحرانی نقاطی از زنجيره
توليد ھستند که عدم کنترل انھا می تواند منجر به عدم اﯾمنی مصرف ماده
غذاﯾی شود .اﯾن نقاط از زنجيره توليد ھستند که عدم کنترل آنھا می تواند منجر
به عدم اﯾمنی مصرف ماده غذاﯾی شود .اﯾن نقاط اعم از اﯾن که در مرحله تامين

مواد اوليه ,آماده سازی آنھا ,فرموالسيون  ,فرآوری  ,بسته بندی  ,نگھداری و
مصرف باشند ,ميزان خطر آفرﯾن آنھا باﯾد از روی نموداری )پيوست شماره  ( ٦که
به نام درخت تصميم گيری معروف است معين شود.
بدﯾھی است تعيين نقاط  HACCPدر خط توليد کار مشکلی نيست ,مشکل
اصلی چگونگی پيش گيری از مخاطره سالمت مصرف کننده در اﯾن نقاط است.
در اجرای  HACCPالزم است بطور کلی ھرﯾک از عوامل توليد مانند ,مواد اوليه,
نيروی انسانی ,ماشين آالت ,ساختمان ,روشھای انجام کار توليد ,روشھای
نظارت  ,کنترل و بازرسی و روشھای مدﯾرﯾت به اجزاء مربوط به آنھا تقسيم
شود ,و ھر ﯾک جداگانه مورد تجزﯾه و تحليل قرار گيرند .و موارد موثر در اﯾمنی
آنھا جداگانه بررسی شودو پس از اﯾن مرحله اﯾن اجزا ,کنار ھم قرار گيرند ,که در
ادامه بحث بطور خالصه درباره آنھا بحث خواھد شد.
به ھر حال نتيجه بررسی ھای شرکت پيلسبوری در سال١٩٧١در کنگره ملی
نگھداری مواد غذاﯾی آمرﯾکا اراﯾه شد ,بدنبال اﯾن اقدام Food and Drug
 Administration FDAآمرﯾکا ,ﯾک برنامه آموزشی ضمن خدمت برای پرسنل خود
ترتيب داد که در آن محققين پروژه  , HACCPشرکت کنندگان را برای کنترل مواد
غذاﯾی آموزش دادند.
اولين گزارش ھای علمی درباره  HACCPدر سال ١٩٧٣توسط شرکت پيلسبوری
انتشار ﯾافت و از سال  ١٩٨٠سيستم  HACCPتوسط سازمان بھداشت جھانی
 ICMSF,WHOپذﯾرفته شد .از سال ١٩٨۵اکادمی ملی علوم آمرﯾکا) (١اﯾن
سيستم را پذﯾرفت و کاربرد آنھا را به صناﯾع غذاﯾی توصيه نمود .در سال
١٩٨٨کتاب  HACCPتوسط چاپ و منتشر شد.
وباال خره در سال  HACCP ,١٩٩١وارد استاندارد ھای کد کس  CACگردﯾد
عوامل موثر در مخاطره سالمت مصرف کننده
در بررسی موارد رﯾسک سالمت مصرف کننده به عوامل زﯾر برمی خورﯾم :
_عوامل بيولوژﯾکی
_ عوامل شيمياﯾی
_ عوامل فيزﯾکی

ضرورت به کار گيری سيستم HACCP
برای به صفر نزدﯾک کردن خطرا ت ناشی از عوا مل عوامل بيولوژﯾکی ٫عوامل
شيمياﯾی ٫عوامل فيزﯾکی گفته شده است  ٫سيستم  HACCPپيشنھاد شده
است  ٫اجزا تشکيل دھنده اﯾن سيستم شامل ويژگی ھا و شراﯾط گزﯾنش مواد
اوليه و ساﯾر امکانات الزم برای توليد ،جا به جا ﯾی  ،نگھداری ،فراﯾند ،بسته
بندی  ،توزﯾع و مصرف است  .که برای ھر صنعت و حتی ھر کارخانه جداگانه باﯾد
تدوﯾن شود .
درغير اﯾن صورت در شراﯾط فعلی که ارتباطات بين المللی رو به گسترش است و
از طرف دﯾگر در درون کشورھا بخش اعظم مواد غذا ﯾی مورد نياز مردم از طرﯾق
کارگاه و کارخانه ھا تامين می شود  .نگاھی به پاره ای از واقعيت ھا گوﯾا ی اﯾن
حقيقت است که خطرات عمده ای در کمين مصرف کنندگان است برای نمونه :
در کشورھای صنعتی بيش از  %٩٠غذای مردم از طرﯾق صناﯾع مربو طه در
اختيار شا ن قرار می گيرد  .که الودگی انھا فاجعه افرﯾن است .
_ ١۵_٢٠درصد از افراد جامعه در معرض بيماری ھای نا شی از مصرف غذای
الوده ھستند .
_ ٢٠_۵٠درصد از جھانگردان طی سفرھای خود دچار عوارض غذا ﯾی می شوند
.
_در کشورھای مانند سوئد  %٨٠_٩٠موارد سالمو نال به جھانگردان نسبت داده
شده .
در بيشتر کشورھا به وﯾژه کشور ھای جھان سوم و کم درامد غذا ھای خيا بانی
روز به روز گسترش بيشتر ی پيدا می کنند  .و عدم رعاﯾت بھداشت در اﯾن گونه
غذا ھا خطری برای سالمت مصرف کنند گان انھا است .
_ صادرا ت و واردا ت مواد غذا ﯾی  ٫به ويژه واردا ت مواد غذا ﯾی از کشورھا ی
جھان سوم به دليل عدم رعاﯾت موارد اﯾمنی و امکان الودگی محدود و محدود تر
می شود .
سيستم  HACCPموثرترﯾن راه برای اﯾمنی مصرف مواد غذا ﯾی است  ،که اجرای
ان در بسياری از واحد ھای صناﯾع غذاﯾی کشور ھای پيشرفته صنعتی با مو
فقيت روبرو بوده است  ٫برقراری اﯾن سيستم به مصرف کنندگان فراورده اطمينا
ن می دھد که مدﯾران واحد دارای توان علمی و فنی الزم ھستند  ،و در قبال
سال مت انھا احسا س مسوليت می کند  .برقرای اﯾن سيستم ھمچنين به کار
کنان انگيزه ھای رفتاری برای رعاﯾت مساﯾل بھداشتی را می دھد  ،و اﯾن امر

خود به خود موجب ارتقا ء سطح فرھنگ بھداشتی واحد شود  .در برابر باﯾد
توجه داشت که در واحد ھاﯾی که نيروی انسانی نا اگاه و بدون انگيزه باشند  ،و
از اھميت اﯾن سيستم بی خبر باشند  ،اصول بھداشتی را رعاﯾت نکنند وجود
سيستم  HACCPنه تنھا مفيد نيست ،بلکه ممکن است مضر ھم باشد زﯾرا در
شراﯾطی که مصر ف کننده و مسولين اجراﯾی با اتکاء به وجود سيستم به فراورد
ھای حاصل اعتماد می ورزند  ،عدم کا راﯾی سيستم موجب به خطر انداختن
سال مت انان می شود  ،به ھمين جھت امروز در تمام سيستم ھای HACCP
ﯾک سيستم نظارت و کنترل درونی ھم پيش بينی می شود .
اصول کلی سيستم HACCP
سيستم  HACCPبر  ٧اصل استوتر است که توسط سازمان ھای بين المللی
پذﯾرفته شده است و از سال  ١٩٩٣توسط کميته مشترک سازمان بھداشت
جھانی و سازمان خوار بار و کشاورزی جھان  WHO/ FAOﯾا ) CAC ) Codx
 Alimentarious Comissionپذﯾرفته شده است  .ھمچنين توسط سازمان
 ommitteon Microbiological of food National Adivisoryپذﯾرفته شده است .
ودر کارخانه ھای کشورھای ژا پن  ,امرﯾکا و اروپا در حد وسيعی به کار گرفته
شده است .اصول ھفتگانه  HACCPکه در قالب جمالت امری تدوﯾن شده است
عبارتند از :
اصل اول  :موارد خطر را تجزﯾه وتحليل کنيد برای اﯾن منظور فھرستی از
مراحل فراﯾند که در انھا امکان بروز خطر عمده وجود دارد را تھيه و روش ھای
مھار انھا را تعين نمائيد ،اصل اول درواقع اغاز کار تيم اجراﯾی HACCP
است و به نظر سازمان کودکس  ،در اﯾن مرحله نمدار خط توليد که در بر گيرنده
تمام مراحل کار است باﯾد در اختيار باشد ،از مرحله درﯾافت مواد اوليه تا مرحله
خروج فراورده نھا ﯾی با
استفاده از اﯾن نمو دار تيم اجرا ﯾی باﯾد تمام خطرات احتمالی در تمام مراحل را
شناسی و معرفی نماﯾد و معيارھای کنترل و مھار انھا ،اعم از روش ھای موجود
ﯾا روش ھای مورد نياز را تعين نماﯾد .
اصل دوم  :نقاط کنترل بحران خط توليد را شناسا ﯾی نماﯾند .پس از
شناسا ﯾی موارد خطر افرﯾن خط توليد و تعين معيارھای و روش ھای مھار و
کنترل خطر و بحران در اﯾن نقاط  ،تيم اجرا ﯾی  HACCPنقا طی کنترل بحران در
انھا برای تضمين سالمت محصول ضروری است را تعين می کند  ،که ممکن
است در مواد اوليه ،فرموالسيون  ،فراﯾند ھا ،دانش فنی ،روش ھای کار ،ازمون

ھا ،دستگاه ھا ،محيط کار  ،انبار ھا و  ...باشد .
اصل سوم  :محدوده ھای بحرانی را برای ھر ﯾک از نقاط کنترل بحرانی
تعيين نما ﯾيد  .محدوده ھای بحرانی اختال ف بين شراﯾط الزم برای توليد
فراورده اﯾمن و سالم را برای نقاط  ccpتعيين می نماﯾد  ،محدوده باﯾد کميت
ھای قابل اندازه گيری باشند  ،گاه ممکن است حد باال و ﯾا حد پاﯾين تعيين شود
.
مھم ترﯾن پدﯾد ھای که الزم است برای انھا محدود ه تعيين شود عبارتند از دما ،
فشار ،زمان ،فعاليت ابی)  ،( awرطوبت نسبی ، pH ،رطوبت فراورده ،برﯾکس ،
وﯾسکزﯾته  ،اسيدﯾته قابل تيتر ،مقدار نمک  ،باقيمانده سموم ومواد افزودنی .
مقدار اشعه جذب شده ،حد الودگی ميکروبی ،مقدار باقيمانده کلر ازاد در اب
مصرفی برای مقاصد مختلف  .که برای بسياری از انھا در سيستم ھا خودکار
سنسور موثر وجود دارد .
اصل چھارم  :سيستم ھای اندازه گيری ونماﯾش محدوده ھای بحرانی
نقاط کنترل بحران تعيين نماﯾد  .تعيين اﯾن سيستم ھا برای اندازه گيری
محدوده ھای بحرانی برای تعدﯾل فذاﯾند و تحت کنترل در اوردن ان ضروری است
 .مانند دماسنج فشار ،سنج زمان سنج  ،وﯾسکوزمتر ،ھيگروف گراف و مانند اﯾن
ھا ،روش اندازه گيری ممکن است دستگاھی و گاھی دستی باشد  .اما انچه
مھم است اﯾن که اﯾن روش ھا باﯾد از پيش توسط مسوولين تعيين شده باشد،
و کارکنان اجراﯾی نباﯾد به ميل خود انھا را تغيير دھند  .ضمنا فاصله زمانی
بازرسی و کنترل ھم باﯾد از پيش تعيين شده باشد .
اصل پنجم  :عمليات اصال حی را برای موارد ی که فراﯾند از محدوده
اﯾمن خارج شده برقرار نماﯾند  .عمليات اﯾن مرحله باﯾد در برگيرنده عمليات
الزم برای تحت کنترل در اوردن فراﯾند و تصميم گيری درباره فراورده ھنگامی که
خارج بودن فراﯾند از محدوده کنترل توليد شده باشد .
اصل ششم  :نوعی سيستم فعال و موثر برای ضبط داده ھا و اطال
عات و مستند سازی سيستم  HACCPبرقرار نماﯾند  .جمع اوری داده ھا و
اطال عات برای اثبات اﯾن که سيستم  HACCPتحت کنترل بوده و عمليات اصال
حی مناسب در موارد الزم بطور موثر انجام شده ضروری است  .و اﯾن عمل
بيانگر اﯾن است که توليد در شراﯾط امن صورت گرفته است .
اصل ھفتم  :نوعی سيستم تأﯾيد و نظارت بر قرار نماﯾيد  .برقراری اﯾن
سيستم برای حصول اطمينان از اﯾن که سيستم  HACCPبه طور موثر انجام
ميگيرد ضروری است .

مراحل اجراﯾی HACCP
با توجه به اصول ھفتگانه  HACCPدر پيش گفته شده  ،موارد زﯾر برای طراحی و
اجرای سيستم باﯾد مورد توجه باشد :
 _١برنامه رﯾزی برای تدوﯾن اجرای  HACCPباﯾد به طور جداگانه برای ھر صنعت و
حتی ھر ﯾک از کارخانه ھای صنعت خاص انجام گيرد .
 _٢گزﯾنش اعضای تيم اجراﯾی شامل تخصصھای الزم مانند ميکروبيولوژﯾست
_شيميست ،
تکنولوژﯾست  ،متخصص در امو بھداشت و مانند اﯾنھا ،از بين کار کنان داخل
کارخانه ﯾا دانشگاه و مراکزپژوھشی و واحدھای مشابه از خارج کارخانه .
_٣تعرﯾف کاملی از ويژگی ھای توليد سيستم توزﯾع فراورده و تعيين سطح
کيفيت قابل قبول برای فراورده مواد اوليه  ،فرموالسيون  ،نحوه فراوری  ،نوع
بسته بندی  ،سيستم توزﯾع و عوامل موثر بر اﯾمنی .
_۴تعيين مصرف کننده فراورده ھای نھاﯾی با توجه به اﯾن که برای غذای ويژه
گروه ھای اسيب پذﯾر جامعه مانند کودکان  ،زنان باردار و شيرده  ،بيماران و
سالمندان معيارھای دقيق تری الزم است تا غذای مصرفی عامه مردم و
موسسات خدمات غذاﯾی.
_۵رسم نمدار کلی از خط توليد و تعيين نقلط کنترل )  cp ) control pointو نقاط
کنترل بحران  ccpبر روی ان  ،تعيين اﯾن نقاط برای محدود کردن کار وانجام کار
ھای با اولوﯾت در نقاط  ccpضروری است .
 _ ۶تأﯾيد نمدار توسط متخصصين ذﯾربط .
 _٧تجزﯾه وتحليل خطر واﯾنکه انجام نگرفتن کنترل چه عواقبی در بر خواھد
داشت .
در اﯾن مرحله عالوه بر تعيين نقاط کنترل بحران ،الزم است خطرات مربوط به ھر
مرحله با
نقطه توليد و فراورده تعيين گردد ودستور العمل ھای اصال حی برای مواردی که
نوعی انحراف از محدود ه ھای بحرانی اتفا ق فتاده نيز مشخص باشد و اﯾن کار
باﯾد از مرحله طراحی توليد ھر فراورده  ،فرمو السيون  ،توليد صنعتی فراورده ،
تغييرفرمول ﯾا روش توليد ،تغيير خط توليد و مانند اﯾنھا انجام شود .
_٨برقراری سيتم ھای اگاھی دھنده مانند چراغ واژﯾر برای مواردی که توليد از
محدود ھھای بحرانی تعيين شده خارج گشته است.

_٩انجام پژوھش برای اعمال اصال حات الزم در مواردی که نوعی انحراف از
محدوده ھای بحرانی اتفا ق افتاده .
_١٠تشخيص و تأﯾيد صال حيت مصرف فراورده نھا ﯾی .
_١١اموزش پرسنل در رده ھای مختلف شغلی .
در مورد اصل اول برای تعيين رﯾسک ھای مربوط به مراحل کاشت  ،داشت
برداشت  ،جا به جاﯾی ونگھداری  ،فراورده وبسته بندی وتوزﯾع و مصرف  ،برای
شروع کار باﯾد نمودار خط توليد در دسترس بوده و محدوده ھای خطر از  Aتا F
مشخص شود اﯾن کا توسط سازمان  NACMCFبرای نمونه به شرح زﯾر انجام
گرفته است .
 _ Aبرای دسته از مواد غذاﯾی غير استرﯾل است که مصارف انسانی دارند  ،و
ويژه افراد ی است که سيستم اﯾمنی ضعيف دارند و به عبارت دﯾگر اسيب پذﯾر
ھستند  .افرادی مانند  ،کودکان  ،بيماران و کسانيکه دوره نقاھت را می گذارند
 ،و بزرگساالن .
 _ Bبرای دسته دﯾگری از مواد غذا ﯾی است که محتوی مواد فساد پذﯾر ھستند
.
 _ Cبرای مواد غذا ﯾی است که فراﯾند ھا کنترل شد ه ای روی انھا انجام نگرفته
و به عبارت دﯾگر بطور مطئمن سالم سازی نشد ه اند و برای نمو نه اگر
پاستورﯾزاسيون برای سالم سازی انھا انجام نگرفته دما و زمان ان با دقت الزم
اندازه گيری نشده .
 _ Dبرای فراورده ھا ﯾی است که امکان الودگی درباره انھا وجود دارد .برای
نمونه بست ھای کنسرو نفوذپذﯾرﯾا بسته ھای اسپتيک که ماده غذا ﯾی انھا
سالم است اما ممکن است بسته انھا سالم سازی نشده ﯾا امکان نفوذ باکتری
 ،و ھوا به داخل انھا وجود دارد .
_ Eبرای مواردی است که امکان عملکرد نادرست و مصرف غير صحيح توسط
واسطه ھا ﯾا مصرف کننده وجود دارد  ،مانند مواردی که محصول فله ای دوباره
بسته بندی می شود ،اما با روش نادرست  .ﯾا توصيه ھای توليد کننده به
مصرف کننده رعاﯾت نمی شود.
 _ Fبرای مواردی است که ھيچ فراﯾند دما ﯾی پس از بسته بندی ﯾا ھنگام پخت
در منزل روی محصول انجام نمی گيرد .
فراورده ھای غذاﯾی از نظر نوع و ميزان رﯾسک الودگی به ﯾکی از
طبقات زﯾر تقسيم می شوند  _١ :فراورده ھا ﯾی که به ھيچ وجه در معرض
الودگی و فساد نيستند .

 _٢فراورده ھا ﯾی که در معرض ﯾکی از خطرات عمومی ھستند .
 _٣فراورده ھا ﯾی که در معرض دو خطر عمومی ھستند .
 _۴فراورده ھا ﯾی که در معرض ھر ﯾک از سه خطر عمومی ھستند .
 _۵فراورده ھا ﯾی که در معرض ھر ﯾک از چھار خطر عمومی ھستند .
 _۶فراورده ھا ﯾی که در معرض خطر ھای پنجگا نه از  Bتا  Fقرار ردارند .
 _٧فراورده ھا ﯾی که در معرض گروه خطر  Aھستند .
در مورد اصل  ٢بای تعيين نقطه کنترل بحران  ،مھم ترﯾن موارد عبارتند
از  _ :مراحلی که در ان باﯾد رابطه زمان ودما برای سالم سازی فراورده به دقت
کنترل شود  .مانند پاستورﯾزاسيون و استرﯾليزاسيون .
_مراحلی که در انجماد محصول باﯾد پيش از فرصت برای رشد ميکروارگانيسم ھا
انجام گيرد .
_ مراحلی که در ان  PHفراورده باﯾد برای فرموالسيون  ،گزﯾنش نوع فراﯾند و
تعدﯾل  PHبرای جلوگيری از رشد باکتری ھا .
_مراحلی که بھداشت فردی و محيط دارای اھميت زﯾادی برای حفظ سالمت
محصول است .
نقاطی که  ccpھستند دارای شراﯾط ﯾکسان نيستند و برای تفکيک اﯾن نقاط و
بيان اختالف انھا  ،به ھرﯾک کد عددی داده می شود  .برای نمونه در کارگاه
ھاﯾی که با گوشت قرمز  ،مرغ وماھی سرو کار دارند و کشتارگاه ھا می توان
چنين عمل نمود .
 CCP1برای مرحله پوست کنی زﯾرا در اﯾن مرحله به علت الودگی شدﯾد پوست
امکان انتقال الودگی به عضله زﯾاد است و نمی توان ان را محدود نمود.
 CCP2برای مرحله مقدما تی شستشو بعد از جدا کردن پوست که در ان باﯾد
الودگی ھای مرحله اول برطرف شود .
 CCP3شستشو موثر برای حذف باکتری ھا با استفاده از عوامل شيمياﯾی
کشنده باکتری ھا ماننداسيد استيک که برای کاھش بار ميکروبی حاصل از
مرحله پوست گيری و خارج کردن محتو ﯾات شکم ضروری است .
 CCP4برای مرحله خارج کردن محتوﯾات شکم با حداقل الودگی احتمالی .
 CCP5شستشوی نھاﯾی با اب محتوی مواد ضد عفونی کننده برای کاھش بار
الودگی .
 CCP6سرد کردن سرﯾع برای جلوگيری از رشد باکتری ھا .
 CCP7نگھداری گوشت ومراحل کنترل روزانه امور بھسازی محيط

