AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ
DÖVLƏT
STANDARTI

AZS ISO 22000

İkinci nəşr
2021

Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri - Qida
zəncirində iştirak edən
bütün təşkilatlara
tələblər
Food
safety
management
systems.
Requirements for any organization in the food
chain

İstinad nömrəsi
AZS ISO 22000:2021 (az)
©AZSTAND 2021

Bu standart Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun icazəsi olmadan tam və ya hissə-hissə
yenidən çap oluna, çoxaldıla və yayıla bilməz
Elçin İsaqzadə küç., 7-ci köndələn
Qaynar xətt: +994125149308
Email: office@azstand.gov.az

II

©AZSTAND –Bütün hüquqlar qorunur

MÜQƏDDİMƏ
1. “Keyfiyyət Assosiasiyası” İctimai Birliyi tərəfindən işlənib hazırlanıb və təqdim
edilib.
2. Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun

____________________ saylı

_________________ 2020-ci il tarixli əmri ilə TƏSDİQ EDİLMİŞDİR.

©AZSTAND –Bütün hüquqlar qorunur

III

MÜNDƏRİCAT
Ön
söz...................................................................................................................................5
Giriş................................................................................................................................6
1

Tətbiq sahəsi.................................................................................................... 10

2

Normativ istinadlar...........................................................................................10

3

Termin və təriflər...............................................................................................11

4
Təşkilatın konteksti...........................................................................................18
4.1
Təşkilat və onun kontekstinin başa düşülməsi...................................................18
4.2
Maraqlı tərəflərin ehtiyac və gözləntilərinin başa düşülməsi..............................19
4.3
Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin tətbiq sahəsinin müəyyən
edilməsi.........19
4.4
Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sistemi.................................................................19
5
Liderlik..............................................................................................................19
5.1
Liderlik və
öhdəlik...........................................................................................................................19
5.2
Siyasət...............................................................................................................20
5.2.1
Qida təhlükəsizliyi üzrə siyasətin işlənilməsi..................................................20
5.2.2
Qida təhlükəsizliyi üzrə siyasətin bəyan edilməsi..........................................20
5.3
Təşkilati vəzifə, məsuliyyət və səlahiyyətlər.......................................................20
6
Planlaşdırma.....................................................................................................16
6.1
Risk və imkanlara yönəlik fəaliyyətlər...............................................................16
6.2
Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin məqsədləri və onlara nail olmanın
planlaşdırılması.............................................................................................................21
6.3
Dəyişikliklərin planlaşdırılması............................................................................22
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.2
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5

IV

Dəstəkləmə.........................................................................................................22
Resurslar...........................................................................................................22
Ümumi müddəalar........................................................................................22
İnsanlar........................................................................................................22
İnfrastruktur..................................................................................................22
İş mühiti.........................................................................................................23
Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin kənarda işlənilmiş elementləri......23
Kənardan tədarük edilən proses, məhsul və ya xidmətlərə nəzarət .............23
Səriştəlilik.............................................................................................................23
Məlumatlı olma.....................................................................................................24
Əlaqə...................................................................................................................24
Ümumi müddəalar................................................................................................24
Xarici əlaqə..........................................................................................................24
Daxili əlaqə..........................................................................................................25
Sənədləşdirilmiş informasiya...............................................................................25

©AZSTAND –Bütün hüquqlar qorunur

7.5.1 Ümumi müddəalar..............................................................................................25
7.5.2 Yaratma və yeniləmə..........................................................................................26
7.5.3 Sənədləşdirilmiş informasiyanın idarə edilməsi...................................................26
8
Fəaliyyət..............................................................................................................26
8.1
Fəaliyyətin planlaşdırılması və idarə edilməsi......................................................26
8.2
İlkin şərtlər proqramları (İŞP-lar)..........................................................................27
8.3
İzlənə bilmə sistemi..............................................................................................28
8.4
Fövqəladə hallara hazırlıq və cavab tədbirləri.....................................................28
8.4.1 Ümumi müddəalar...............................................................................................28
8.4.2 Fövqəladə hal və hadisələrin idarə edilməsi..................................................... 28
8.5
Təhlükənin idarə edilməsi...................................................................................29
8.5.1 Təhlükə analizinin aparılması üçün ilkin addımlar .............................................29
8.5.2 Təhlükə analizi....................................................................................................31
8.5.3 Nəzarət tədbirinin (tədbirlərinin) və nəzarət tədbirlərinin kombinasiyalarının
validasiyası..................................................................................................................33
8.5.4 Təhlükəyə nəzarət planı (HACCP/İŞƏP planı).................................................33
8.6
İŞP-ları və təhlükəyə nəzarət planını müəyyən edən informasiyanın
yenilənməsi..................................................................................................................35
8.7
Monitorinq və ölçmənin idarə edilməsi..............................................................35
8.8
İŞP-lar və təhlükəyə nəzarət planı ilə bağlı verifikasiya....................................35
8.8.1 Verifikasiya........................................................................................................35
8.8.2 Verifikasiya fəaliyyətlərinin nəticələrinin təhlili................................................. 36
8.9
Məhsul və proseslə bağlı uyğunsuzluqların idarə edilməsi...............................36
8.9.1 Ümumi müddəalar.............................................................................................36
8.9.2 Düzəltmələr.......................................................................................................36
8.9.3 Düzəldici fəaliyyətlər.........................................................................................37
8.9.4 Potensial təhlükəli məhsullarla rəftar ...............................................................37
8.9.5 Geri çəkmə (Geri çağırma)...............................................................................38
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.2
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3

Performansın qiymətləndirilməsi................................................................ 39
Monitorinq, ölçmə, təhlil və qiymətləndirmə.................................................... 39
Ümumi müddəalar.............................................................................................39
Təhlil və qiymətləndirmə....................................................................................39
Daxili audit.........................................................................................................40
Rəhbərlik tərəfindən təhlil..................................................................................40
Ümumi müddəalar.............................................................................................40
Rəhbərlik tərəfindən təhlilin girişi.......................................................................40
Rəhbərlik tərəfindən təhlilin çıxışı.....................................................................41

10
Yaxşılaşdırma.................................................................................................41
10.1
Uyğunsuzluq və düzəldici fəaliyyət............................................................... 41
10.2
Davamlı yaxşılaşdırma....................................................................................42
10.3
Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin yenilənməsi......................................42
Əlavə A (məlumat üçün) HACCP Kodeksi və bu sənəd arasındakı çarpaz
istinadlar.....43

©AZSTAND –Bütün hüquqlar qorunur

V

Əlavə B (məlumat üçün) Bu sənəd və ISO 22000:2005 arasındakı çarpaz
istinadlar...45
Biblioqrafiya...........................................................................................................48

VI

©AZSTAND –Bütün hüquqlar qorunur

ÖN SÖZ
ISO (International Organization for Standardization – Beynəlxalq Standartlaşdırma
Təşkilatı) standartlaşdırma üzrə milli orqanların (ISO-nun orqanları-üzvləri) ümümdünya
federasiyasıdır. Beynəlxalq standartların hazırlanması üzrə iş adətən, ISO-nun texniki
komitələri tərəfindən həyata keçirilir. Hər ISO üzvü-milli orqan maraqlandığı sahə üzrə
yaradılmış texniki komitədə təmsil olunmaq hüququna malikdir. ISO ilə əlaqədə olan
beynəlxalq təşkilatlar, dövlət və qeyri-hökumət təşkilatları da bu işdə yaxından iştirak
edirlər. ISO həmçinin, elektrotexniki standartlaşdırma məsələləri üzrə Beynəlxalq
Elektrotexnika Komissiyası (IEC) ilə sıx əməkdaşlıq edir.
Bu sənədin və gələcəkdə onu dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulan sənədlərin
işlənib hazırlanmasında istifadə edilən prosedurlar ISO/IEC Direktivləri, Hissə 1-də
göstərilib. Xüsusilə ISO-nun müxtəlif növ sənədləri üçün lazım olan müxtəlif təsdiqləmə
meyarı göstərilməlidir. Bu standart ISO/IEC Direktivləri, Hissə 2-də göstərilən qaydalara
uyğun olaraq hazırlanmışdır (Bax: www.iso.org/directives).
Bu sənədin bəzi elementlərinin patent hüququnun predmeti ola biləcəyinə diqqət
yetirilməlidir. Hər hansı bir patent hüququnun müəyyən edilməsi halında ISO məsuliyyət
daşımır. Standartın işlənilməsi zamanı müəyyən edilmiş istənilən patent hüquqlarının
təfsilatları Giriş bölməsində və/və ya ISO-nun patent bəyannaməsi siyahısında
göstəriləcəkdir (Bax: www.iso.org/patents).
Bu sənəddə istifadə edilən hər hansı bir ticarət markası istifadəçilərin rahatlığı
üçün verilən məlumatlardır və tövsiyə vermək (təsdiqləmək) mənasını daşımır.
Uyğunluğun qiymətləndirilməsi ilə bağlı ISO-nun xüsusi termin və ifadələrinin
mənasının izahı və ISO-nun Dünya Ticarət Təşkilatının Ticarətdə Texniki Maneələr
haqqında sazişinin prinsiplərinə riayət etməsi barədə informasiya əldə etmək üçün bax:
www.iso.org/iso/foreword.html.
Bu sənəd ISO-nun 34 saylı Qida məhsulları üzrə Texniki Komitəsinin Qida
təhlükəsizliyini idarəetmə sistemi üzrə 17 saylı Alt Komitəsi tərəfindən hazırlanmışdır.
Bu sənədlə bağlı hər hansı sorğu və ya sual istifadəçi ölkənin milli
standartlaşdırma orqanına göndərilməlidir.
Bu orqanların tam siyahısını
www.iso.org/members.html internet səhifəsindən əldə etmək olar.
Bu ikinci redaksiya texniki baxımdan yenidən baxılmış maddə ardıcıllığının qəbul
edilməsi yolu ilə yenidən nəzərdən keçirilərək birinci redaksiyanı (ISO 22000:2005) ləğv
edir və əvəzləyir. Bu sənəd eyni zamanda ISO 22000:2005/Cor.1:2006-ya edilmiş
texniki düzəlişi nəzərə alır.
Aşağıdakı əlavələr bu sənədin istifadəçilərinə daha ətraflı məlumat vermək üçün
daxil edilib:
– Əlavə A Kodeks HACCP prinsipləri və bu sənəd arasındakı çarpaz istinadlar;
– Əlavə B bu sənəd və ISO 22000:2005 arasında çapraz istinad.
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GİRİŞ
0.1

Ümumi müddəalar

Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin (QTİS) tətbiqi təşkilatın qida təhlükəsizliyi
üzrə ümumi performansının yaxşılaşdırılmasına kömək edə biləcək onun strateji
qərarıdır. QTİS-in bu beynəlxalq standarta əsaslanmaqla tətbiqi təşkilatı:
a)

müştəri tələblərinə və tətbiq edilə bilən qanunverici və normativ tələblərə

uyğun təhlükəsiz qida və məhsul və xidmətləri davamlı olaraq təqdim etmək
qabiliyyətini əldə etmək;
b)

onun məqsədləri ilə bağlı riskləri nəzərə almaq;

c)

müəyyən olunmuş QTİS tələblərinə uyğunluğun nümayiş etdirilməsi

qabiliyyəti əldə etmək
kimi potensial faydalarla təmin edir.
Bu beynəlxalq standartda “Planlaşdır – İcra et - Yoxla – Tədbir gör” (PDCA)
tsiklini (0.3.2) özündə ehtiva edən proses yanaşması (0.3) və risk əsaslı düşüncə
(0.3.3) tətbiq olunub.
Proses yanaşması təşkilata öz proseslərini və onlar arasındakı qarşılıqlı əlaqəni
planlaşdırmağa imkan verir.
PDCA tsikli təşkilata öz proseslərini müvafiq resurslarla təmin etməyə, prosesləri
müvafiq qaydada idarə etməyə, yaxşılaşdırma üçün imkanları müəyyən etməyə və
reallaşdırmağa imkan verir.
Risk əsaslı düşüncə təşkilata proseslərin və QTİS-in planlaşdırılmış nəticələrdən
kənarlaşmalara gətirib çıxaran amilləri müəyyən etməyə, həmçinin mənfi təsirlərin
qarşısını almaq və ya azaltmaq üçün nəzarət tədbirlərindən istifadə etməyə imkan
verir.
Bu sənəddə aşağıdakı fel formalarından istifadə olunur:
—

“malı, məli” tələbi göstərir;

—

“gərəkdir, lazımdır” tövsiyəni göstərir;

—

“ola bilər, edilə bilər” icazəni göstərir;

—

“edə bilər, bacara bilər” imkan və bacarığı göstərir.

“Qeyd” olaraq işarələnmiş informasiya müvafiq tələbin başa düşülməsi və izah
edilməsi üçün rəhbəredici göstərişdir.
0.2
Qida

QTİS-in prinsipləri
təhlükəsizliyi

istehlak

zamanı

(istehlakçının

istehlak

etməsi)

qida

təhlükəsizliyinə yönəlik təhdidlərin mövcud olması ilə əlaqədardır. Qida təhlükəsizliyinə
yönəlik təhdidlər qida zəncirinin hər hansı bir mərhələsində baş verə bilər. Ona görə də
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bütün qida zənciri boyunca adekvat nəzarət çox vacibdir. Beləliklə, qida təhlükəsizliyi
qida zəncirində iştirak edən bütün tərəflərin birgə səyləri ilə təmin edilir. Bu sənəddə
hamıya məlum aşağıdakı əsas elementləri özündə birləşdirən QTİS-ə aid tələblər dəqiq
müəyyən edilib:
—

interaktiv əlaqə;

—

idarəetmə sistemi;

—

ilkin şərtlər proqramları;

—

təhlükə analizi və kritik nəzarət nöqtələri (HACCP) prinsipləri.

Bundan əlavə, bu sənəd digər ISO idarəetmə sistemi standartları üçün ümumi
olan prinsiplərə əsaslanır. İdarəetmə prinsipləri aşağıdakılardır:
—

müştəri yönümlülük;

—

liderlik;

—

insanların cəlb edilməsi;

—

proses yanaşması;

—

yaxşılaşdırma;

—

dəlillərə əsaslanan qərarların qəbulu;

—

əlaqələrin idarə edilməsi.

0.3

Proses yanaşması

0.3.1 Ümumi müddəalar
Bu sənəd təhlükəsiz məhsul və xidmətlərin istehsalının artırılmasına və tətbiq
edilən tələbləri ödəmək üçün QTİS-in işlənilməsi, tətbiqi və effektivliyinin artırılması
zamanı proses yanaşmasından istifadəni təşviq edir. Qarşılıqlı əlaqəli proseslərin bir
sistem kimi başa düşülməsi və idarə edilməsi təşkilatın nəzərdə tutulmuş nəticələrə
effektiv və səmərəli şəkildə nail olmasına kömək edir. Proses yanaşması təşkilatın
strateji istiqaməti və qida təhlükəsizliyi üzrə siyasətinə uyğun olaraq nəzərdə tutulan
nəticələrə nail olunması üçün proseslərin sistemli şəkildə müəyyənləşdirilməsi və idarə
edilməsi və onların qarşılıqlı əlaqələrini özündə ehtiva edir. Proses və sistemlərin
bütövlükdə idarə edilməsinə, imkanların reallaşdırılmasına və arzuolunmaz nəticələrin
qarşısının alınmasına PDCA tsiklindən istifadə etməklə, bütün diqqəti risk əsaslı
düşüncəyə yönəltməklə nail oluna bilər.
Təşkilatın qida zəncirindəki rolu və mövqeyinin tanınması (qəbul edilməsi) bütün
qida zənciri boyunca effektiv interaktiv əlaqənin təmin edilməsi üçün böyük əhəmiyyətə
malikdir.
0.3.2 Planlaşdır-İcra et-Yoxla-Tədbir gör tsikli
PDCA tsiklini qısaca olaraq belə təsvir etmək olar:
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—

Planlaşdır - sistemin məqsədlərini və onun proseslərini işlə, nəticələrə nail

olmaq üçün zəruri resurslarla təmin et, risk və imkanları müəyyənləşdir və nəzərə al;
—

İcra et - planlaşdırılanları icra et;

—

Yoxla – prosesləri və əldə edilən məhsul və xidmətləri monitorinq et və

(əgər mümkündürsə) ölç, monitorinqə dair məlumat və verilənləri, ölçmə və verifikasiya
fəaliyyətlərini təhlil et və qiymətləndir, nəticələr barədə hesabat ver;
—

Tədbir gör - lazım olduqda performansın artırılması üçün tədbir gör.

Bu sənəddə və şəkil 1-də göstərildiyi kimi proses yanaşması PDCA tsiklini iki
səviyyədə tətbiq edir. Birinci səviyyə QTİS-in ümumi çərçivəsini əhatə edir (4-cü
maddədən 7-ci maddəyə və 9-cu maddədən 10-cu maddəyə kimi). Digər səviyyə
(əməliyyat planlaşdırılması və nəzarət) isə 8-ci maddədə təsvir edildiyi kimi QTİS
daxilində əməliyyat proseslərini əhatə edir. Bu, iki səviyyə arasındakı əlaqənin vacib
olduğunu göstərir.

Şəkil 1 –“Planlaşdır – İcra et - Yoxla – Tədbir gör” tsiklinin iki səviyyədə təsviri
0.3.3 Risk əsaslı düşüncə

X
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0.3.3.1 Ümumi müddəalar

Risk əsaslı düşüncə effektiv bir QTİS-ə nail olmaq üçün lazımdır. Bu sənəddə risk əsaslı
düşüncə iki səviyyədə, təşkilati (0.3.3.2-ə bax) və əməliyyat (0.3.3.3-ə bax)
səviyyəsində nəzərdən keçirilir ki, bu da 0.3.2-də təsvir olunmuş proses yanaşmasına
uyğunlaşdırılır.
0.3.3.2 Təşkilati risklərin idarə edilməsi

Risk - qeyri-müəyyənliyin təsiridir və hər bir qeyri-müəyyənliyin müsbət və ya mənfi
təsirləri ola bilər. Təşkilati risklərin idarə edilməsi kontekstində riskdən yaranan müsbət
kənarlaşma imkana çevrilə bilər, amma heç də bütün müsbət kənarlaşmalar imkanlara
çevrilmir.
Bu sənədin tələblərinə uyğunluğu təmin etmək üçün təşkilat risklərə yönəlik fəaliyyətləri
planlaşdırmalı və həyata keçirməlidir (6-cı maddəyə bax). Risklərin nəzərə alınması,
QTİS-in effektivliyinin artırılması, yaxşılaşdırılmış nəticələrə nail olunması və mənfi
təsirlərin qarşısının alınması üçün zəmin yaradır.
0.3.3.3 Təhlükə analizi – əməliyyat prosesləri
Əməliyyat səviyyəsində risk əsaslı düşüncə konsepsiyası HACCP prinsipləri əsasında bu
sənəddə nəzərdə tutulmuşdur.
HACCP-dakı növbəti addımlar istehlak zamanı qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün
təhlükələrin qəbul edilən səviyyələrədək qarşısının alınması və ya azaldılması üzrə lazımi
tədbirlər kimi nəzərdən keçirilə bilər (8-ci maddəyə bax).
HACCP-ın tətbiqi ilə bağlı qəbul edilən qərarlar elmə əsaslanmalı, qərəzsiz olmalı və
sənədləşdirilməlidir. Sənədləşdirmə qərarların qəbulu prosesindəki əsas fikirləri özündə ehtiva
etməlidir.

0.4 Digər idarəetmə sistemi standartları ilə əlaqə
Bu sənəd ISO-nun Yüksək Səviyyə Strukturu (YSS) çərçivəsində işlənilib. YSS-nin məqsədi
idarəetmə sistemlərinə dair ISO-nun standartları arasında uyğunluğu yaxşılaşdırmaqdır. Bu
sənəd təşkilata PDCA tsikli və risk əsaslı düşüncə ilə birlikdə proses yanaşmasını tətbiq
etməklə, QTİS yanaşmasını digər idarəetmə sistemlərinin və köməkçi standartların tələblərinə
uyğunlaşdırmağa və ya inteqrasiya etməyə imkan verir.
Bu sənəd QTİS-lər üçün əsas prinsip və struktur rolunu oynayır və qida zəncirindəki təşkilatlar
üçün QTİS-ə dair spesifik tələbləri müəyyən edir. Qida təhlükəsizliyinə aid digər rəhbərlik, qida
sektorları üçün spesifik olan spesifikasiya və/və ya tələblər bu struktur ilə birlikdə istifadə edilə
bilər.
Bundan başqa ISO bir-biri ilə əlaqəli sənədlər ailəsini işləyib hazırlamışdır. Bunlara aşağıdakı
sənədlər daxildir:
— qida zəncirinin spesifik sahələri üçün tələb olunan ilkin şərtlər proqramları (ISO/TS 22002
seriyası);
— audit və sertifikatlaşdırma orqanlarına tələblər;
— izlənə bilmə.
ISO həmçinin bu sənədin və müvafiq standartların necə tətbiq olunması ilə bağlı təşkilatlar
üçün rəhbər sənədləri təqdim edir. Məlumatı ISO-nun saytından əldə etmək olar.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

AZS ISO 22000:2021 (az)

DÖVLƏT STANDARTI

Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri - Qida zəncirində iştirak edən

bütün

təşkilatlara tələblər

1

Tətbiq sahəsi

Bu sənəd qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminə tələbləri müəyyən edir ki, qida
zəncirində birbaşa və ya dolayısıyla iştirak edən təşkilat:
a) nəzərdə tutulan istifadəyə uyğun təhlükəsiz olan məhsul və xidmətləri təmin
edərək özünün QTİS-ni planlaşdırmaq, işləyib hazırlamaq, tətbiq etmək, işlək
vəziyyətdə saxlamaq və yeniləmək;
b) qida təhlükəsizliyi üzrə tətbiq olunan qanunverici və normativ tələblərə
uyğunluğu nümayiş etdirmək;
c) qida təhlükəsizliyinə dair müştəri ilə qarşılıqlı razılaşdırılmış tələbləri təhlil
etmək və qiymətləndirmək və onların uyğunluğunu nümayiş etdirmək;
d) qida zənciri çərçivəsində maraqlı tərəflərlə qida təhlükəsizliyi məsələləri ilə
bağlı effektiv əlaqəni həyata keçirmək;
e) təşkilatın bəyan etdiyi qida təhlükəsizliyi siyasətinə uyğunluğuna zəmanət
vermək;
f)

bu uyğunluğu müvafiq maraqlı tərəflərə nümayiş etdirmək;

g) özünün QTİS-nin bir xarici təşkilat tərəfindən sertifikatlaşdırılması və/və ya
qeydiyyatı ilə bağlı müraciət etmək və ya bu sənədə uyğunluğunu bəyan etmək və ya
özünü qiymətləndirmək imkanına malik olsun.
Bu sənədin bütün tələbləri ümumidir və ölçüsündən və mürəkkəblik dərəcəsindən
asılı olmayaraq qida zəncirində iştirak edən bütün təşkilatlarda tətbiq olunmaq üçün
nəzərdə tutulub. Bu fəaliyyətə bilavasitə və ya dolayısıyla cəlb olunmuş, lakin təkcə
bununla məhdudlaşmayan təşkilatlara yem istehsalçıları, heyvan qidası (ev heyvanları)
istehsalçıları, məhsul yığımını həyata keçirənlər, yabani bitkilər və ov heyvanlarının
tədarükçüləri, fermerlər, qida inqrediyentlərinin istehsalçıları, qida istehsalçıları,
pərakəndə satıcılar və iaşə xidmətlərinin, qida məhsulları və avadanlıqlarının, təmizlik
və sanitariya xidmətlərinin, daşıma, saxlama və paylama xidmətlərinin, avadanlıq,
təmizlik və dezinfeksiya vasitələrinin, qablaşdırma materialları və qida ilə təmasda olan
digər materialların təchizatçıları daxildir.
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Bu sənəd kiçik və/və ya az inkişaf etmiş təşkilatlar (məsələn kiçik ferma, qida
məhsullarının qablaşdırılması və paylanması ilə məşğul olan kiçik təşkilatlar, pərakəndə
satış və ya ictimai iaşə ilə məşğul olan kiçik mağaza) da

daxil olmaqla, istənilən

təşkilata kənardan işlənib hazırlanmış elementləri QTİS-ə tətbiq etmək imkanı verir.
Bu sənədin tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün daxili və/və ya xarici resurslardan
istifadə edilə bilər.
2

Normativ istinadlar

Normativ istinadlar mövcud deyil.
3

Termin və təriflər

Bu sənədin məqsədləri üçün aşağıdakı termin və təriflərdən istifadə edilir.
ISO və IEC tərəfindən standartlaşdırma sahəsində istifadə üçün terminoloji
verilənlər bazası aşağıdakı ünvanlar üzrə işlək vəziyyətdə saxlanılır:
ISO-nun onlayn axtarış platforması : http://www.iso.org/obp
IEC Electropedia: http://www.electropedia.org
3.1
qəbul edilə bilən səviyyə (acceptable level)
təşkilat (3.31) tərəfindən təmin edilən son məhsulda (3.15) qida təhlükəsizliyi üzrə
təhlükənin (3.22) aşılmamalı olan səviyyəsi
3.2
fəaliyyət meyarı (action criterion)
İŞƏP-in (3.30) monitorinqi (3.27) üçün ölçülə bilən və ya müşahidə edilə bilən
spesifikasiya
Qeyd 1: Fəaliyyət meyarı İŞƏP-in idarə edilən vəziyyətdə olub-olmadığını
müəyyən etmək üçün işlənilir və qəbul edilə bilənlə (meyara uyğunluq və ya ona nail
olunması İŞƏP-in nəzərdə tutulduğu kimi işlədiyini göstərir) qəbul edilə bilməyəni
(meyara uyğun olmama və ya ona nail olunmaması İŞƏP-in nəzərdə tutulduğu kimi
işləmədiyini göstərir) bir-birindən fərqləndirir.
3.3
audit (аudit)
audit meyarının yerinə yetirilmə dərəcəsini müəyyən etmək məqsədilə audit
dəlilinin əldə edilməsi və obyektiv qiymətləndirilməsinə yönəlik sistemli, müstəqil və
sənədləşdirilmiş proses (3.36)
Qeyd 1: audit daxili (birinci tərəf) və ya xarici (ikinci və ya üçüncü tərəf) və
kompleks (iki və ya daha çox sahəni özündə birləşdirən) auditdən ibarət ola bilər.
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Qeyd 2: daxili audit təşkilatın özü və ya onun adından kənar təşkilat tərəfindən
aparılır.
Qeyd 3: “audit dəlili” və “audit meyarı” terminləri ISO 19011-də müəyyən edilib.
Qeyd 4: müvafiq sahələrə məsələn, qida təhlükəsizliyinin idarə edilməsi,
keyfiyyətin idarə edilməsi və ya ətraf mühitin idarə edilməsini aid etmək olar.
3.4
səriştəlilik (competence)
nəzərdə tutulan nəticələrə nail olmaq üçün bilik və bacarıqları tətbiq etmə
qabiliyyəti
3.5
uyğunluq (conformity)
tələbin (3.38) yerinə yetirilməsi
3.6
çirklənmə (contamination)
məhsula (3.37) və ya istehsal/emal mühitinə qida təhlükəsizliyi üzrə təhlükə (3.22)
də daxil olmaqla, çirkləndiricinin daxil olması və ya yayılması
3.7
davamlı yaxşılaşdırma (continual improvement)
performansın (3.33) artırılması üzrə təkrarlanan fəaliyyət
3.8
nəzarət tədbiri (control measure)
qida təhlükəsizliyi üzrə əhəmiyyətli təhlükənin (3.22) qarşısının alınması və ya onu
qəbul edilə bilən səviyyəyədək (3.1) azaldılması üçün zəruri olan tədbir və ya fəaliyyət
Qeyd 1: Qida təhlükəsizliyi üzrə əhəmiyyətli təhlükəyə (3.40) dair tərifə bax.
Qeyd 2: Nəzarət tədbiri (tədbirləri) təhlükə analizinin köməyi ilə müəyyən edilir.
3.9
düzəltmə (correction)
aşkar olunmuş uyğunsuzluğun (3.28) aradan qaldırılması üzrə həyata keçirilən
fəaliyyət
Qeyd 1: Düzəltmə potensial təhlükəli məhsullarla rəftar edilməsini özündə ehtiva
edir və ona görə də düzəldici fəaliyyətlə (3.10) bir yerdə həyata keçirilə bilər.
Qeyd 2: Düzəltməyə məsələn, təkrar emal, sonrakı emal və/və ya uyğunsuzluğun
arzuolunmaz nəticələrinin aradan qaldırılması (məsələn, başqa təyinatlı istifadə və ya
spesifik markalama) aid edilə bilər.
3.10
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düzəldici fəaliyyət (corrective action)
uyğunsuzluğun (3.28) səbəbinin aradan qaldırılması və onun təkrarlanmasının
qarşısının alınması üçün həyata keçirilən fəaliyyət
Qeyd 1: Uyğunsuzluğun bir neçə səbəbi ola bilər.
Qeyd 2: Düzəldici fəaliyyət səbəblərin təhlilini özündə ehtiva edir.
3.11
kritik nəzarət nöqtəsi (critical control point, KNN)
qida təhlükəsizliyi üzrə əhəmiyyətli təhlükənin (3.40) qarşısının alınması və ya
onun qəbul edilə bilən səviyyəyədək azaldılması üçün nəzarət tədbirinin (tədbirlərinin,
3.8)) tətbiq olunduğu, müəyyən edilən kritik limitin (limitlərin, 3.12)) ölçülməsinin (3.26)
düzəltmələri (3.9) həyata keçirməyə imkan verdiyi proses (3.36) addımı
3.12
kritik limit (critical limit)
qəbul edilə biləni qəbul edilə bilməyəndən ayıran, ölçülə bilən dəyər
Qeyd 1: Kritik limitlər KNN-nin (3.11) nəzarət altında olub-olmadığını müəyyən
etmək üçün qoyulur. Kritik limit aşıldıqda və ya gözlənilmədikdə, təsirə məruz qalmış
məhsullarla potensial təhlükəli məhsullar kimi rəftar olunur.
[MƏNBƏ: CAC/RCP 1‐1969 tərif dəyişilib və qeyd 1 əlavə edilib]
3.13
sənədləşdirilmiş informasiya (documented information)
təşkilat (3.31) tərəfindən idarə edilməli və işlək vəziyyətdə saxlanılmalı olan
informasiya və onun daşıyıcısı
Qeyd 1: Sənədləşdirilmiş informasiya istənilən format və istənilən daşıyıcıda ola və
istənilən mənbədən əldə edilə bilər.
Qeyd 2: Sənədləşdirilmiş informasiya aşağıdakılara aid ola bilər:
— əlaqəli proseslər (3.36) də daxil olmaqla, idarəetmə sisteminə (3.25);
— təşkilatın fəaliyyət göstərməsi üçün yaradılmış informasiyaya (sənədləşmə);
— nail olunmuş nəticələrin sübutlarına (qeydlərə) .
3.14
effektivlik (effectiveness)
planlaşdırılmış fəaliyyətləri həyata keçirmə və planlaşdırılmış nəticələrə nail
olunma dərəcəsi
3.15
son məhsul (end product)
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sonrakı emala məruz qalmayan və ya təşkilat (3.31) tərəfindən ona hər hansı
dəyişiklik edilməyən məhsul (3.37)
Qeyd 1: Sonrakı emala məruz qalan və ya təşkilat tərəfindən ona hər hansı
dəyişiklik edilən məhsul, birinci təşkilat kontekstində son məhsul, ikinci təşkilat
kontekstində isə xammal və ya inqrediyentdir.
3.16
yem (feed)
qida istehsalı üçün nəzərdə tutulan heyvanların yemləndirilməsində istifadə edilən
emal olunmuş, yarı emal olunmuş və ya xammal şəklində olan bir və ya çox sayda
məhsul
Qeyd 1: Bu sənəddə qida (3.18), yem (3.16) və heyvan qidası (3.19) terminləri
arasındakı fərqlər göstərilib:
— qida, insan və heyvanların istehlakı üçün nəzərdə tutulub və yem və heyvan
qidasını özündə ehtiva edir;
— yem, qida istehsalında istifadə edilən heyvanların yemləndirilməsi üçün
nəzərdə tutulur;
— heyvan qidası, ev heyvanları kimi qida istehsalında istifadə edilməyən
heyvanların yemləndirilməsi üçün nəzərdə tutulur.
[MƏNBƏ: CAC / GL 81-2013, dəyişib – “materiallar” sözü dəyişilərək
“məhsullar”sözü ilə əvəz olunub və “birbaşa olaraq” sözü çıxarılıb]
3.17
blok sxem (flow diagram)
proses mərhələlərinin ardıcıl və bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin sxematik və
sistemli təsviri
3.18
qida (food)
kosmetika və ya tütün və ya ancaq dərman kimi istifadə edilən maddələr
(inqrediyentlər) xaric, qida istehsalında, hazırlanmasında və ya emalında istifadə edilən
istənilən maddə (inqrediyent) və içki, saqqız da daxil olmaqla, istehlak üçün nəzərdə
tutulan, emal olunmuş, yarı emal olunmuş və ya xammal şəklində olan maddə
(inqrediyent)
Qeyd 1: Bu sənəddə qida (3.18), yem (3.16) və heyvan yemi (3.19) terminləri
arasındakı fərqlər göstərilib:
— qida insan və heyvanların istehlakı üçün nəzərdə tutulub və yem və heyvan
yemlərini özündə ehtiva edir;

©AZSTAND –Bütün hüquqlar qorunur

5

— yem, qida istehsalında istifadə edilən heyvanların yemləndirilməsi üçün
nəzərdə tutulur;
— heyvan yemi ev heyvanları kimi qida istehsalında istifadə edilməyən
heyvanların yemləndirilməsi üçün nəzərdə tutulur.
[MƏNBƏ: CAC / GL 81-2013, dəyişib – “insan” sözü çıxarılıb]
3.19
heyvan qidası (food, animal)
qida istehsalında istifadə edilməyən heyvanların yemləndirilməsi üçün nəzərdə
tutulan emal olunmuş, yarı emal olunmuş və ya xammal şəklində olan bir və ya bir neçə
məhsul
Qeyd 1: Bu sənəddə qida (3.18), yem (3.16) və heyvan qidası (3.19) terminləri
arasındakı fərqlər göstərilib:
— qida insan və heyvanların istehlakı üçün nəzərdə tutulub və yem və heyvan
yemlərini özündə ehtiva edir;
— yem qida istehsalında istifadə edilən heyvanların yemləndirilməsi üçün
nəzərdə tutulur;
— heyvan yemi ev heyvanları kimi qida istehsalında istifadə edilməyən
heyvanların yemləndirilməsi üçün nəzərdə tutulur.
[MƏNBƏ: CAC / GL 81-2013, dəyişib – “materiallar” sözü dəyişilərək
“məhsullar”sözü ilə əvəz olunub, olunmayan sözü əlavə edilib və “birbaşa olaraq ” sözü
çıxarılıb]
3.20
qida zənciri (food chain)
ilkin istehsaldan istehlaka qədər qida (3.18) və onun inqrediyentlərinin istehsalı,
emalı, paylanılması, saxlanılması və onunla rəftar edilməsi mərhələlərinin ardıcıllığı
Qeyd 1: Bu, yem (3.16) və heyvan qidası (3.19) istehsalını özündə ehtiva edir.
Qeyd 2: Qida zəncirinə həmçinin,

qida və ya xammal ilə təmasda olan

materialların istehsalı da daxildir.
Qeyd 3: Qida zəncirinə xidmət tədarükçüləri də daxildir.
3.21
qida təhlükəsizliyi (food safety)
qidanın nəzərdə tutulan istifadəyə uyğun olaraq hazırlanması və/və ya istehlakı
zamanı istehlakçının sağlamlığına mənfi təsir göstərməməsinin təmin edilməsi
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Qeyd 1: Qida təhlükəsizliyi son məhsullarda (3.15) qida təhlükəsizliyi üzrə
təhlükələrin (3.22) yaranması ilə əlaqəlidir və zəif qidalanma kimi digər sağlamlıq
aspektləri ilə əlaqəni özündə ehtiva etmir.
Qeyd 2:

Bu, qidanın əlçatanlığı və ona çıxış (ərzaq təhlükəsizliyi) ilə

qarışdırılmamalıdır.
Qeyd 3 Bu, yem (3.16) və heyvan qidasını (3.19) özündə ehtiva edir.
[MƏNBƏ: CAC / RCP 1-1969, – “zərər” sözü dəyişilərək “sağlamlığa mənfi təsir”
sözü ilə əvəz olunub və qeydlər əlavə edilib]
3.22
qida təhlükəsizliyi üzrə təhlükə (food safety hazard)
qidanın (3.18) tərkibində sağlamlığa mənfi təsir göstərmək potensialı olan bioloji,
kimyəvi və ya fiziki maddə
Qeyd 1: “Təhlükə” termini qida təhlükəsizliyi kontekstində, müəyyən edilən
təhlükəyə məruz qaldıqda sağlamlığa mənfi təsir (məsələn xəstələnmə) və bu təsirin
şiddəti ehtimalı funksiyasını (məsələn, ölüm, xəstəxanaya yerləşdirmə)

ifadə edən

“risk” (3.39) termini ilə qarışdırılmamalıdır.
Qeyd 2: Qida təhlükəsizliyi üzrə təhlükələr allergenlər və radionuklidləri də özündə
ehtiva edir.
Qeyd 3: Yem və ya yem inqrediyentləri kontekstində müvafiq qida təhlükəsizliyi
üzrə təhlükələrə yem və/və ya yem inqrediyentlərinin daxilində və ya üzərində ola bilən
və heyvanın yemlənməsi nəticəsində qidaya ötürülə bilən və bununla da yemlənən
heyvanın və ya istehlakçının sağlamlığına mənfi təsir göstərmə potensialı ola bilən
təhlükələr daxildir.
Yem və qidanın birbaşa idarə edilməsi ilə bağlı olmayan əməliyyatlar kontekstində
(məsələn,

qablaşdırma

materiallarının

istehsalçıları,

dezinfeksiya

maddələrinin

istehsalçıları) qida təhlükəsizliyi üzrə müvafiq təhlükələr təyinatı üzrə istifadə edilərkən
birbaşa və ya dolayısı ilə qidaya keçə bilən təhlükələrdir (bax 8.5.1.4).
Qeyd 4: Heyvan qidası kontekstində qida təhlükəsizliyi üzrə müvafiq təhlükələr
qidanın nəzərdə tutulduğu heyvan növləri üçün olan təhlükələri özündə ehtiva edir.
[MƏNBƏ: CAC / RCP 1-1969, dəyişib – “və ya şərait ” ifadəsi tərifin mətnindən
çıxarılıb və qeydlər əlavə edilib].
3.23
maraqlı tərəf (interested party/stakeholder)
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fəaliyyətin həyata keçirilməsinə və ya qərarların qəbuluna təsir edə bilən, onların
təsirinə məruz qala bilən və ya onların təsirinə məruz qala biləcəyini düşünən şəxs və
ya təşkilat (3.31).
3.24
partiya (lot)
eyni şəraitdə istehsal olunmuş və/və ya emal edilmiş və/və ya qablaşdırılmış
məhsulun (3.37) müəyyən edilən miqdarı
Qeyd 1: Partiya təşkilat tərəfindən əvvəlcədən qoyulan parametrlərlə müəyyən
edilir və məsələn, seriya kimi digər terminlərlə ifadə oluna bilər.
Qeyd 2: Partiya bir məhsul vahidinə qədər azaldıla bilər.
[MƏNBƏ: Codex stan 1, dəyişib – “və/və ya emal edilmiş və/və ya qablaşdırılmış”
ifadəsinə istinad tərifin mətninə daxil edilib və qeydlər əlavə edilib].
3.25
idarəetmə sistemi (management system)
təşkilatın (3.31) siyasət (3.34) və məqsədlərinin (3.29) və həmin məqsədlərə nail
olmaq üçün proseslərin (3.36) işlənilməsinə yönəlik təşkilatın (3.31) bir-biri ilə qarşılıqlı
əlaqədə və ya qarşılıqlı təsirdə olan elementlərinin məcmusu.
Qeyd 1: İdarəetmə sistemi fəaliyyətin bir və ya bir neçə sahəsini əhatə edə bilər.
Qeyd 2: İdarəetmə sisteminin elementləri təşkilatın strukturunu, vəzifə və
öhdəlikləri, planlaşdırma və fəaliyyəti özündə ehtiva edir.
Qeyd 3: İdarəetmə sisteminin tətbiq sahəsi, bütövlükdə təşkilatı, təşkilatın spesifik
və müəyyən edilmiş funksiyalarını, təşkilatın spesifik və müəyyən edilmiş bölmələrini və
ya təşkilatlar qrupunda bir və ya daha çox funksiyanı özündə ehtiva edə bilər.
Qeyd 4: Müvafiq sahələrə, məsələn, keyfiyyəti idarəetmə sistemi və ya ətraf mühiti
idarəetmə sistemi aid etmək olar.
3.26
ölçmə (measurement)
dəyəri müəyyən edən proses (3.36)
3.27
monitorinq (monitoring)
sistem, proses (3.36) və ya fəaliyyətin cari vəziyyətinin müəyyən edilməsi
Qeyd 1: Cari vəziyyəti müəyyən etmək üçün yoxlama, nəzarət və ya kritik
müşahidəyə ehtiyac yarana bilər.

8

©AZSTAND –Bütün hüquqlar qorunur

Qeyd 2: Qida təhlükəsizliyi kontekstində monitorinq prosesin nəzərdə tutulduğu
kimi

işləyib-işləmədiyini

qiymətləndirmək

üçün

müşahidə

və

ya

ölçmələrin

planlaşdırılmış ardıcıllığı üzrə aparılır.
Qeyd 3: Bu sənəddə validasiya (3.44), monitorinq (3.27) və verifikasiya (3.45)
terminləri bir-birindən fərqləndirilir.
Validasiya fəaliyyətdən əvvəl tətbiq olunur və nəzərdə tutulan nəticələri təqdim
etmə qabiliyyəti barədə məlumat verir.
Monitorinq fəaliyyət zamanı tətbiq olunur və müəyyən edilmiş zaman çərçivəsində
fəaliyyət barədə məlumat verir.
Verifikasiya fəaliyyətdən sonra tətbiq edilir və uyğunluğun təsdiq edilməsi üçün
məlumat verir.
3.28
uyğunsuzluq (nonconformity)
tələbin (3.38) yerinə yetirilməməsi
3.29
məqsəd (objective)
nail olunacaq nəticə
Qeyd 1: Məqsəd strateji, taktiki və ya əməliyyat xarakterli ola bilər.
Qeyd 2: Məqsədlər müxtəlif sahələrə aid ola bilər (məsələn, maliyyə, sağlamlıq və
təhlükəsizlik və ətraf mühit üzrə məqsədlər) və müxtəlif (məsələn, strateji, bütövlükdə
təşkilat, layihə, məhsul və proses (3.36)) səviyyələrdə tətbiq oluna bilər.
Qeyd 3:

Məqsəd, məsələn, nəzərdə tutulan nəticə, məqsəd, fəaliyyət meyarı,

QTİS-in məqsədi və ya oxşar mənalı digər sözlərdən (məsələn, amal, hədəf) istifadə
edilməklə ifadə oluna bilər.
Qeyd 4: QTİS kontekstində məqsədlər spesifik nəticələrə nail olmaq üçün təşkilat
tərəfindən qida təhlükəsizliyi üzrə siyasətə uyğunlaşdırılaraq qoyulur.
3.30
İlkin

şərtlərin

əməliyyat

proqramı,

İŞƏP

(operational

prerequisite

programme)
qida təhlükəsizliyi üzrə əhəmiyyətli təhlükənin (3.40) qarşısının alınması və ya
onun qəbul edilə bilən səviyyəyədək (3.1) azaldılması üçün nəzarət tədbirinin və ya
nəzarət tədbirlərinin (3.8) kombinasiyasının tətbiq olunduğu və fəaliyyət meyarı (3.2) və
ölçmənin (3.26) və ya müşahidənin proses (3.36) və/və ya məhsula (3.37) effektiv
nəzarət edilməsinə imkan verdiyi yer
3.31
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təşkilat (organization)
məqsədlərinə (3.29) nail olmaq üçün funksiyalar və onlarla bağlı məsuliyyət,
səlahiyyət və əlaqələrə malik şəxs və ya bir qrup insan
Qeyd 1: Təşkilat konsepsiyası fərdi sahibkar, şirkət, korporasiya, firma, müəssisə,
hakimiyyət orqanı, assosiasiya, xeyriyyə cəmiyyəti və ya qurum, hüquqi şəxs olan və ya
hüquqi şəxs olmayan, dövlət və ya özəl qurum, onların bir hissəsi və ya kombinasiyasını
özündə ehtiva edir, lakin təkcə bununla məhdudlaşmır.
3.32
autsorsinqə vermək (outsource)
təşkilatın (3.31) funksiya və ya prosesinin (3.36) bir hissəsinin kənar təşkilat
tərəfindən yerinə yetirilməsi üzrə müqavilənin bağlanılması
Qeyd 1: Autsorsinqə verilən funksiya və ya proses idarəetmə sisteminin (3.25)
tətbiq sahəsinə daxil edilməsinə baxmayaraq, kənar təşkilat onun xaricindədir.
3.33
performans (performance)
ölçülə bilən nəticə
Qeyd 1: Performans həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət göstəriciləri ilə ələqəli ola
bilər.
Qeyd 2: Performans fəaliyyət, proses (3.36), məhsul (3.37, xidmət də daxil
olmaqla)), sistem və ya təşkilatların (3.31) idarə edilməsi ilə əlaqəli ola bilər.
3.34
siyasət (policy)
ali rəhbərlik (3.41) tərəfindən rəsmi olaraq bəyan edilən təşkilatın (3.31) ümumi
niyyəti və istiqaməti
3.35
ilkin şərtlər proqramı, İŞP (prerequisite programme)
qida təhlükəsizliyini təmin etmək üçün təşkilat (3.31) daxilində və qida zənciri
(3.20) boyunca zəruri olan əsas şərtlər və fəaliyyətlər
Qeyd 1: Ehtiyac duyulan İŞP-lar təşkilatın fəaliyyət göstərdiyi qida zəncirinin
seqmentindən və təşkilatın növündən asılıdır. Ekvivalent terminlərə dair nümunələr:
qabaqcıl kənd təsərrüfat təcrübəsi (good agricultural practices (GAP)); qabaqcıl
baytarlıq təcrübəsi (good vetenirary practices (GVP)); qabaqcıl istehsal təcrübələri
(good manifacturing practices (GMP) və good production practices (GPP)); qabaqcıl
gigiyena təcrübəsi (good hygene practices (GHP)); qabaqcıl distributorluq təcrübəsi
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(good distribution practices (GDP)); qabaqcıl ticarət təcrübəsi (good trade practices
(GTP)).
3.36
proses (process)
girişləri çıxışlara çevirən, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə və ya qarşılıqlı təsirdə olan
fəaliyyətlərin məcmusu
3.37
məhsul (product)
prosesin (3.36) nəticəsi olan çıxış
Qeyd 1: Məhsul xidmət də ola bilər.
3.38
tələb (requirement)
bəyan edilən, ümumiyyətlə nəzərdə tutulan və ya məcburi xarakter daşıyan
ehtiyac və ya gözlənti
Qeyd 1: “ Ümumiyyətlə nəzərdə tutulan” ifadəsi nəzərdə tutulan ehtiyac və ya
gözləntinin təşkilat və maraqlı tərəflər üçün adi və ya ümumi bir təcrübə olduğunu ifadə
edir.
Qeyd 2: Müəyyən edilən tələb məsələn, sənədləşdirilmiş informasiyada göstərilən
tələbdir.
3.39
risk (risk)
qeyri - müəyyənliyin təsiri
Qeyd 1: Təsir gözləniləndən müsbət və ya mənfi kənarlaşmadır.
Qeyd 2: Qeyri-müəyyənlik hadisə, onun nəticəsi və ya

baş vermə ehtimalı

haqqında informasiyanın, anlayışın və ya biliyin hətta qismən çatışmazlığı halıdır.
Qeyd 3: Risk tez-tez potensial“hadisələrə” (ISO 73:2009 Rəhbəredici göstərişlər,
3.5.1.3-də müəyyən edildiyi kimi) və “nəticələrə” (ISO 73:2009 Rəhbəredici göstərişlər,
3.6.1.3-də müəyyən edildiyi kimi) və ya onların kombinasiyasına istinad edilməsi ilə
xarakterizə olunur.
Qeyd 4: Risk tez-tez (şərtlərdəki dəyişikliklər də daxil olmaqla) hadisənin nəticələri
və onun baş vermə “ehtimalı”nın (ISO 73:2009 Rəhbəredici göstərişlər, 3.6.1.1-də
müəyyən edildiyi kimi) kombinasiyasının terminləri ilə ifadə olunur.
Qeyd 5: Qida təhlükəsizliyi riski Kodeks Prosedur Rəhbərliyində göstərildiyi kimi
qidadakı (3.18) təhlükədən (təhlükələrdən) irəli gələn sağlamlığa mənfi təsirin və bu
təsirin şiddətliliyinin ehtimalı funksiyasıdır [11].

©AZSTAND –Bütün hüquqlar qorunur

11

3.40
qida təhlükəsizliyi üzrə əhəmiyyətli təhlükə (significant food safety hazard)
təhlükənin qiymətləndirilməsi vasitəsilə müəyyən edilən, nəzarət tədbirləri (3.8) ilə
idarə edilməsinə ehtiyac olan qida təhlükəsizliyi üzrə təhlükə (3.22)
3.41
ali rəhbərlik (top management)
təşkilata (3.31) ən yüksək səviyyədə rəhbərliyi və idarəetməni həyata keçirən şəxs
və ya bir qrup insan
Qeyd 1: Ali rəhbərlik təşkilat daxilində səlahiyyət vermək və resurslarla təmin
etmək hüququna malikdir.
Qeyd 2: Əgər idarəetmə sisteminin (3.25) tətbiq sahəsi təşkilatın ancaq bir
hissəsini əhatə edərsə, o halda ali rəhbərlik dedikdə təşkilatın həmin hissəsinə rəhbərlik
edən və idarəçiliyi həyata keçirən şəxslər başa düşülür.
3.42
izlənə bilmə (traceability)
istehsal, emal və paylamanın müəyyən mərhələsində (mərhələlərində) bir obyektin
tarixinin, tətbiqinin, hərəkətinin və yerinin izlənilə bilmə qabiliyyəti
Qeyd 1: Hərəkət materialların mənşəyi, qidanın (3.18) emal tarixi və ya
paylanması ilə əlaqədar ola bilər.
Qeyd 2: Obyekt məhsul (3.37), material, hissə, avadanlıq, xidmət və s. ola bilər.
[Mənbə: CAC / GL 60-2006, dəyişib - qeydlər əlavə edilib.]
3.43
yeniləmə (update)
ən son informasiyanın tətbiqini təmin etmək üçün dərhal və /və ya planlaşdırılmış
şəkildə həyata keçirilən fəaliyyət.
Qeyd 1: Yeniləmə “ işlək vəziyyətdə saxlamaq” və “qoruyub saxlamaq”
terminlərindən fərqlənir:
— “işlək vəziyyətdə saxlamaq” bir şeyi davamlı/yaxşı vəziyyətdə saxlamaqdır.
— “qoruyub saxlamaq” bərpa edilə bilən bir şeyi saxlamaqdır.
3.44
validasiya (validation)
<qida təhlükəsizliyi> nəzarət tədbirinin (3.8) və ya nəzarət tədbirlərinin
kombinasiyasının qida təhlükəsizliyi üzrə əhəmiyyətli təhlükəni (3.40) effektiv şəkildə
idarə edə biləcəyinə dair sübutun əldə edilməsi
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Qeyd 1: Validasiya nəzarət tədbirinin kombinasiyası işlənərkən və ya həyata
keçirilən nəzarət tədbirlərinə dəyişikliklər edilərkən yerinə yetirilir.
Qeyd 2: Bu sənəddə validasiya (3.44), monitorinq (3.27) və verifikasiya (3.45)
terminləri bir-birindən fərqləndirilir:
— validasiya fəaliyyətdən əvvəl tətbiq edilir və nəzərdə tutulan nəticələri təqdim
etmə qabiliyyəti barədə məlumat verir.
— monitorinq fəaliyyət zamanı tətbiq edilir və

müəyyən olunmuş zaman

çərçivəsində fəaliyyət göstərmək üçün məlumat verir.
— verifikasiya bir fəaliyyətdən sonra tətbiq edilir və uyğunluğun təsdiqlənməsi
üçün məlumat verir.
3.45
verifikasiya (verification)
müəyyən olunmuş tələblərin (3.38) yerinə yetirilməsinin obyektiv dəlil təqdim
etməklə təsdiqlənməsi
Qeyd 1: Bu sənəddə validasiya (3.44), monitorinq (3.27) və verifikasiya (3.45)
terminləri bir-birindən fərqləndirilir:
— validasiya fəaliyyətdən əvvəl tətbiq edilir və nəzərdə tutulan nəticələri təqdim
etmə qabiliyyəti barədə məlumat verir.
— monitorinq fəaliyyət zamanı tətbiq edilir və

müəyyən olunmuş zaman

çərçivəsində fəaliyyət göstərmək üçün məlumat verir.
— verifikasiya bir fəaliyyətdən sonra tətbiq edilir və uyğunluğun təsdiqlənməsi
üçün məlumat verir.
4

Təşkilatın konteksti

4.1 Təşkilat və onun kontekstinin başa düşülməsi
Təşkilat məqsədinə

uyğun

olan

və

QTİS-in

nəzərdə

tutulan

nəticəsinə

(nəticələrinə) nail olmaqla bağlı onun qabiliyyətinə təsir edən xarici və daxili məsələləri
müəyyən etməlidir.
Təşkilat xarici və daxili məsələlərlə əlaqəli informasiyanı müəyyənləşdirməli, təhlil
etməli və yeniləməlidir.
Qeyd 1: Bu məsələlər nəzərdən keçiriləcək müsbət və ya mənfi amil və ya şərtləri
özündə ehtiva edə bilər.
Qeyd 2: Kontekstin başa düşülməsi beynəlxalq, milli, regional və ya yerli
səviyyədə qanunverici, texnoloji, rəqabət, bazar, mədəni, sosial və iqtisadi mühit,
kibertəhlükəsizlik və qida dələduzluğu, qida müdafiəsi və qəsdən çirkləndirmə, bilik və
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təşkilatın performansını özündə ehtiva edən, ancaq bunlarla məhdudlaşmayan xarici və
daxili məsələlərin nəzərə alınması ilə asanlaşa bilər.
4.2 Maraqlı tərəflərin ehtiyac və gözləntilərinin başa düşülməsi
Qida təhlükəsizliyi baxımından tətbiq edilə bilən qanunverici, normativ və müştəri
tələblərinə cavab verən məhsul və xidmətlərlə davamlı olaraq təchizetmə qabiliyyətinə
malik olduğuna əmin olmaq üçün təşkilat aşağıdakıları müəyyən etməlidir:
a) QTİS-ə aid olan maraqlı tərəfləri;
b) QTİS-ə aid olan maraqlı tərəflərinin müvafiq tələblərini.
Təşkilat

maraqlı

tərəflər

və

onların

tələbləri

ilə

əlaqəli

informasiyanı

müəyyənləşdirməli, təhlil etməli və yeniləməlidir.
4.3 Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin tətbiq sahəsinin müəyyən
edilməsi
Təşkilat QTİS-in tətbiq sahəsini müəyyən etmək üçün onun sərhədlərini və
tətbiqinin mümkünlüyünü müəyyənləşdirməlidir. Tətbiq sahəsində QTİS-ə daxil edilən
məhsul və xidmətlər, proseslər və istehsal sahəsi (sahələri) göstərilməlidir. Tətbiq
sahəsi son məhsulların qida təhlükəsizliyinə təsir edə biləcək fəaliyyət, proses, məhsul
və ya xidmətləri özünə daxil etməlidir.
Bu tətbiq sahəsini müəyyənləşdirərkən, təşkilat aşağıdakıları nəzərə almalıdır:
a) 4.1-də göstərilmiş daxili və xarici məsələləri;
b) 4.2-də göstərilmiş tələbləri.
Tətbiq sahəsi əlçatan olmalı və sənədləşdirilmiş informasiya kimi işlək vəziyyətdə
saxlanılmalıdır.
4.4 Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sistemi
Təşkilat bu sənədin tələblərinə uyğun olaraq zəruri proseslər və onların qarşılıqlı
əlaqəsi də daxil olmaqla, QTİS-i işləməli, tətbiq etməli, işlək vəziyyətdə saxlamalı,
yeniləməli və davamlı olaraq yaxşılaşdırmalıdır.
5

Liderlik

5.1 Liderlik və öhdəlik
Ali rəhbərlik aşağıdakılar vasitəsilə QTİS ilə bağlı liderliyini nümayiş etdirməli və
öhdəliyini bəyan etməlidir:
a) QTİS-in qida təhlükəsizliyi üzrə siyasət və məqsədlərinin işlənilməsini və
təşkilatın strateji istiqaməti ilə uyğunluğunu təmin etməklə;
b) QTİS tələblərinin təşkilatın biznes proseslərinə inteqrasiyasını təmin etməklə;
c) QTİS üçün zəruri resursların əlçatan olmasını təmin etməklə;
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d) effektiv qida təhlükəsizliyi idarəetməsinin və QTİS-in tələblərinə, tətbiq edilə
bilən qanunverici və normativ tələblərə uyğunluğun əhəmiyyətini və qida təhlükəsizliyi
ilə bağlı qarşılıqlı razılaşdırılmış müştəri tələbləri barədə məlumat verməklə;
e) QTİS-in nəzərdə tutulmuş nəticəsinə/nəticələrinə nail olmaq üçün onun
qiymətləndirilməsini və işlək vəziyyətdə saxlanılmasını təmin etməklə (4.1 maddəsinə
bax);
f)

QTİS-in effektivliyinin təmin edilməsinə töhfə verəcək şəxsləri yönəltməklə və

dəstəkləməklə;
g) davamlı yaxşılaşdırmanı təşviq etməklə;
h) digər müvafiq rəhbərlərin məsul olduqları sahələrdə öz liderliklərini nümayiş
etdirmələrini dəstəkləməklə.
Qeyd - Bu sənəddə “biznes” termini geniş mənada, təşkilatın mövcud olma
məqsədləri üçün əsas hesab edilən fəaliyyət növlərinin izahı kimi başa düşülə bilər.
5.2 Siyasət
5.2.1 Qida təhlükəsizliyi üzrə siyasətin işlənilməsi
Ali rəhbərlik:
a) təşkilatın məqsəd və kontekstinə uyğun olan;
b) QTİS məqsədlərinin müəyyən olunması və təhlili üçün əsası təmin edən;
c) qanunverici və normativ tələblər də daxil olmaqla, tətbiq edilə bilən qida
təhlükəsizliyi tələblərinin və qida təhlükəsizliyi ilə bağlı qarşılıqlı şəkildə razılaşdırılmış
müştəri tələblərinin ödənilməsi üzrə öhdəliyi özündə ehtiva edən;
d) daxili və xarici əlaqəni nəzərə alan;
e) QTİS-in davamlı yaxşılaşdırılması üzrə öhdəliyi özündə ehtiva edən;
f)

qida təhlükəsizliyi ilə bağlı səriştəliliklərin təmin edilməsinə olan ehtiyacı

nəzərə alan
qida

təhlükəsizliyi üzrə siyasəti işləməli, tətbiq etməli və işlək vəziyyətdə

saxlamalıdır.
5.2.2 Qida təhlükəsizliyi üzrə siyasətin bəyan edilməsi
Qida təhlükəsizliyi üzrə siyasət:
a) əlçatan

olmalı

və

sənədləşdirilmiş

informasiya

kimi

işlək

vəziyyətdə

saxlanılmalı;
b) təşkilat daxilində bütün səviyyələrdə bəyan edilməli, başa düşülməli və tətbiq
edilməli;
c) uyğun şəkildə maraqlı tərəflər üçün əlçatan olmalıdır.
5.3 Təşkilati vəzifə, məsuliyyət və səlahiyyətlər

©AZSTAND –Bütün hüquqlar qorunur

15

5.3.1 Ali rəhbərlik müvafiq vəzifələr üçün məsuliyyət və səlahiyyətlərin təşkilat
daxilində müəyyənləşdirilməsini, bəyan edilməsini və başa düşülməsini təmin etməlidir.
Ali rəhbərlik aşağıdakılar üçün səlahiyyət və məsuliyyətləri müəyyən etməlidir:
a) QTİS-in bu sənədin tələblərinə uyğunluğunun təmin edilməsi;
b) QTİS-in performansı barədə ali rəhbərliyə hesabat verilməsi;
c) qida təhlükəsizliyi qrupunun və qida təhlükəsizliyi qrupu rəhbərinin təyin
edilməsi;
d) fəaliyyətə (fəaliyyətlərə) başlanılması və

onların sənədləşdirilməsi üçün

müəyyən edilən məsuliyyət və səlahiyyətə malik şəxslərin təyin edilməsi.
5.3.2 Qida təhlükəsizliyi qrupunun rəhbəri aşağıdakılarla bağlı məsuliyyət daşıyır:
a) QTİS-in işlənilməsi, tətbiqi, işlək vəziyyətdə saxlanılması və yenilənməsinin
təmin edilməsi;
b) qida təhlükəsizliyi qrupunun işinin təşkili və idarə edilməsi;
c) qida təhlükəsizliyi qrupu üçün müvafiq təlim və səriştəliliyin təmin edilməsi (7.2
maddəsinə bax);
d) QTİS-in effektivliyi və uyğunluğu barədə ali rəhbərliyə hesabat verilməsi.
5.3.3 Bütün şəxslər QTİS ilə bağlı problem (problemlər) barədə müəyyən edilmiş
şəxsə (şəxslərə) məlumat verilməsinə görə məsuliyyət daşıyırlar.
6

Planlaşdırma

6.1 Risk və imkanlara yönəlik fəaliyyətlər
6.1.1 Təşkilat QTİS-i planlaşdırarkən 4.1 maddəsində göstərilən məsələləri, 4.2 və
4.3 maddələrində göstərilən tələbləri nəzərə almalı və aşağıdakılar ilə bağlı risk və
imkanları müəyyən etməlidir:
a) QTİS-in nəzərdə tutulan nəticəyə/nəticələrlərə nail olmasının təmin edilməsi;
b) arzu olunan təsirlərin artırılması;
c) arzu olunmayan təsirlərin qarşısının alınması və ya azaldılması;
d) davamlı yaxşılaşdırmaya nail olunması.
QEYD: Bu sənədin kontekstində risk və imkanlar konsepsiyası QTİS-in
performansı və effektivliyi ilə bağlı hadisələr və onların nəticələri ilə məhdudlaşır. Dövlət
orqanları əhalinin sağlamlığı ilə bağlı risklərin nəzərə alınmasına görə məsuliyyət
daşıyırlar. Təşkilatlardan qida təhlükəsizliyi üzrə təhlükələri (3.22 maddəsinə bax) və bu
proseslə əlaqəli 8-ci maddədə göstərilən tələbləri idarə etmək tələb olunur.
6.1.2 Təşkilat aşağıdakıları planlaşdırmalıdır:
a) bu risk və imkanlara yönəlik fəaliyyətləri;
b) aşağıdakıların necə həyata keçiriləcəyini:
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1) bu fəaliyyətlərin QTİS-in proseslərinə inteqrasiyası və tətbiqinin;
2) bu fəaliyyətlərin effektivliyinin qiymətləndirilməsinin.
6.1.3 Təşkilat tərəfindən həyata keçirilən risk və imkanlara yönəlik fəaliyyətlər
aşağıdakılara mütənasib olmalıdır:
a) qida təhlükəsizliyi üzrə tələblərə olan təsirə;
b) qida məhsullarının və xidmətlərin müştərilər üçün uyğun olmasına;
c) qida zənciri boyunca maraqlı tərəflərin tələblərinə.
Qeyd 1: Risk və imkanların nəzərə alınması üzrə fəaliyyətlər özündə bunları ehtiva
edə bilər: riskdən yayınma, imkanları reallaşdırmaq üçün riskin qəbul edilməsi, risk
mənbəyinin aradan qaldırılması, ehtimal və ya nəticələrin dəyişdirilməsi, riskin
bölüşdürülməsi və ya əsaslandırılmış qərarla riskin qəbul edilməsi.
Qeyd 2: İmkanlar təşkilatın və ya onun müştərilərinin qida təhlükəsizliyi
ehtiyaclarının nəzərə alınması məqsədilə, yeni təcrübələrin qəbuluna (məhsul və ya
proseslərin

modifikasiyasına),

yeni

arzuolunan

texnologiyalara

və

digər

rəqabətədavamlı imkanlara gətirib çıxara bilər.
6.2 Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin məqsədləri və onlara nail
olmanın planlaşdırılması
6.2.1 Təşkilat müvafiq funksiya və səviyyələrdə QTİS-in məqsədlərini müəyyən
etməlidir.
QTİS-in məqsədləri:
a) qida təhlükəsizliyi üzrə siyasətə uyğun olmalı;
b) ölçülə bilən olmalı (əgər mümkün olarsa);
c) qanunverici, normativ və müştəri tələbləri də daxil olmaqla, tətbiq oluna bilən
qida təhlükəsizliyi üzrə tələbləri nəzərə almalı;
d) monitorinq və verifikasiya edilməli;
e) bəyan edilməli;
f)

işlək vəziyyətdə saxlanılmalı və müvafiq qaydada yenilənməlidir.

Təşkilat

QTİS-in

məqsədlərini

sənədləşdirilmiş

informasiya

kimi

qoruyub

saxlamalıdır.
6.2.2 Təşkilat QTİS-in məqsədlərinə necə nail olacağını planlaşdırarkən
aşağıdakıları müəyyən etməlidir:
a) nə ediləcəyini;
b) hansı resursların tələb olunacağını;
c) kimin cavabdehlik daşıyacağını;
d) bu fəaliyyətlərin nə vaxt bitəcəyini;
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e) nəticələrin necə qiymətləndiriləcəyini.
6.3 Dəyişikliklərin planlaşdırılması
Təşkilat işçi heyətlə bağlı dəyişikliklər də daxil olmaqla, QTİS-ə dəyişikliklər
edilməsinə olan ehtiyacı müəyyənləşdirərkən, bu dəyişiklikləri planlaşdırılmış qaydada
həyata keçirməli və bununla bağlı məlumat verməlidir.
Təşkilat aşağıdakıları nəzərə almalıdır:
a) dəyişikliklərin məqsədini və onların potensial nəticələrini;
b) QTİS-in davamlı olaraq bütövlüyünü;
c) dəyişikliklərin effektiv şəkildə həyata keçirilməsi üçün resursların əlçatanlığını;
d) məsuliyyət və səlahiyyətlərin bölüşdürülməsini və yenidən bölüşdürülməsini.
7

Dəstəkləmə

7.1 Resurslar
7.1.1 Ümumi müddəalar
Təşkilat QTİS-in işlənilməsi, tətbiqi, işlək vəziyyətdə saxlanılması, yenilənməsi və
davamlı yaxşılaşdırılması üçün zəruri olan resursları müəyyənləşdirməli və onlarla təmin
etməlidir.
Təşkilat aşağıdakıları nəzərə almalıdır:
a) mövcud olan daxili resurslarla bağlı imkanları və istənilən məhdudiyyəti;
b) xarici resurslara olan ehtiyacı.
7.1.2 İnsanlar
Təşkilat QTİS-in effektiv fəaliyyəti və işlək vəziyyətdə saxlanılması üçün zəruri
olan şəxslərin səriştəli olmasını təmin etməlidir (7.2 maddəsinə bax).
Əgər QTİS-in işlənilməsi, tətbiqi, fəaliyyəti və ya qiymətləndirilməsi üçün xarici
ekspertin köməyindən istifadə olunarsa, o halda xarici ekspertlərin səriştəliliyini,
məsuliyyət və səlahiyyətlərini müəyyən edən razılaşma və ya müqavilələrin sübutu
sənədləşdirilmiş informasiya kimi qorunub saxlanılmalıdır.
7.1.3 İnfrastruktur
Təşkilat QTİS-in tələblərinin uyğunluğuna nail olunması üçün zəruri olan
infrastrukturun müəyyənləşdirilməsi, qurulması və işlək vəziyyətdə saxlanılması
məqsədilə resurslarla təmin etməlidir.
QEYD: İnfrastruktur aşağıdakıları özündə ehtiva edə bilər:
—

torpaq, tutumlar, binalar və onlarla əlaqəli tikililəri;

—

avadanlıq hissələri və proqram təminatı da daxil olmaqla, avadanlığı;

— nəqliyyat vasitələrini;
—
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informasiya və kommunikasiya texnologiyalarını.
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7.1.4 İş mühiti
Təşkilat QTİS-in tələblərinin uyğunluğuna nail olunması üçün zəruri olan iş
mühitinin yaradılması, idarə edilməsi və davamlılığının təmin edilməsi məqsədilə
resursları müəyyənləşdirməli, bu resurslarla təmin etməli və

onları işlək vəziyyətdə

saxlamalıdır.
QEYD: Münasib mühit aşağıdakı insan və fiziki amillərin kombinasiyasından ibarət
ola bilər:
a) sosial (məsələn, ayrı - seçkiliyin olmaması, normal mühit, münaqişənin
olmaması);
b) psixoloji (məsələn, stresin azaldılması, həddən artıq gərginliyin qarşısının
alınması, mənfi emosiyalardan qorunma);
c) fiziki (məsələn, temperatur, istilik, rütubət, işıqlandırma, hava axını, gigiyena,
səs-küy).
Bu amillər tədarük edilən məhsul və xidmətlərdən asılı olaraq bir-birindən
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər.
7.1.5 Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin kənarda işlənilmiş elementləri
Təşkilat İŞP-ları, təhlükə analizi və təhlükəyə nəzarət planı (8.5.4 maddəsinə bax)
da daxil olmaqla, QTİS-in kənarda işlənilmiş elementlərindən istifadə etməklə, özünün
QTİS-ni işləyərkən, işlək vəziyyətdə saxlayarkən, yeniləyərkən və davamlı olaraq
yaxşılaşdırarkən təqdim olunan elementlərlə bağlı aşağıdakıları təmin etməlidir :
a) bu sənədin tələblərinə uyğun işlənilməsini;
b) təşkilatın spesifikliyinə, proses və məhsullarına tətbiq oluna bilməsini;
c) qida təhlükəsizliyi qrupu tərəfindən təşkilatın proseslərinə və məhsullarına
xüsusi olaraq uyğunlaşdırılmasını;
d) bu sənəddə tələb olunduğu kimi tətbiq edilməsini, işlək vəziyyətdə
saxlanılmasını və yenilənməsini;
e) sənədləşdirilmiş informasiya kimi qorunub saxlanılmasını.
7.1.6 Kənardan tədarük edilən proses, məhsul və ya xidmətlərə nəzarət
Təşkilat:
a) proses, məhsul və/və ya xidmətlərin kənar tədarükçülərinin qiymətləndirilməsi,
seçilməsi,

performansının monitorinqi və yenidən qiymətləndirilməsi üçün meyarı

müəyyənləşdirməli və tətbiq etməli;
b) tələblərin kənar tədarükçü/tədarükçülərə müvafiq qaydada çatırılmasını təmin
etməli;
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c) təşkilatın QTİS-in tələblərini davamlı olaraq yerinə yetirmə qabiliyyətinə
kənardan tədarük edilən proses, məhsul və ya xidmətlərin mənfi şəkildə təsir
göstərməməsini təmin etməli;
d) qiymətləndirmə və təkrar qiymətləndirmə nəticəsində bu və istənilən zəruri
fəaliyyətlər barədə sənədləşdirilmiş informasiyanı qoruyub saxlamalıdır.
7.2 Səriştəlilik
Təşkilat:
a) kənar tədarükçülər də daxil olmaqla, qida təhlükəsizliyi performansına və
QTİS-in effektivliyinə təsir edən işi onun nəzarəti altında yerinə yetirən şəxsin (şəxslərin)
zəruri səriştəliliyini müəyyən etməli;
b) qida təhlükəsizliyi qrupu və təhlükəyə nəzarət planının fəaliyyətinə görə
cavabdeh şəxslər də daxil olmaqla, bu şəxslərin müvafiq təhsil, təlim və/və ya təcrübə
baxımından səriştəli olmalarını təmin etməli;
c) QTİS-in işlənilməsi və tətbiqi (QTİS-in tətbiq sahəsinə daxil olan, təşkilatın
məhsul, proses, avadanlıq və qida təhlükəsizliyi üzrə təhlükələrini özündə ehtiva edən,
lakin bunlarla məhdudlaşmayan) zamanı qida təhlükəsizliyi qrupunun çoxprofilli bilik və
təcrübəyə malik olmasını təmin etməli;
d) tətbiqi mümkün olduqda, zəruri səriştəliliyin əldə edilməsi üçün fəaliyyətləri
həyata keçirməli və həyata keçirilən fəaliyyətlərin effektivliyini qiymətləndirməli;
e) müvafiq sənədləşdirilmiş informasiyanı səriştəliliyin sübutu kimi qoruyub
saxlamalıdır.
QEYD: Tətbiq edilə bilən fəaliyyətlər məsələn, mövcud işçi heyətinə təlimin
keçirilməsi, mentorluq və ya onlar arasında öhdəliklərin bölüşdürülməsi və ya səriştəli
şəxslərin işə qəbul olunması və ya onlarla müqavilənin bağlanmasını özündə ehtiva
edə bilər.
7.3 Məlumatlı olma
Təşkilat onun nəzarəti altında işləyən müvafiq şəxslərin:
a) qida təhlükəsizliyi üzrə siyasət;
b) şəxslərin vəzifəsinə (vəzifələrinə) uyğun olan QTİS-in məqsədləri;
c) qida təhlükəsizliyi performansının artırılmasının faydaları da daxil olmaqla,
QTİS-in effektiv işlənilməsinə onların verdiyi fərdi töhfələr;
d) QTİS-in tələblərinə uyğun olmamanın nəticələri barədə məlumatlı olmalarını
təmin etməlidir.
7.4 Əlaqə
7.4.1 Ümumi müddəalar
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Təşkilat aşağıdakılar da daxil olmaqla, QTİS-ə aid olan daxili və xarici əlaqəni
müəyyən etməlidir:
a) nə ilə bağlı əlaqə qurulacağını;
b) nə zaman əlaqə qurulacağını;
c) kiminlə əlaqə qurulacağını;
d) necə əlaqə qurulacağını;
e) kimin əlaqə quracağını.
Təşkilat

effektiv

əlaqənin

qurulması

barədə

tələbin,

fəaliyyətləri

qida

təhlükəsizliyinə təsir edən bütün şəxslər tərəfindən başa düşülməsini təmin etməlidir.
7.4.2 Xarici əlaqə
Təşkilat kifayət qədər informasiyanın xaricə ötürülməsi və

qida zəncirindəki

maraqlı tərəflər üçün əlçatan olmasını təmin etməlidir.
Təşkilat aşağıdakılar ilə effektiv əlaqəni qurmalı, həyata keçirməli və işlək
vəziyyətdə saxlamalıdır:
a) kənar tədarükçü və podratçılar;
b) aşağıdakılar ilə bağlı məsələlərdə müştəri və/və ya istehlakçılar:
1) qida zəncirində və ya istehlakçı tərəfindən məhsulla rəftar edilməsi, onun
təsviri, saxlanılması, hazırlanması, paylanılması və istifadəsini təmin etmək üçün
məhsul haqqında qida təhlükəsizliyi ilə əlaqəli məlumatlar;
2) qida zəncirindəki digər təşkilatlar və/və ya istehlakçılar tərəfindən nəzarət
edilməli olan qida təhlükəsizliyi üzrə müəyyən edilmiş təhlükələr;
3) düzəlişlər də daxil olmaqla, müqavilələr, sorğular və sifarişlər;
4) şikayətlər də daxil olmaqla, müştəri və/və ya istehlakçılarla əks əlaqə;
c) qanunverici və tənzimləyici orqanlar;
d) QTİS-in effektivliyinə və ya yenilənməsinə təsir edən və onun təsirinə məruz
qalan digər təşkilatlar.
Təyin olunmuş şəxslər qida təhlükəsizliyinə aid hər hansı bir informasiya ilə bağlı
xarici əlaqənin qurulması üzrə müəyyən edilən məsuliyyət və səlahiyyətə malik
olmalıdır.

Uyğun olduqda, xarici əlaqə vasitəsilə əldə edilən informasiya rəhbərlik

tərəfindən təhlil (9.3 maddəsinə bax) və QTİS-in yenilənməsi (4.4 və 10.3 maddəsinə
bax) üçün giriş kimi istifadə edilə bilər.
Xarici əlaqənin sübutu sənədləşdirilmiş informasiya kimi qorunub saxlanılmalıdır.
7.4.3 Daxili əlaqə
Təşkilat qida təhlükəsizliyinə təsiri olan məsələlər üzrə effektiv əlaqə sistemini
işləməli, tətbiq etməli və işlək vəziyyətdə saxlamalıdır.
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QTİS-in effektiv olması üçün təşkilat:
a) məhsullar və ya yeni məhsullar;
b) xammal, inqrediyentlər və xidmətlər;
c) istehsal sistemləri və avadanlıq;
d) istehsal binaları, avadanlığın yerləşdiyi yer və ətraf mühit;
e) təmizlik və sanitariya proqramları;
f)

qablaşdırma, saxlama və paylama sistemləri;

g) səriştəlilik və/və ya məsuliyyət və səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi;
h) tətbiq edilə bilən qanunverici və normativ tələblər;
i)

qida təhlükəsizliyi üzrə təhlükələr və onlara nəzarət tədbirləri ilə bağlı bilik;

j)

təşkilatın riayət etdiyi müştəri tələbləri, sektor tələbləri və digər tələblər;

k) kənar maraqlı tərəflərdən daxil olan müvafiq sorğular və məlumatlar;
l)

son məhsulla bağlı qida təhlükəsizliyi üzrə təhlükələri göstərən şikayət və

xəbərdarlıqlar;
m) qida təhlükəsizliyinə təsiri olan digər şərtlərdə baş verən dəyişikliklər barədə
qida təhlükəsizliyi qrupunu vaxtında məlumatlandırılmasını təmin etməlidir.
Qida təhlükəsizliyi qrupu QTİS-in yenilənməsi (4.4 və 10.3 maddəsinə bax)
zamanı bu informasiyanın nəzərə alınmasını təmin etməlidir.
Ali rəhbərlik bu müvafiq informasiyanın rəhbərlik tərəfindən təhlil (9.3 maddəsinə
bax) üçün giriş kimi daxil edilməsini təmin etməlidir.
7.5 Sənədləşdirilmiş informasiya
7.5.1 Ümumi müddəalar
Təşkilatın QTİS-i aşağıdakıları özündə ehtiva etməlidir:
a) bu sənədin tələb etdiyi sənədləşdirilmiş informasiyanı;
b) təşkilat tərəfindən zəruri olduğu müəyyən edilən QTİS-in effektivliyi üçün
sənədləşdirilmiş informasiyanı;
c) qanunverici, tənzimləyici orqanlar və müştərilər tərəfindən tələb edilən
sənədləşdirilmiş informasiyanı və qida təhlükəsizliyinə dair tələbləri.
Qeyd: QTİS-ə aid sənədləşdirilmiş informasiyanın həcmi təşkilatdan təşkilata
aşağıdakılara görə fərqlənə bilər:
— təşkilatın ölçüsünə və fəaliyyət, proses, məhsul və xidmətlərinin növünə;
— proseslər və onların qarşılıqlı təsirlərinin mürəkkəbliyinə;
— şəxslərin səriştəliliyinə.
7.5.2 Yaratma və yeniləmə
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Təşkilat sənədləşdirilmiş informasiyanı yaradarkən və yeniləyərkən aşağıdakıları
müvafiq şəkildə təmin etməlidir:
a) eyniləşdirməni və təsviri (məsələn, ad, tarix, müəllif və ya istinad nömrəsi);
b) formatı (məsələn, dili, proqram təminatının versiyası, qrafiklər) və daşıyıcıları
(məsələn, kağız, elektron);
c) uyğunluq və adekvatlıq baxımından təhlili və təsdiqləməni.
7.5.3 Sənədləşdirilmiş informasiyanın idarə edilməsi
7.5.3.1 QTİS və bu sənədin tələb etdiyi sənədləşdirilmiş informasiya aşağıdakıları
təmin etmək üçün idarə olunmalıdır:
a) ehtiyac olduğu yer və zamanda istifadə üçün əlçatan və uyğun olması;
b) adekvat şəkildə qorunması (məsələn, məxfiliyin pozulmasından, uyğun şəkildə
istifadə olunmamasından və ya bütövlüyün itirilməsindən).
7.5.3.2 Sənədləşdirilmiş informasiyanın idarə edilməsi üçün təşkilat aşağıdakı
fəaliyyətlərdən tətbiqi mümkün olanları nəzərə almalıdır:
a) paylanmanı, əlçatanlığın təmin edilməsini, bərpa və istifadəni;
b) oxunaqlığın saxlanılması da daxil olmaqla, saxlanmanı və qorunmanı;
c) dəyişikliklərin idarə edilməsini (məsələn, versiyaların idarə edilməsi);
d) saxlama müddətini və məhv etməni.
QTİS-in planlaşdırılması və fəaliyyəti üçün zəruri olduğu təşkilat tərəfindən
müəyyən

edilən

xarici

mənşəli

sənədləşdirilmiş

informasiya

müvafiq

şəkildə

eyniləşdirilməli və idarə edilməlidir.
Uyğunluğun

sübutu

kimi

saxlanılan

sənədləşdirilmiş

informasiya

nəzərdə

tutulmayan dəyişikliklərdən qorunmalıdır.
QEYD: Əlçatanlıq sənədləşdirilmiş informasiyanın ancaq nəzərdən keçirilməsinə
icazə barədə qərarı və yaxud sənədləşdirilmiş informasiyanın nəzərdən keçirilməsi və
dəyişikliklər edilməsinə dair icazəni və səlahiyyətləri nəzərdə tuta bilər.
8

Fəaliyyət

8.1 Fəaliyyətin planlaşdırılması və idarə edilməsi
Təşkilat təhlükəsiz məhsulların reallaşdırılmasına dair tələbləri yerinə yetirmək və
6.1 maddəsində göstərilən fəaliyyətləri həyata keçirmək üçün zəruri olan prosesləri
aşağıdakılar vasitəsilə planlaşdırmalı, tətbiq və idarə etməli, işlək vəziyyətdə saxlamalı
və yeniləməlidir:
a) proseslər üçün meyarı müəyyən etməklə;
b) meyara uyğun olaraq proseslərə nəzarəti həyata keçirməklə;
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c) proseslərin planlaşdırıldığı kimi yerinə yetirildiyinə əminliyi nümayiş etdirmək
üçün zəruri həcmdə sənədləşdirilmiş informasiyanı saxlamaqla.
Təşkilat planlaşdırılmış dəyişiklikləri idarə etməli və lazım gəldikdə istənilən
arzuolunmaz mənfi təsirləri azaldacaq fəaliyyətləri həyata keçirməklə, nəzərdə
tutulmayan dəyişikliklərin nəticələrini təhlil etməlidir.
Təşkilat autsorsinq proseslərinə nəzarəti təmin etməlidir (7.1.6 maddəsinə bax).
8.2 İlkin şərtlər proqramları (İŞP-lar)
8.2.1 Təşkilat məhsullar, məhsul emalı və iş mühitində (qida təhlükəsizliyi üzrə

təhlükələr də daxil olmaqla) çirklənmələrin qarşısının alınmasını və/və ya azaldılmasını
asanlaşdırmaq üçün İŞP-ı

(İŞP-ları) işləməli, tətbiq etməli, işlək vəziyyətdə

saxlamalı və yeniləməlidir.
8.2.2 İŞP (İŞP-lar):

a) təşkilat və onun qida təhlükəsizliyi ilə bağlı kontekstinə uyğun olmalı;
b) fəaliyyətin ölçüsünə və növünə və istehsal edilən və/və ya emal olunan
məhsulların xarakterinə uyğun olmalı;
c) ümumi tətbiq proqramları kimi və ya konkret bir məhsula və ya prosesə tətbiq
oluna bilən proqramlar kimi bütövlükdə istehsal sistemində tətbiq edilməli;
d) qida təhlükəsizliyi qrupu tərəfindən təsdiqlənməlidir.
8.2.3 İŞP-ın (İŞP-ların) seçilməsi və/və ya işlənib hazırlanması zamanı təşkilat

tətbiq oluna bilən qanunverici, normativ və qarşılıqlı olaraq razılaşdırılmış müştəri
tələblərinin müəyyənləşdirilməsini təmin etməlidir.
Təşkilat aşağıdakıları nəzərə almalıdır:
a) ISO/TS 22002 seriyasının tətbiq oluna bilən hissəsini;
b) tətbiq edilə bilən standartları, təcrübə kodeksini və rəhbəredici göstərişləri.
8.2.4 İŞP-ın (İŞP-ların) işlənib hazırlanması zamanı təşkilat aşağıdakıları nəzərə

almalıdır:
a) binalar və onlarla əlaqəli tikililərin inşası və yerləşdiyi yeri;
b) zonalara ayırma, iş sahəsi və işçilər üçün binalar da daxil olmaqla tikililərin
yerləşdiyi yeri;
c) hava, su, enerji və digər kommunikasiya xətləri ilə təchizetməni;
d) zərərvericilərə

nəzarət,

tullantıların

məhv

edilməsi

və

çirkab

suların

utilizasiyası və digər yardımçı xidmətləri;
e) avadanlığın yararlığı, təmizlənməsi və ona texniki qulluğun göstərilməsi üçün
əlçatan olması;
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f)

tədarükçülərin təsdiqlənməsi və təmin edilməsi prosesləri (məsələn, xammal,

inqrediyentlər, kimyəvi maddələr və qablaşdırma materialları);
g) daxil olan materialların qəbulu, məhsulların saxlanılması, göndərilməsi,
daşınması və onlarla rəftar qaydalarını;
h) çarpaz çirklənmənin qarşısının alınması üçün tədbirləri;
i)

təmizləmə və dezinfeksiyanı;

j)

şəxsi gigiyenanı;

k) məhsul barədə informasiyanı/istehlakçı məlumatlılığını;
l)

uyğun olarsa, digərlərini.

Sənədləşdirilmiş informasiyada İŞP-ın (İŞP-ların) seçilməsi, işlənib hazırlanması,
tətbiq edilə bilən monitorinqi və verifikasiyası barədə məlumatlar öz əksini tapmalıdır.
8.3 İzlənə bilmə sistemi
İzlənə bilmə sistemi tədarükçüdən daxil olan materialın və son məhsulun
paylanılması marşurutunun birinci mərhələsini məxsusi şəkildə eyniləşdirə bilməlidir.
İzlənə bilmə sisteminin qurulması və tətbiqi zamanı ən azından aşağıdakılar nəzərə
alınmalıdır:
a) qəbul edilən material, inqrediyent və yarımfabrikat partiyalarının son məhsul ilə
əlaqəsi;
b) materialların/məhsulların təkrar emalı;
c) son məhsulun paylanılması.
Təşkilat tətbiq edilə bilən qanunverici və normativ tələblərin və müştəri tələblərinin
müəyyən olunmasını təmin etməlidir.
İzlənilə bilmə sisteminin sübutu kimi sənədləşdirilmiş informasiya müəyyən bir
müddət ərzində, ən azından son məhsulun istifadəyə yararlılıq müddəti bitənədək
saxlanılmalıdır. Təşkilat izlənə bilmə sisteminin effektivliyini sınaqdan keçirməli və
verifikasiya etməlidir.
QEYD: Uyğun olduqda sistemin verifikasiyası effektivliyin sübutu kimi son
məhsulların miqdarı ilə inqrediyentlərin miqdarının müqayisəsini özündə ehtiva
etməlidir.
8.4 Fövqəladə hallara hazırlıq və cavab tədbirləri
8.4.1 Ümumi müddəalar
Ali rəhbərlik təşkilatın qida zəncirindəki roluna uyğun olan, qida təhlükəsizliyinə
təsir edə bilən potensial fövqəladə hallara və ya

hadisələrə cavab vermək üçün

prosedurların mövcudluğunu təmin etməlidir.
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Bu halların və hadisələrin idarə edilməsi üçün sənədləşdirilmiş informasiya
işlənilməli və işlək vəziyyətdə saxlanılmalıdır.
8.4.2 Fövqəladə hal və hadisələrin idarə edilməsi
Təşkilat:
a) real fövqəladə hallara və hadisələrə aşağıdakılar vasitəsilə cavab verməlidir:
1) tətbiq

edilə bilən qanunverici və normativ tələblərin müəyyən olunmasını

təmin etməklə;
2) daxili əlaqəni həyata keçirməklə;
3) xarici əlaqəni həyata keçirməklə (məsələn, tədarükçülər, müştərilər, müvafiq
orqanlar, kütləvi informasiya vasitələri);
b) fövqəladə halın və ya hadisənin miqyasına və qida təhlükəsizliyinə potensial
təsirinə uyğun olaraq fövqəladə halın nəticələrinin azaldılması üçün tədbir görməklə;
c) mümkün olduqda prosedurları vaxtaşırı olaraq sınaqdan keçirməklə;
d) sənədləşdirilmiş informasiyanı təhlil etməklə, zərurət yarandıqda hər hansı bir
hadisə, fövqəladə hal və ya sınaqlar baş verdikdən sonra onu yeniləməklə.
QEYD: Qida təhlükəsizliyinə və/və ya qida istehsalına təsir edə bilən fövqəladə
hallara təbii fəlakətlər, ətraf mühitdə baş verən hadisələr, bioterrorizm, iş yerində baş
verən bədbəxt hadisələr, ictimai səhiyyədə baş verən fövqəladə hallar və su, enerji
təchizatı və ya soyudulma kimi əsas xidmətlərin təmin edilməsində yaranan fasilə kimi
digər hadisələr misal olaraq göstərilə bilər.
8.5 Təhlükənin idarə edilməsi
8.5.1 Təhlükə analizinin aparılması üçün ilkin addımlar
8.5.1.1 Ümumi müddəalar
Təhlükə analizinin aparılması üçün qida təhlükəsizliyi qrupu tərəfindən ilkin
sənədləşdirilmiş
yenilənməlidir.

informasiya
Bu

toplanılmalı,

aşağıdakıları

özündə

işlək

vəziyyətdə

ehtiva

etməli,

saxlanılmalı
lakin

onlar

və
ilə

məhdudlaşmamalıdır:
a) tətbiq oluna bilən qanunverici, normativ və müştəri tələbləri;
b) təşkilatın məhsulları, prosesləri və avadanlıqları;
c) QTİS-ə aid olan qida təhlükəsizliyi üzrə təhlükələri.
8.5.1.2 Xammallar, inqrediyentlər və məhsul ilə təmasda olan materialların
xüsusiyyətləri
Təşkilat xammallar, inqrediyentlər və məhsul ilə təmasda olan materiallar üçün
qida təhlükəsizliyi üzrə tətbiq edilə bilən

bütün qanunverici və normativ tələblərin

müəyyən edilməsini təmin etməlidir.
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Təşkilat, uyğun olduqda aşağıdakılar da daxil olmaqla, təhlükə analizinin (8.5.2
maddəsinə bax) aparılması üçün bütün xammal, inqrediyent və məhsullar ilə təmasda
olan materiallara aid zəruri həcmdə sənədləşdirilmiş informasiyanı işlək vəziyyətdə
saxlamalıdır:
a) bioloji, kimyəvi və fiziki xüsusiyyətləri;
b) əlavələr və qeyri-qida əlavələri də daxil olmaqla, inqrediyentlərin tərkibi;
c) mənbəyi (məsələn, heyvan, mineral və ya bitki);
d) mənşə yeri (mənşəyi);
e) istehsal metodu;
f)

qablaşdırma və çatdırılma metodu;

g) saxlama şərtləri və istifadə müddəti;
h) istifadə və ya emaldan əvvəl hazırlama və/və ya onunla rəftar;
i)

qida təhlükəsizliyi ilə bağlı qəbul meyarı və ya təyinatı üzrə istifadəsinə uyğun

olaraq satın alınmış materialların və inqrediyentlərin spesifikasiyaları.
8.5.1.3 Son məhsulun xüsusiyyətləri
Təşkilat istehsal məqsədilə nəzərdə tutulan bütün son məhsullar üçün qida
təhlükəsizliyi üzrə tətbiq edilə bilən bütün qanunverici və normativ tələblərin müəyyən
edilməsini təmin etməlidir.
Təşkilat uyğun olduqda, aşağıdakılar ilə bağlı informasiya da daxil olmaqla,
təhlükə analizinin (8.5.2 maddəsinə bax) aparılması üçün son məhsulların xüsusiyyətləri
ilə bağlı lazımi həcmdə sənədləşdirilmiş informasiyanı işlək vəziyyətdə saxlamalıdır:
a) məhsulun adı və ya oxşar eyniləşdirmə;
b) tərkibi;
c) qida təhlükəsizliyi ilə bağlı bioloji, kimyəvi və fiziki xüsusiyyətləri;
d) nəzərdə tutulan istifadə müddəti və saxlama şərtləri;
e) qablaşdırılması;
f)

qida təhlükəsizliyi ilə bağlı markalama və/və ya rəftar, hazırlama və nəzərdə

tutulan istifadə üzrə təlimatları;
g) paylama və çatdırma metodu/metodları.
8.5.1.4 Nəzərdə tutulan istifadə
Son məhsulla əsaslandırılmış gözlənilən rəftar da daxil olmaqla, nəzərdə tutulan
istifadə və son məhsulla əsaslandırılmış gözlənilən yanlış rəftar və yanlış istifadəyə aid
hər hansı nəzərdə tutulmayan istifadə nəzərə alınmalı və təhlükə analizinin (8.5.2
maddəsinə bax) aparılması üçün zəruri həcmdə sənədləşdirilmiş informasiya kimi işlək
vəziyyətdə saxlanılmalıdır.
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Uyğun olduqda hər bir məhsul üçün istehlakçı/istifadəçi qrupları müəyyən
olunmalıdır.
Qida təhlükəsizliyi üzrə spesifik təhlükələrə qarşı xüsusilə həssas olan
istehlakçı/istifadəçi qrupları da müəyyən olunmalıdır.
8.5.1.5 Blok sxemlər və proseslərin təsviri
Blok sxemlərin işlənilməsi

8.5.1.5.1

Qida təhlükəsizliyi qrupu QTİS-in əhatə etdiyi məhsul və ya məhsul kateqoriyaları
və proseslər

üçün blok sxemləri sənədləşdirilmiş informasiya kimi işləməli, işlək

vəziyyətdə saxlamalı və yeniləməlidir. Blok sxemlər prosesin qrafik təsvirini təmin edir.
Blok sxemlər qida təhlükəsizliyi üzrə təhlükələrin baş vermə, artma və ya qidaya
daxil olma mümkünlüyünün qiymətləndirilməsi üçün əsas kimi təhlükə analizinin
aparılmasında istifadə edilməlidir.
Blok sxemlər təhlükə analizinin aparılması üçün lazım olan həcmdə aydın, dəqiq
və kifayət qədər detallı olmalıdır. Blok sxemlər uyğun olduqda aşağıdakıları özündə
ehtiva etməlidir:
a) fəaliyyətlərdəki addımların ardıcıllığı və qarşılıqlı əlaqəsini;
b) autsorsinqə verilən istənilən prosesi;
c) xammalların, inqrediyentlərin, qida əlavələrinin, qablaşdırma materiallarının,
köməkçi materialların və yarımfabrikatların prosesə daxil olduğu yerləri;
d) yenidən işləmə və ya təkrar emalın həyata keçirildiyi yerləri;
e) son

məhsulların,

yarımfabrikatların,

aralıq

məhsulların

və

tullantıların

buraxıldığı və ya məhv edildiyi yerləri.
8.5.1.5.2

Blok sxemlərin yerində təsdiqlənməsi

Qida təhlükəsizliyi qrupu blok sxemlərin dəqiqliyini yerində təsdiqləməli, uyğun
olduqda blok sxemləri yeniləməli və sənədləşdirilmiş informasiya kimi qoruyub
saxlamalıdır.
8.5.1.5.3

Proseslərin və proses mühitinin təsviri

Qida təhlükəsizliyi qrupu təhlükə analizinin aparılması üçün aşağıdakıları lazım
olan həcmdə təsvir etməlidir:
a) qida və qeyri-qida

ilə rəftar sahələri də daxil olmaqla,

binaların

planlaşdırılmasını;
b) texnoloji avadanlıq və təmasda olan materiallar və köməkçi qurğular və
materialların hərəkəti;
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c) mövcud İŞP-ları, proses parametrlərini, nəzarət tədbirlərini (əgər varsa) və/və
ya onların tətbiq

səviyyəsinə və ya qida təhlükəsizliyinə təsir göstərə biləcək

prosedurları;
d) nəzarət tədbirlərinin seçilməsinə və tətbiq səviyyəsinə təsir göstərə biləcək
xarici (məsələn, qanunverici və ya dövlət orqanları və ya müştəri) tələbləri.
Gözlənilən mövsümi dəyişikliklər və ya onlardan irəli gələn dəyişikliklər tətbiqi
uyğun olduqda, nəzərə alınmalıdır.
Təsvirlər uyğun olduqda yenilənməli və sənədləşdirilmiş informasiya kimi işlək
vəziyyətdə saxlanılmalıdır.
8.5.2 Təhlükə analizi
8.5.2.1 Ümumi müddəalar
Qida təhlükəsizliyi qrupu idarə edilməsi zəruri olan təhlükələri müəyyən etmək
üçün ilkin informasiya əsasında təhlükə analizini aparmalıdır. Nəzarətin dərəcəsi qida
təhlükəsizliyini təmin etməli və uyğun olduqda nəzarət tədbirlərinin kombinasiyasından
istifadə edilməlidir.
8.5.2.2 Təhlükənin və qəbul edilə bilən səviyyələrin müəyyən edilməsi
8.5.2.2.1 Təşkilat məhsul növü, proses növü və proses mühiti ilə bağlı

qida

təhlükəsizliyi üzrə baş verməsi gözlənilən bütün mümkün təhlükələri müəyyən etməli və
sənədləşdirməlidir.
Eyniləşdirmə aşağıdakılara əsaslanmalıdır:
a) ilkin informasiyaya və 8.5.1-ə uyğun olaraq toplanmış verilənlərə;
b) təcrübəyə;
c) mümkün olan həcmdə, epidemioloji, elmi və digər tarixi verilənlər da daxil
olmaqla daxili və xarici informasiyaya;
d) son məhsulların, yarımfabrikatların və istehlak zamanı qidanın təhlükəsizliyi ilə
bağlı qida təhlükəsizliyi üzrə təhlükələr barədə qida zəncirindən əldə edilmiş
informasiyaya;
e) qanunverici, normativ və müştəri tələblərinə.
Qeyd 1: Təcrübə digər müəssisələrdəki məhsul və/və ya proseslərlə tanış olan işçi
heyət və xarici mütəxəssislərdən daxil olanı özündə ehtiva edə bilər.
Qeyd 2: Qanunverici və normativ tələblər qida təhlükəsizliyi üzrə məqsədləri
(QTM-lər) özünə daxil edə bilər. Kodeks Alimentarius Komissiyası QTM-ləri “müvafiq
qoruma səviyyəsini (MQS) təmin edən və onu dəstəkləyən, istehlak zamanı qidadakı
təhlükənin maksimum tezliyi və ya konsentrasiyası” kimi təyin edir.
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Təhlükələrin qiymətləndirilməsi və müvafiq nəzarət tədbirlərinin seçilməsi üçün
təhlükələr kifayət qədər detallı şəkildə nəzərdən keçirilməlidir.
8.5.2.2.2 Təşkilat qida təhlükəsizliyi üzrə hər bir təhlükənin, mövcud ola biləcəyi,
daxil edilə biləcəyi, artacağı və ya davam edəcəyi addımı (addımları, məsələn,
xammalın qəbulu, emal, paylanma və çatdırılma)) müəyyən etməlidir.
Təhlükələrin müəyyən edilməsi zamanı təşkilat aşağıdakıları nəzərə almalıdır:
a) qida zəncirində əvvəlki və sonrakı mərhələləri;
b) blok sxemdə olan bütün addımları;
c) prosesdə istifadə olunan avadanlıqları, kommunal xidmətləri, proses mühitini
və şəxsləri.
8.5.2.2.3 Təşkilat mümkün olduqda, son məhsulda müəyyən edilmiş hər bir qida
təhlükəsizliyi üzrə təhlükənin qəbul edilə bilən səviyyəsini müəyyən etməlidir.
Qəbul edilə bilən səviyyələri müəyyənləşdirərkən təşkilat:
a) tətbiq edilə bilən qanunverici, normativ və müştəri tələblərinin müəyyən
edilməsini təmin etməli,
b) son məhsulların təyinatı üzrə istifadəsini nəzərə almalı;
c) hər hansı digər müvafiq informasiyanı nəzərə almalıdır.
Təşkilat qəbul edilən səviyyələrin müəyyən edilməsi və onların əsaslandırılması ilə
bağlı sənədləşdirilmiş informasiyanı işlək vəziyyətdə saxlamalıdır.
8.5.2.3 Təhlükənin qiymətləndirilməsi
Təşkilat qida təhlükəsizliyi üzrə müəyyən edilən hər bir təhlükənin qarşısının
alınması və ya qəbul edilə bilən səviyyəyədək azaldılmasının zəruri olub-olmadığını
müəyyən etmək üçün onun qiymətləndirilməsini aparmalıdır.
Təşkilat aşağıdakılar ilə bağlı qida təhlükəsizliyi üzrə hər bir təhlükəni
qiymətləndirməlidir:
a) nəzarət tədbirlərinin tətbiqindən əvvəl son məhsulda onun yaranma ehtimalı;
b) nəzərdə tutulan istifadə ilə əlaqədar olaraq onun sağlamlığa mənfi təsirlərinin
şiddəti (8.5.1.4 maddəsinə bax).
Təşkilat

qida

təhlükəsizliyi

üzrə

hər

bir

əhəmiyyətli

təhlükəni

müəyyənləşdirməlidir.
İstifadə olunan metodologiya təsvir olunmalı və təhlükənin qiymətləndirilməsinin
nəticəsi sənədləşdirilmiş informasiya kimi işlək vəziyyətdə saxlanılmalıdır.
8.5.2.4 Nəzarət tədbirinin (tədbirlərinin) seçilməsi və təsnifləşdirilməsi
8.5.2.4.1 Təşkilat təhlükənin qiymətləndirilməsi əsasında, eyniləşdirilmiş qida
təhlükəsizliyi üzrə əhəmiyyətli təhlükələrin qarşısının alınmasına və ya müəyyən edilmiş
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qəbul edilən səviyyələrədək azaldılmasına gətirib çıxaran müvafiq nəzarət tədbirini və
ya nəzarət tədbirlərinin kombinasiyasını seçməlidir.
Təşkilat İŞƏP (İŞƏP-lər, 3.30 maddəsinə bax)) kimi idarə edilən və ya KNN-də
idarə edilən (3.11 maddəsinə bax) müəyyən edilib seçilən nəzarət tədbirini (tədbirlərini)
təsnifləşdirməlidir.
Təsnifləşdirmə sistemli yanaşmadan istifadə edilməklə yerinə yetirilməlidir.
Seçilmiş hər bir nəzarət tədbiri üçün

aşağıdakılar üzrə qiymətləndirmə

aparılmalıdır:
a) onun fəaliyyətinin pozulması ehtimalı;
b) fəaliyyətin pozulması halında nəticənin ciddiliyi.
Bu qiymətləndirmə aşağıdakıları özündə ehtiva etməlidir:
1) qida təhlükəsizliyi üzrə müəyyən edilmiş əhəmiyyətli təhlükələrin təsiri;
2) digər nəzarət tədbiri (tədbirləri) ilə əlaqədar yeri;
3) təhlükələrin qəbul edilən səviyyəyədək azaldılması üçün xüsusi

olaraq

müəyyən edilib-edilməməsi və tətbiq olunub-olunmaması;
4) onun ancaq bir tədbir və ya nəzarət tədbirləri kombinasiyasının bir hissəsini
təşkil etməsi.
8.5.2.4.2 Bundan başqa, hər bir nəzarət tədbiri üçün sistemli yanaşma
aşağıdakıların mümkünlüyünün qiymətləndirilməsini özündə ehtiva etməlidir:
a) ölçülə bilən kritik limitlərin və/və ya ölçülə bilən (müşahidə edilə bilən) fəaliyyət
meyarının müəyyən edilməsinin;
b) kritik limit və/və ya ölçülə bilən/müşahidə edilə bilən fəaliyyət meyarından
kənarlaşmanın aşkar edilməsi üçün monitorinqinin;
c) kənarlaşma halında düzəltmələrin vaxtında tətbiq edilməsinin.
Qərar qəbul etmə prosesi və nəzarət tədbirlərinin seçilməsi və təsnifləşdirilməsi
üzrə nəticələr sənədləşdirilmiş informasiya kimi işlək vəziyyətdə saxlanılmalıdır.
Nəzarət tədbirlərinin seçilməsinə və ciddiliyinə təsir göstərə biləcək xarici tələblər
də (məsələn, qanunverici, normativ və müştəri tələbləri) sənədləşdirilmiş informasiya
kimi işlək vəziyyətdə saxlanılmalıdır.
8.5.3

Nəzarət

tədbirinin

(tədbirlərinin)

və

nəzarət

tədbirlərinin

kombinasiyalarının validasiyası
Qida təhlükəsizliyi qrupu seçilmiş nəzarət tədbirlərinin qida təhlükəsizliyi üzrə
əhəmiyyətli təhlükəni (təhlükələri) nəzərdə tutulduğu kimi idarə etməyə imkan verdiyini
təsdiq etmək üçün validasiya aparmalıdır. Bu validasiya təhlükəyə nəzarət planına
(8.5.4 maddəsinə bax) daxil ediləcək nəzarət tədbirinin (tədbirlərinin)
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tədbirinin kombinasiyalarının tətbiqindən əvvəl və ondakı hər hansı bir dəyişiklikdən
(7.4.2, 7.4.3, 10.2 və 10.3 maddələrinə bax) sonra yerinə yetirilməlidir.
Validasiyanın nəticəsi nəzarət tədbirinin (tədbirlərinin) nəzərdə tutulan idarəetməni
həyata keçirməyə imkan vermədiyini göstərirsə, o halda qida təhlükəsizliyi qrupu
nəzarət tədbirini (tədbirlərini) və ya nəzarət tədbirlərinin kombinasiyalarını modifikasiya
etməli və təkrar qiymətləndirməlidir.
Qida təhlükəsizliyi qrupu validasiya metodologiyasını və nəzərət

tədbirinin

(tədbirlərinin) nəzərdə tutulan idarəetməyə nail olma qabiliyyətinin sübütu kimi
sənədləşdirilmiş informasiyanı işlək vəziyyətdə saxlamalıdır.
QEYD: Modifikasiya nəzərət tədbirində (tədbirlərində) dəyişiklik edilməsini (yəni,
prosesin parametrləri, ciddilik və/və ya onların kombinasiyası) və/və ya xammalda,
istehsal texnologiyalarında, son məhsulun xarakteristikalarında, paylama metodlarında
və son məhsulun nəzərdə tutulan istifadəsindəki dəyişiklikləri özündə ehtiva edə bilər.
8.5.4 Təhlükəyə nəzarət planı (HACCP/İŞƏP planı)
8.5.4.1 Ümumi müddəalar
Təşkilat təhlükəyə nəzarət planını işləməli, tətbiq etməli və işlək vəziyyətdə
saxlamalıdır. Təhlükəyə nəzarət planı sənədləşdirilmiş informasiya kimi saxlanılmalı və
hər bir KNN və ya İŞƏP üzrə hər bir nəzarət tədbiri üçün aşağıdakı informasiyanı
özündə ehtiva etməlidir:
a) KNN-də və ya İŞƏP tərəfindən idarə edilməli olan qida təhlükəsizliyi üzrə
təhlükəni (təhlükələri);
b) KNN-dəki kritik limiti (limitləri) və ya İŞƏP üçün fəaliyyət meyarını;
c) monitorinq prosedurunu (prosedurlarını);
d) kritik limitlərə və ya fəaliyyət meyarına riayət edilmədiyi hallarda, həyata
keçirilən düzəltməni (düzəltmələri);
e) məsuliyyət və səlahiyyətləri;
f)

monitorinq üzrə qeydləri.

8.5.4.2 Kritik limitlər və fəaliyət meyarının müəyyən edilməsi
KNN-dəki kritik limitlər və İŞƏP-lər üçün fəaliyət meyarı müəyyən edilməlidir.
Onların müəyyən edilməsinin əsaslandırılması sənədləşdirilmiş informasiya kimi işlək
vəziyyətdə saxlanılmalıdır.
KNN-dəki kritik limitlər ölçülə bilən olmalıdır. Kritik limitlərə uyğunluq qəbul edilən
səviyyənin aşılmamasını təmin etməlidir.
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İŞƏP-lər üçün fəaliyət meyarı ölçülə bilən və müşahidə edilə bilən olmalıdır.
Fəaliyət meyarına uyğunluq qəbul edilən səviyyənin aşılmamasının təmin edilməsinə
kömək etməlidir.
8.5.4.3 KNN-dəki monitorinq sistemləri və İŞƏP-lər üçün monitorinq
sistemləri
Kritik limitlərdən hər hansı kanarlaşmanı aşkar etmək məqsədilə hər bir KNN-dəki
monitorinq sistemi hər bir nəzarət tədbiri və ya nəzarət tədbirinin (tədbirlərinin)
kombinasiyası üçün işlənilməlidir. Sistem kritik limitə (limitlərə) aid bütün planlaşdırılmış
ölçmələri özündə ehtiva etməlidir.
Fəaliyyət meyarına riayət olunmaması hallarının aşkar edilməsi məqsədilə hər bir
İŞƏP üzrə monitorinq sistemi nəzarət tədbiri və ya nəzarət tədbirinin (tədbirlərinin)
kombinasiyası üçün işlənilməlidir.
Hər bir KNN-dəki monitorinq sistemi və İŞƏP üçün monitorinq sistemi aşağıdakılar
da daxil olmaqla sənədləşdirilmiş informasiyadan ibarət olmalıdır:
a) nəticələrin müvafiq vaxt çərçivəsində əldə edilməsini təmin edən ölçmələr və
ya müşahidələr;
b) monitorinq metodları və ya istifadə olunan cihazlar;
c) tətbiq olunan kalibrləmə metodları və ya İŞƏP-lər üzrə ölçmə və ya
müşahidələrin etibarlılığını yoxlamaq üçün ekvivalent metodlar ( 8.7 maddəsinə bax);
d) monitorinq tezliyi;
e) monitorinq nəticələri;
f)

monitorinq ilə bağlı səlahiyyət və məsuliyyət;

g) monitorinq nəticələrinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı səlahiyyət və məsuliyyət.
Hər bir KNN-də monitorinq metodu və tezliyi kritik limitlərdən hər hansı
kənarlaşmanın vaxtında aşkar edilməsinə, məhsulun vaxtında təcrid edilməsinə və
qiymətləndirilməsinə (8.9.4 maddəsinə bax) imkan verməlidir.
Hər bir İŞƏP üçün monitorinq metodları və tezliyi kənarlaşma ehtimalına və
nəticələrin ciddiliyinə mütənasib olmalıdır.
İŞƏP-ın monitorinqi müşahidələrdən (məsələn, vizual yoxlama) əldə olunan
subyektiv

məlumatlara

əsaslanarsa,

metod

təlimat

və

ya

spesifikasiyalarla

dəstəklənməlidir.
8.5.4.4 Kritik limitlər aşıldıqda və ya fəaliyyət meyarına riayət edilmədikdə
həyata keçiriləcək fəaliyyətlər
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Təşkilat kritik limitlər aşıldıqda və ya fəaliyyət meyarına riayət edilmədikdə həyata
keçiriləcək düzəltmələri (8.9.2 maddəsinə bax) və düzəldici fəaliyyətləri (8.9.3
maddəsinə bax) müəyyənləşdirməli və aşağıdakıları təmin etməlidir:
a) potensial təhlükəli məhsulların buraxılmamasını (bax 8.9.4);
b) uyğunsuzluğun səbəbinin müəyyən edilməsini;
c) KNN-dəki və ya İŞƏP tərəfindən nəzarət edilən parametrin (parametrlərin)
kritik limitlərə və ya fəaliyyət meyarı hüdudlarına qaytarılmasını;
d) təkrarlanmanın qarşısının alınmasını.
Təşkilat 8.9.2-ə uyğun olaraq düzəltmələri və 8.9.3-ə uyğun olaraq düzəldici
fəaliyyətləri həyata keçirməlidir.
8.5.4.5 Təhlükəyə nəzarət planının həyata keçirilməsi
Təşkilat təhlükəyə nəzarət planını həyata keçirməli, işlək vəziyyətdə saxlamalı və
həyata keçirmənin sübutu kimi sənədləşdirilmiş informasiyanı qoruyub saxlamalıdır.
8.6 İŞP-ları və təhlükəyə nəzarət planını müəyyən edən informasiyanın
yenilənməsi
Təşkilat təhlükəyə nəzarət planını hazırladıqdan sonra zəruri olduqda aşağıdakı
informasiyanı yeniləməlidir:
a) xammal, inqrediyedentlər və qida məhsulu ilə təmasda olan materialların
xarakteristikalarını;
b) son məhsulların xarakteristikalarını;
c) nəzərdə tutulan istifadəni;
d) blok sxemləri və prosesləri və onların fəaliyyət mühitinin təsvirlərini;
Təşkilat təhlükəyə nəzarət planının və/və ya İŞP-ın (İŞP-ların) aktual vəziyyətdə
olmasını təmin etməlidir.
8.7 Monitorinq və ölçmənin idarə edilməsi
Təşkilat

müəyyən edilmiş monitorinq və ölçmə metodlarının və istifadə edilən

avadanlığın İŞP (İŞP-lar) və təhlükəyə nəzarət planı ilə bağlı monitorinq və ölçmə
fəaliyyətlərinə uyğun olmasına dair sübutu təqdim etməlidir.
Monitorinq və ölçmə üçün istifadə edilən avadanlıq:
a) istifadədən əvvəl müəyyən vaxt intervallarında kalibrlənməli və ya yoxlanılmalı;
b) nizamlanmalı və ya lazım olduqda yenidən nizamlanmalı;
c) kalibrləmə

statusunun

müəyyən

edilməsinə

imkan

verəcək

şəkildə

eyniləşdirilməli;
d) ölçmə nəticələrini etibarsızlaşdıran nizamlamalardan qorunmalı;
e) zədələnmə və korlanmadan qorunmalıdır.
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Kalibrləmə və verifikasiya nəticələri sənədləşdirilmiş informasiya kimi qorunub
saxlanılmalıdır. Bütün avadanlıqların kalibrlənməsi beynəlxalq və ya milli ölçmə
standartlarına uyğun aparılmalı, belə standartlar mövcud olmadığı hallarda, kalibrləmə
və ya verifikasiya üçün istifadə edilən məlumat bazası sənədləşdirilmiş informasiya kimi
qorunub saxlanılmalıdır.
Əgər avadanlıq və ya prosesin fəaliyyət mühiti tələblərə uyğun deyilsə, o zaman
təşkilat

əvvəlki

ölçmə

nəticələrinin

etibarlılığını

qiymətləndirməlidir.

Təşkilat

uyğunsuzluğun təsirinə məruz qalmış avadanlıq və ya prosesin fəaliyyət mühiti və hər
hansı məhsulla bağlı müvafiq tədbir görməlidir.
Qiymətləndirmə və onun nəticəsində həyata keçirilən fəaliyyət sənədləşdirilmiş
informasiya kimi işlək vəziyyətdə saxlanılmalıdır.
QTİS-də monitorinq və ölçmə üçün istifadə edilən proqram təminatını istifadədən
əvvəl təşkilat, proqram təminatının təchizatçısı və ya üçüncü tərəf validasiya etməlidir.
Validasiya fəaliyyətləri üzrə sənədləşdirilmiş informasiya təşkilat tərəfindən işlək
vəziyyətdə saxlanılmalı və proqram təminatı vaxtaşırı olaraq yenilənməlidir.
Proqram təminatının konfiqurasiyası/ticarət məqsədi ilə yaradılmış proqram
təminatının modifikasiyaları da daxil olmaqla, hər dəfə dəyişikliklər olduqda, onlar
tətbiqdən əvvəl avtorizasiya edilməli, sənədləşdirilməli və validasiya edilməlidir.
Qeyd: Ticarət məqsədilə yaradılmış,

adətən

özünün tətbiq diapazonu

çərçivəsində istifadə edilən proqram təminatı, kifayət qədər validasiya edilmiş hesab
oluna bilər.
8.8 İŞP-lar və təhlükəyə nəzarət planı ilə bağlı verifikasiya
8.8.1 Verifikasiya
Təşkilat verifikasiya üzrə fəaliyyətləri işləməli, tətbiq etməli və işlək vəziyyətdə
saxlamalıdır. Verifikasiyanın planlaşdırılması zamanı verifikasiya fəaliyyətləri üzrə
məqsəd, metodlar, tezliklər və məsuliyyətlər müəyyən edilməlidir.
Verifikasiya üzrə fəaliyyətlər aşağıdakıları təsdiq etməlidir:
a) İŞP-ın (İŞP-ların) tətbiq edilməsini və effektiv olmasını;
b) təhlükəyə nəzərət planının tətbiq edilməsini və effektiv olmasını;
c) təhlükə

səviyyələrinin

müəyyənləşdirilmiş

qəbul

edilə

bilən

səviyyələr

çərçivəsində olmasını;
d) təhlükə analizi üçün girişin yenilənməsini;
e) təşkilat tərəfindən müəyyən edilən digər fəaliyyətlərin tətbiq edilməsini və
effektiv olmasını.
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Təşkilat verifikasiya üzrə fəaliyyətlərin həmin fəaliyyətlərin monitorinqinə cavabdeh
şəxs tərəfindən yerinə yetirilməməsini təmin etməlidir.
Verifikasiya nəticələri sənədləşdirilmiş informasiya kimi qorunub saxlanılmalı və
aidiyyatı şəxslərə bununla bağlı məlumat verilməlidir.
Əgər verifikasiya son məhsul nümunələrinin və ya birbaşa proses nümunələrinin
sınağının aparılmasına əsaslanırsa və belə sınaq nümunələri qida təhlükəsizliyi üzrə
təhlükənin (8.5.2.2 maddəsinə bax) qəbul edilə bilən səviyyəsinə uyğun olmadığını
göstərərsə, təşkilat təsirə məruz qalmış məhsul partiyası (partiyaları) ilə potensial
təhlükəli məhsul (8.9.4.3 maddəsinə bax) kimi rəftar etməli və 8.9.3 maddəsinə uyğun
düzəldici fəaliyyətləri həyata keçirməlidir.
8.8.2 Verifikasiya fəaliyyətlərinin nəticələrinin təhlili
Qida təhlükəsizliyi qrupu QTİS-in performansının qiymətləndirilməsində giriş kimi
istifadə ediləcək verifikasiya nəticələrinin təhlilini aparmalıdır (9.1.2 maddəsinə bax).
8.9 Məhsul və proseslə bağlı uyğunsuzluqların idarə edilməsi
8.9.1 Ümumi müddəalar
Təşkilat İŞƏP-lərin və KNN-lərinin monitorinqi nəticəsində əldə edilən verilənləri
təyin edilmiş, düzəltmələri və düzəldici fəaliyyətləri həyata keçirmək səlahiyyətinə malik
səriştəli şəxslər tərəfindən qiymətləndirilməsini təmin etməlidir.
8.9.2 Düzəltmələr
8.9.2.1 Təşkilat KNN-dəki (KNN-lərindəki) kritik limitlərə və/və ya İŞƏP-lər üçün
fəaliyyət meyarına riayət olunmaması halında təsirə məruz qalmış məhsuların onların
istifadəsi və buraxılışı ilə bağlı eyniləşdirilməsini və idarə edilməsini təmin etməlidir.
Təşkilat aşağıdakıları özündə ehtiva edən sənədləşdirilmiş informasiyanı işləməli,
işlək vəziyyətdə saxlamalı və yeniləməlidir:
a) təsirə məruz qalmış məhsullarla lazımi qaydada rəftarı təmin etmək üçün
eyniləşdirmə, qiymətləndirmə və düzəltmə metodunu;
b) həyata keçirilən düzəltmələrin təhlili üzrə tədbirləri.
8.9.2.2 KNN-lərdəki kritik limitlərə riayət edilmədiyi hallarda, təsirə məruz qalmış
məhsullar eyniləşdirilməli və potensial təhlükəli məhsullar kimi rəftar edilməlidir (8.9.4).
8.9.2.3 İŞƏP üçün fəaliyyət meyarına riayət edilmədikdə aşağıdakılar yerinə
yetirilməlidir:
a) qida təhlükəsizliyi ilə bağlı bu kənarlaşmanın nəticələrinin müəyyən edilməsi;
b) kənarlaşmanın səbəbinin (səbəblərinin) müəyyən edilməsi;
c) təsirə məruz qalmış məhsulların eyniləşdirilməsi və 8.9.4 maddəsinə uyğun
olaraq onlarla rəftar edilməsi.
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Təşkilat qiymətləndirmə nəticələrini sənədləşdirilmiş informasiya kimi qoruyub
saxlamalıdır.
8.9.2.4 Sənədləşdirilmiş informasiya aşağıdakılar da daxil olmaqla, uyğun
olmayan məhsullara və proseslərə edilən düzəltmələri təsvir etmək üçün qorunub
saxlanılmalıdır:
a) uyğunsuzluğun xarakteri;
b) kənarlaşmanın səbəbi/səbəbləri;
c) uyğunsuzluğun səbəb olduğu nəticələr.
8.9.3 Düzəldici fəaliyyətlər
Düzəldici fəaliyyətlərə ehtiyac KNN-dəki (KNN-lərdəki) kritik limitlərə və/və ya
İŞƏP-lər üçün fəaliyyət meyarına riayət olunmaması hallarında qiymətləndirilməlidir.
Təşkilat aşkar edilmiş uyğunsuzluqların səbəbinin müəyyənləşdirilməsi və aradan
qaldırılması, təkrarlanmasının qarşısının alınması və uyğunsuzluq müəyyən edildikdən
sonra prosesin idarə edilə bilən vəziyyətə qaytarılması üçün müvafiq fəaliyyətləri
müəyyənləşdirən

sənədləşdirilmiş

informasiyanı

işləməli

və

işlək

vəziyyətdə

saxlamalıdır.
Bu fəaliyyətlərə aşağıdakılar daxildir:
a) müştəri və/və ya istehlakçı şikayətləri və/və ya tənzimləyici orqanların
yoxlamaya dair hesabatları ilə müəyyən edilmiş uyğunsuzluqların təhlili;
b) nəzarətin itirilməsini göstərə bilən monitorinq nəticələrindəki tendensiyaların
təhlili;
c) uyğunsuzluqların səbəbinin (səbəblərinin) müəyyən edilməsi;
d) uyğunsuzluqların

təkrarlanmamasını

təmin

etmək

üçün

fəaliyyətlərin

müəyyənləşdirilməsi və həyata keçirilməsi;
e) həyata keçirilən düzəldici fəaliyyətlərin nəticələrinin sənədləşdirilməsi;
f)

həyata keçirilən düzəldici fəaliyyətlərin effektivliyini təmin etmək üçün onların

yoxlanılması.
Təşkilat bütün düzəldici fəaliyyətlər barədə sənədləşdirilmiş informasiyanı qoruyub
saxlamalıdır.
8.9.4 Potensial təhlükəli məhsullarla rəftar
8.9.4.1 Ümumi müddəalar
Təşkilat aşağıdakıları nümayiş etdirə bilmədiyi hallarda potensial təhlükəli
məhsulların qida zəncirinə daxil olmasının qarşısını almaq üçün fəaliyyəti (fəaliyyətləri)
həyata keçirməlidir:
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a) qida təhlükəsizliyi üzrə təhlükənin (təhlükələrin) müəyyənləşdirilmiş qəbul edilə
bilən səviyyələrədək azaldılmasını;
b) qida təhlükəsizliyi üzrə təhlükənin (təhlükələrin) qida zəncirinə daxil olmadan
əvvəl müəyyənləşdirilmiş qəbul edilə bilən səviyyələrədək azaldılmasını; və ya
c) uyğunsuzluğa baxmayaraq məhsulun hələ də qida
təhlükənin

(təhlükələrin)

müəyyənləşdirilmiş

qəbul

edilə

təhlükəsizliyi üzrə
bilən

səviyyəsinə

(səviyyələrinə) uyğun olmasını.
Potensial təhlükəli olaraq müəyyən edilən məhsullar qiymətləndirilənədək

və

onlarla bağlı qərar verilənədək təşkilatın nəzarətində qalmalıdır.
Əgər təşkilatın nəzarətindən çıxmış məhsulların sonradan təhlükəli olması
müəyyən edilərsə, təşkilat bununla bağlı maraqlı tərəflərə məlumat verməli və geri
çəkmə (geri çağırma) üzrə fəaliyyətlərə başlamalıdır (8.9.5 maddəsinə bax).
Nəzarət tədbirləri və müvafiq maraqlı tərəflərin müvafiq reaksiyaları və potensial
təhlükəli məhsulların idarə edilməsi ilə bağlı icazə sənədləşdirilmiş informasiya kimi
qorunub saxlanılmalıdır.
8.9.4.2 Buraxılış üçün qiymətləndirmə
Uyğunsuzluğun

təsirinə

məruz

qalmış

hər

bir

məhsul

partiyası

qiymətləndirilməlidir.
KNN-dəki kritik limitlərdən kənarlaşmanın təsirinə məruz qalmış məhsulların
buraxılışı həyata keçirilməməli, bu məhsullarla 8.9.4.3 maddəsinə uyğun olaraq rəftar
edilməlidir.
İŞƏP-lərin fəaliyyət meyarına riayət olunmamanın təsirinə məruz qalmış
məhsullar, aşağıdakı şərtlərdən

istənilən biri tətbiq olunduğu təqdirdə təhlükəsiz

məhsul kimi buraxıla bilər:
a) monitorinq sistemi ilə yanaşı dəlil digər nəzarət üzrə tədbirlərin effektiv
olduğunu nümayiş etdirdikdə;
b) dəlil konkret məhsul üçün nəzarət üzrə tədbirlərin birləşmiş təsirinin nəzərdə
tutulan performansa uyğunluğunu göstərdikdə (yəni, müəyyən edilmiş qəbul edilə bilən
səviyyələrə);
c) seçmə üsulu ilə nümunə götürmə, analiz və/və ya digər verifikasiya
fəaliyyətlərinin nəticələri təsirə məruz qalmış məhsulların qida təhlükəsizliyi üzrə
müvafiq təhlükə (təhlükələr) ilə bağlı müəyyənləşdirilmiş qəbul edilə bilən səviyyələrə
uyğunluğunu göstərdikdə.
Məhsulların buraxılışı ilə bağlı qiymətləndirmənin nəticələri sənədləşdirilmiş
informasiya kimi qorunub saxlanılmalıdır.

38

©AZSTAND –Bütün hüquqlar qorunur

8.9.4.3 Uyğun olmayan məhsullarla rəftar
Buraxılış üçün məqbul olmayan məhsullar:
a) qida

təhlükəsizliyi

üzrə

təhlükənin

qəbul

edilə

bilən

səviyyələrədək

azaldılmasını təmin etmək üçün təşkilat daxilində və ya xaricində təkrar emal və ya
sonrakı emaldan keçməli; və ya
b) qida zəncirində qida təhlükəsizliyi baxımından təsirə məruz qalmadıqca digər
məqsədlər üçün istifadəyə yönəldilməli; və ya
c) məhv edilməli və/və ya tullantı kimi utilizasiya olunmalıdır.
Təsdiqlənmiş səlahiyyətə malik şəxsin (şəxslərin) müəyyən edilməsi də daxil
olmaqla, uyğun olmayan məhsullarla rəftar barədə sənədləşdirilmiş informasiya qorunub
saxlanılmalıdır.
8.9.5 Geri çəkmə/Geri çağırma
Təşkilat potensial təhlükəli kimi müəyyən edilmiş son məhsul partiyalarının
vaxtında geri çəkilməsini/geri çağırılmasını, bu fəaliyyətləri başlama və həyata keçirmə
səlahiyyətinə malik səriştəli şəxsin (şəxslərin) təyin edilməsi vasitəsilə ilə təmin
etməlidir.
Təşkilat aşağıdakılar üçün sənədləşdirilmiş informasiyanı işləməli və işlək
vəziyyətdə saxlamalıdır:
a) müvafiq maraqlı tərəflərin məlumatlandırılması (məsələn, qanunverici və
tənzimləyici orqanların, müştərilərin və/və ya istehlakçıların);
b) geri çəkilən /geri çağrılan məhsullarla, həmçinin anbarlarda saxlanılan
məhsullarla rəftar edilməsi;
c) görüləcək tədbirlərin yerinə yetirilmə ardıcıllığı.
Geri çəkilən/geri çağrılan məhsullar və anbarda saxlanılan son məhsullar 8.9.4.3
maddəsinin tələblərinə uyğun idarə edilənədək, onların təhlükəsizliyi təmin edilməli və
ya təşkilatın nəzarəti altında olmalıdır.
Geri çəkmənin /geri çağırmanın səbəbi, həcmi və nəticəsi sənədləşdirilmiş
informasiya kimi qorunub saxlanılmalı və rəhbərlik tərəfindən təhlil (9.3 maddəsinə bax)
üçün giriş kimi ali rəhbərliyə bildirilməlidir.
Təşkilat müvafiq üsullardan (məsələn, geri çəkməni/geri çağırmanı məşq etməklə
və ya geri çəkməni/geri çağırmanı praktiki olaraq həyata keçirməklə) istifadə etmək yolu
ilə bu fəaliyyətləri yerinə yetirilməsini və effektivliyini yoxlamalı və bununla bağlı
sənədləşdirilmiş informasiyanı qoruyub saxlamalıdır.
9

Performansın qiymətləndirilməsi

9.1 Monitorinq, ölçmə, təhlil və qiymətləndirmə
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9.1.1 Ümumi müddəalar

Təşkilat aşağıdakıları müəyyən etməlidir:
a) nəyin monitorinq edilməsinə və ölçülməsinə ehtiyac olduğunu;
b) etibarlı nəticələrin təmin edilməsi üçün tətbiq edilə bilən monitorinq, ölçmə,
təhlil və qiymətləndirmə metodlarını;
c) monitorinq və ölçmənin nə zaman həyata keçiriləcəyini;
d) monitorinq

və

ölçmə

nəticələrinin

nə

zaman

təhlil

ediləcəyini

və

qiymətləndiriləcəyini;
e) monitorinq və ölçmə nəticələrinin kim tərəfindən təhlil ediləcəyini və
qiymətləndiriləcəyini.
Təşkilat əldə edilmiş nəticələrin sübutu kimi müvafiq sənədləşdirilmiş informasiyanı
qoruyub saxlamalıdır.
Təşkilat QTİS-in performansını və effektivliyini qiymətləndirməlidir.
9.1.2 Təhlil və qiymətləndirmə

Təşkilat İŞP-lar və təhlükəyə nəzarət planı (8.8 və 8.5.4 maddələrinə bax), daxili
auditlər (9.2 maddəsinə bax) və xarici auditlərlə bağlı verifikasiya fəaliyyətlərinin
nəticələri də daxil olmaqla, monitorinq və ölçmə nəticəsində əldə edilən müvafiq
verilənləri və informasiyanı təhlil etməli və qiymətləndirməlidir.
Təhlil aşağıdakılar üçünı aparılmalıdır:
a) sistemin ümumi performansının planlaşdırılmış tədbirlərə və təşkilat tərəfindən
müəyyən edilmiş QTİS-in tələblərinə uyğunluğunun təsdiq edilməsi;
b) QTİS-in yenilənməsi və ya yaxşılaşdırılması üçün ehtiyacın müəyyən edilməsi;
c) potensial təhlükəli qida məhsullarının yüksək səviyyəsini və proseslərdəki
çatışmazlıqları göstərən tendensiyaların müəyyən edilməsi;
d) audit olunacaq sahələrin statusu və vaciblik dərəcəsi ilə bağlı daxili audit
proqramının planlaşdırılması üçün informasiyanın müəyyən edilməsi;
e) düzəltmələrin və ya düzəldici fəaliyyətlərin effektiv olmasına dair sübutun
təmin edilməsi.
Təhlilin nəticələri və sonrakı fəaliyyətlər sənədləşdirilmiş informasiya kimi qorunub
saxlanılmalıdır. Nəticələr

barədə ali rəhbərliyə hesabat verilməli və onlar rəhbərlik

tərəfindən təhlil (9.3 maddəsinə bax) və QTİS-in yenilənməsi (10.3 maddəsinə bax )
zamanı giriş kimi istifadə olunmalıdır.
QEYD: Verilənlərin təhlili metodları statistik metodları özündə ehtiva edə bilər.
9.2 Daxili audit
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9.2.1 Təşkilat planlaşdırılmış vaxt intervallarında daxili audit keçirməlidir ki, QTİS-

in:
a) aşağıdakılara uyğun olub-olmadığı:
1) təşkilatın QTİS-ə qoyduğu tələblərə;
2) bu sənədin tələblərinə;
b) effektiv bir şəkildə tətbiq olunub-olunmadığı və işlək vəziyyətdə saxlanılıb saxlanılmadığı barədə məlumat əldə etsin.
9.2.2 Təşkilat:

a) müvafiq proseslərin əhəmiyyətini, QTİS-dəki dəyişiklikləri, monitorinq, ölçmə
və əvvəlki auditlərin nəticələrini nəzərə alan audit tezliyi, metodlar, məsuliyyətlər,
planlaşdırmaya dair tələblər və hesabatlılıq da daxil olmaqla,

audit proqramını

(proqramlarını) planlaşdırmalı, işləməli, tətbiq etməli və işlək vəziyyətdə saxlamalı;
b) hər bir audit üçün audit meyarını və tətbiq sahəsini müəyyən etməli;
c) audit prosesinin obyektivliyini və tərəfsizliyini təmin etmək üçün səriştəli
auditorlar seçməli və auditlər keçirməli;
d) auditlərin nəticələri barədə qida təhlükəsizliyi qrupuna və müvafiq rəhbərliyə
hesabat verilməsini təmin etməli;
e) audit proqramının həyata keçirilməsinin və audit nəticələrinin sübutu kimi
sənədləşdirilmiş informasiyanı qoruyub saxlamalı;
f)

razılaşdırılmış müddətdə zəruri düzəltməni və

zəruri düzəldici fəaliyyəti

həyata keçirməli;
g) QTİS-in qida təhlükəsizliyi üzrə siyasətə (5.2 maddəsinə bax) və QTİS-in
məqsədlərinə (6.2 maddəsinə bax) uyğun olub-olmadığını müəyyən etməlidir.
Təşkilatın sonrakı fəaliyyətlərinə həyata keçiriləcək tədbirlərin verifikasiyası və
verifikasiyanın nəticələri barədə hesabatın verilməsi daxil edilməlidir.
QEYD:

ISO 19011 İdarəetmə sistemlərinin auditi üzrə rəhbəredici göstərişləri

özündə ehtiva edir.
9.3 Rəhbərlik tərəfindən təhlil
9.3.1 Ümumi müddəalar

Ali rəhbərlik təşkilatın QTİS-nin davamlı olaraq yararlılığını, adekvatlığını və
effektivliyini təmin etmək üçün onu planlaşdırılmış vaxt intervallarında təhlil etməlidir.
9.3.2 Rəhbərlik tərəfindən təhlilin girişi

Rəhbərlik tərəfindən təhlil aşağıdakıları nəzərə almalıdır:
a) rəhbərlik tərəfindən həyata keçirilən əvvəlki təhlillərdən irəli gələn fəaliyyətlərin
statusu;
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b) təşkilat və onun kontekstindəki (4.1 maddəsinə bax) dəyişikliklər də daxil
olmaqla QTİS ilə əlaqəli daxili və xarici məsələlərdəki dəyişiklikləri;
c) aşağıdakılarla bağlı tendensiyalar da daxil olmaqla QTİS-in performansı və
effektivliyi barədə informasiyanı:
1) sistemin yenilənməsi (4.4 və 10.3 maddələrinə bax) üzrə fəaliyyətlərin nəticəsi
(nəticələri);
2) monitorinq və ölçmə nəticələri;
3) İŞP-lar və təhlükəyə nəzarət planı ilə bağlı verifikasiya fəaliyyətlərinin
nəticələrinin təhlili (8.8.2 maddəsinə bax);
4) uyğunsuzluqları və düzəldici fəaliyyətləri;
5) daxili və xarici auditin nəticələri;
6) yoxlamaları (məsələn, tənzimləyici orqanlar və müştəri tərəfindən aparılan);
7) kənar tədarükçülərin performansı;
8) risk və imkanların təhlili və onlara yönəlik həyata keçirilən fəaliyyətlərin
effektivliyinin təhlili (6.1-ə maddəsinə bax);
9) QTİS-in məqsədlərinə nail olunma dərəcəsi;
d) resursların yetərliliyini;
e) baş verən hər hansı bir fövqəladə hal, hadisə (8.4.2 maddəsinə bax) və ya geri
çəkmə/geri çağırmanı (8.9.5 maddəsinə bax);
f)

maraqlı tərəflərin istək və şikayətləri daxil olmaqla, xarici (7.4.2 maddəsinə

bax) və daxili (7.4.3 maddəsinə bax) əlaqə nəticəsində əldə olunan müvafiq
informasiyanı;
g) davamlı yaxşılaşdırma üzrə imkanları.
Bu verilənlər elə təqdim olunmalıdır ki, ali rəhbərlik onu QTİS-in bəyan edilən
məqsədləri ilə müqayisə edə bilsin.
9.3.3 Rəhbərlik tərəfindən təhlilin çıxışı

Rəhbərlik tərəfindən təhlilin çıxışları aşağıdakıları özündə ehtiva etməlidir:
a) davamlı yaxşılaşdırma imkanları ilə bağlı qərar və fəaliyyətləri ;
b) resurslara olan ehtiyaclar və qida təhlükəsizliyi üzrə siyasət və QTİS-in
məqsədlərinə yenidən

baxılması da daxil olmaqla, QTİS-in yenilənməsi və ona

dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı olan hər hansı bir ehtiyacı.
Təşkilat rəhbərlik tərəfindən təhlilin nəticələrinin sübutu kimi sənədləşdirilmiş
informasiyanı qoruyub saxlamalıdır.
10 Yaxşılaşdırma
10.1
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10.1.1 Uyğunsuzluq baş verdikdə təşkilat:

a) bu uyğunsuzluğa reaksiya verməli və əgər tətbiqi münkündürsə:
1) onun idarə edilməsi və düzəldilməsi üzrə fəaliyyəti həyata keçirməli;
2) nəticələr ilə bağlı fəaliyyətləri həyata keçirməli;
b) uyğunsuzluğun təkrarlanmaması və ya başqa bir yerdə yaranmaması üçün
səbəbin (səbəblərin) aradan qaldırılması üzrə fəaliyyətə olan ehtiyacı aşağıdakılar
vasitəsilə qiymətləndirməli:
1) uyğunsuzluğun təhlil edilməsi;
2) uyğunsuzluğun səbəblərinin müəyyən edilməsi;
3) oxşar uyğunsuzluqların mövcud olub-olmamasının və ya yarana bilmə
imkanının müəyyən edilməsi;
c) zəruri olan istənilən fəaliyyəti həyata keçirməli;
d) həyata keçirilən hər bir düzəldici fəaliyyətin effektivliyini təhlil etməli;
e) zərurət yaranarsa, QTİS-ə dəyişikliklər etməlidir.
Düzəldici fəaliyyətlər aşkar edilmiş uyğunsuzluqların təsirlərinə müvafiq olmalıdır.
10.1.2 Təşkilat sənədləşdirilmiş informasiyanı aşağıdakıların sübutu kimi qoruyub

saxlamalıdır:
a) uyğunsuzluqların xarakteri və sonradan həyata keçirilən istənilən fəaliyyətin;
b) hər hansı düzəldici fəaliyyətin nəticələrinin.
10.2

Davamlı yaxşılaşdırma

Təşkilat QTİS-in yararlılığını, adekvatlığını və effektivliyini davamlı olaraq
yaxşılaşdırmalıdır.
Ali rəhbərlik əlaqə (7.4 maddəsinə bax), rəhbərlik tərəfindən təhlil (9.3 maddəsinə
bax ), daxili audit (9.2 maddəsinə bax ), verifikasiya fəaliyyətlərinin nəticələrinin təhlili
(8.8.2 maddəsinə bax), nəzarət tədbirinin (tədbirlərinin) və nəzarət tədbirlərinin
kombinasiyalarının validasiyası (8.5.3 maddəsinə bax), düzəldici fəaliyyətlər (8.9.3
maddəsinə bax) və QTİS-in yenilənməsindən (10.3 maddəsinə bax) istifadə etməklə
təşkilat tərəfindən QTİS-in effektivliyinin davamlı

olaraq yaxşılaşdırılmasını təmin

etməlidir.
10.3

Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin yenilənməsi

Ali rəhbərlik QTİS-in davamlı olaraq yenilənməsini təmin etməlidir. Buna nail
olmaq üçün qida təhlükəsizliyi qrupu QTİS-i planlaşdırılmış vaxt intervallarında
qiymətləndirməlidir. Qida təhlükəsizliyi qrupu təhlükə analizlərini (8.5.2 maddəsinə bax),
müəyyən olunan təhlükəyə nəzarət planını (8.5.4 maddəsinə bax) və müəyyən olunan
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İŞP-ların (8.2 maddəsinə bax) yenidən baxılmasının zəruri olub - olmadığını nəzərdən
keçirməlidir. Yenilənmə üzrə fəaliyyətlər aşağıdakılara əsaslanmalıdır:
a) daxili və xarici əlaqədən əldə edilən girişə (7.4 maddəsinə bax);
b) QTİS-in yaralılığı, adekvatlığı və effektivliyi ilə bağlı digər informasiyadan əldə
edilən girişə;
c) verifikasiya üzrə fəaliyyət nəticələrinin təhlilindən əldə edilən çıxışa (9.1.2
maddəsinə bax);
d) rəhbərlik tərəfindən təhlilin çıxışına (9.3 maddəsinə bax).
Sistemin yenilənməsi üzrə fəaliyyətlər sənədləşdirilmiş informasiya kimi qorunub
saxlanılmalı və rəhbərlik tərəfindən təhlil üçün giriş kimi təqdim edilməlidir (9.3
maddəsinə bax).
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Əlavə A
(məlumat üçün)
HACCP KODEKSİ və bu sənəd arasındakı çarpaz istinadlar

Cədvəl A.1 - HACCP prinsipləri və tətbiq mərhələləri və bu sənədin maddələri
arasındakı çarpaz istinadlar
HACCP
prinsipləri

HACCP-ın tətbiq mərhələləri

Bu sənəd

HACCP qrupu yaradın

Mərhələ 1

5.3

Qida təhlükəsizliyi qrupu

Məhsulun təsviri

Mərhələ 2

8.5.1.2

Qida məhsulu ilə təmasda
olan xammal, inqrediyent və
materialların xarakteristikası
Son
xarakteristikası

məhsulun

8.5.1.3

Prinsip 1
Təhlükə
analizinin
aparılması

Nəzərdə tutulan istifadənin
eyniləşdirilməsi

Mərhələ 3

8.5.1.4

Nəzərdə tutulan istifadə

Blok
sxemlərin
edilməsi

Mərhələ 4
Mərhələ 5

8.5.1.5

Blok sxemlər
və proseslərin təsviri

Mərhələ 6

8.5.2

Təhlükə analizi

8.5.3

Nəzarət
tədbirinin
(tədbirlərinin) və nəzarət
tədbirlərinin
kombinasiyalarının
validasiyası

tərtib

Blok sxemlərin sahədə
təsdiq edilməsi
Bütün
potensial
təhlükələrin
siyahısının
tərtib edilməsi
Təhlükə
analizinin
aparılması
Nəzarət
tədbirlərinin
nəzərdən keçirilməsi

Prinsip 2
Kritik
nəzarət
nöqtələrinin
təyin
edilməsi

Kritik nəzarət nöqtələrinin
təyin edilməsi

Mərhələ 7

8.5.4

Təhlükəyə nəzarət planı

Prinsip 3

Hər bir Kritik nəzarət
nöqtəsi üçün kritik limitin
müəyyən edilməsi

Mərhələ 8

8.5.4

Təhlükəyə nəzarət planı

Hər bir Kritik nəzarət
nöqtəsi üçün monitorinq
sisteminin işlənilməsi

Mərhələ 9

8.5.4.3

KNN-dəki
monitorinq
sistemləri və İŞƏP-lər üçün
monitorinq sistemləri

Kritik
limitin
müəyyən edilməsi
Prinsip 4
Kritik
nöqtələri
monitorinq

nəzarət
üçün
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sisteminin işlənilməsi
Prinsip 5
Monitorinq
nəticələrinin konkret
kritik
nəzarət
nöqtəsində nəzarətin
olmamasını
göstərdiyi
hallarda
düzəldici
fəaliyyətlərin
müəyyən edilməsi

Düzəldici
fəaliyyətlərin
müəyyən edilməsi

Təhlükəyə nəzarət planı
Düzəltmələr
Düzəldici fəaliyyətlər

8.9.3

Verifikasiya
prosedurlarının işlənilməsi

Prinsip 7

Sənədləşdirmənin
işlənilməsi və qeydlərin
aparılması
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8.5.4

8.9.2

Prinsip 6
HACCP sisteminin
fəaliyyətinin
effektivliyinin
təsdiqlənməsi üçün
verifikasiya
prosedurlarının
işlənilməsi

Bu
prinsiplər
və
onların
tətbiqinə
uyğun olan bütün
prosedur
və
qeydlərə
aid
sənədləşdirmənin
işlənilməsi

Mərhələ 10

Mərhələ 11

8.7

Monitorinq və ölçmənin idarə
edilməsi

8.8

İŞP-lar və təhlükəyə nəzarət
planı ilə bağlı verifikasiya
Daxili audit

9.2
Mərhələ 12

7.5

Sənədləşdirilmiş İnformasiya
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Əlavə B
(məlumat üçün)
Bu sənəd və ISO 22000:2005 arasındakı çarpaz istinadlar

Cədvəl B.1 - Əsas struktur
Bu sənəd

ISO 22000:2005

4 Təşkilatın konteksti

Yeni maddə

4.1 Təşkilat və onun kontekstinin başa düşülməsi

Yeni

4.2 Maraqlı tərəflərin ehtiyac və gözləntilərinin başa Yeni
düşülməsi
4.3 Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin tətbiq sahəsinin

4.1 (və yeni)

müəyyən edilməsi
4.4 Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sistemi

4.1

5 Liderlik

Yeni maddə

5.1 Liderlik və öhdəlik

5.1, 7.4.3 (və yeni)

5.2 Siyasət

5.2 (və yeni)

5.3 Təşkilati vəzifə, məsuliyyət və səlahiyyətlər

5.4, 5.5, 7.3.2 (və yeni)

6 Planlaşdırma

Yeni maddə

6.1 Risk və imkanlara yönəlik fəaliyyətlər

Yeni

6.2 Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin məqsədləri və 5.3 (və yeni)
onlara
nail olmanın planlaşdırılması
6.3 Dəyişikliklərin planlaşdırılması

5.3 (və yeni)

7 Dəstəkləmə

Yeni maddə

7.1 Resurslar

1, 4.1, 6.2, 6.3, 6.4 (və
yeni)

7.2 Səriştəlilik

6.2, 7.3.2 (və yeni)

7.3 Məlumatlı olma

6.2.2

7.4 Əlaqə

5.6, 6.2.2

7.5 Sənədləşdirilmiş informasiya

4.2, 5.6.1
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8 Fəaliyyət

Yeni maddə

8.1 Fəaliyyətin planlaşdırılması və idarə edilməsi

Yeni

8.2 İlkin şərtlər proqramları (İŞP-lar)

7.2

8.3 İzlənə bilmə sistemi

7.9 (və yeni)

8.4 Fövqəladə hallara hazırlıq və cavab tədbirləri

5.7 (və yeni)

8.5 Təhlükənin idarə edilməsi

7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2 (və
yeni)

8.6 İŞP-ları və təhlükəyə nəzarət planını müəyyən edən 7.7
informasiyanın yenilənməsi
8.7 Monitorinq və ölçmənin idarə edilməsi

8.3

8.8 İŞP-lar və təhlükəyə nəzarət planı ilə bağlı verifikasiya

7.8, 8.4.2

8.9 Məhsul və proseslə bağlı uyğunsuzluqların idarə 7.10
edilməsi
9 Performansın qiymətləndirilməsi

Yeni maddə

9.1 Monitorinq, ölçmə, təhlil və qiymətləndirmə

Yeni maddə

9.1.1 Ümumi müddəalar

Yeni

9.1.2 Təhlil və qiymətləndirmə

8.4.2, 8.4.3

9.2 Daxili audit

8.4.1

9.3 Rəhbərlik tərəfindən təhlil

5.8 (və yeni)

9.3.1 Ümumi müddəalar

5.2, 5.8.1

9.3.2 Rəhbərlik tərəfindən təhlilin girişi

5.8.2 (və yeni)

9.3.3 Rəhbərlik tərəfindən təhlilin çıxışı

5.8.1, 5.8.3

Cədvəl B.1 (davamı)
10 Yaxşılaşdırma

Yeni maddə

10.1 Uyğunsuzluq və düzəldici fəaliyyət

Yeni

10.2 Davamlı yaxşılaşdırma

8.1, 8.5.1

10.3 Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin yenilənməsi

8.5.2

Cədvəl B.2 - Maddə 7: Dəstəkləmə
Bu sənəd

ISO 22000:2005

7 Dəstəkləmə

Yeni maddə
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7.1 Resurslar

6

7.1.1 Ümumi müddəalar

6.1

7.1.2 İnsanlar

6.2, 6.2.2 (və yeni)

7.1.3 İnfrastruktur

6.3

7.1.4 İş mühiti

6.4

7.1.5 Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin kənarda 1 (və yeni)
işlənilmiş
elementləri
7.1.6 Kənardan tədarük edilən proses, məhsul və ya 4.1 (və yeni)
xidmətlərə
nəzarət
7.2 Səriştəlilik

6.2.1, 6.2.2, 7.3.2

7.3 Məlumatlı olma

6.2.2

7.4 Əlaqə

5.6

7.4.1 Ümumi müddəalar

6.2.2 (və yeni)

7.4.2 Xarici əlaqə

5.6.1

7.4.3 Daxili əlaqə

5.6.2

7.5 Sənədləşdirilmiş informasiya

4.2

7.5.1 Ümumi müddəalar

4.2.1, 5.6.1

7.5.2 Yaratma və yeniləmə

4.2.2

7.5.3 Sənədləşdirilmiş informasiyanın idarə edilməsi

4.2.2, 4.2.3 (və yeni)

Cədvəl B.3 - Maddə 8: Fəaliyyət
8 Fəaliyyət

Yeni maddə

8.1 Fəaliyyətin planlaşdırılması və idarə edilməsi

7.1 (və yeni)

8.2 İlkin şərtlər proqramları (İŞP-lar)

7.2

8.3 İzlənə bilmə sistemi

7.9 (və yeni)

8.4 Fövqəladə hallara hazırlıq və cavab tədbirləri

5.7

8.4.1 Ümumi müddəalar

5.7

8.4.2 Fövqəladə vəziyyət və hadisələrin idarə edilməsi

Yeni

8.5 Təhlükənin idarə edilməsi

Yeni maddə

8.5.1Təhlükə analizinin aparılması üçün ilkin addımlar

7.3

8.5.1.1 Ümumi müddəalar

7.3.1
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8.5.1.2 Xammallar, inqrediyentlər və məhsul ilə təmasda olan 7.3.3.1
materialların xüsusiyyətləri
8.5.1.3 Son məhsulun xüsusiyyətləri

7.3.3.2

8.5.1.4 Nəzərdə tutulan istifadə

7.3.4

8.5.1.5 Blok sxemlər və proseslərin təsviri

7.3.5.1

8.5.1.5.1 Blok sxemlərin işlənilməsi

7.3.5.1

8.5.1.5.2 Blok sxemlərin yerində təsdiqlənməsi

7.3.5.1

8.5.1.5.3 Proseslərin və proses mühitinin təsviri

7.2.4, 7.3.5.2 (və yeni)

8.5.2 Təhlükə analizi

7.4

8.5.2.1 Ümumi müddəalar

7.4.1

Cədvəl B.3 (davamı)
8.5.2.2 Təhlükənin və qəbul edilə bilən səviyyələrin müəyyən 7.4.2
edilməsi
8.5.2.3 Təhlükənin qiymətləndirilməsi
8.5.2.4

7.4.3, 7.6.2 (və yeni)

Nəzarət tədbirinin (tədbirlərinin) seçilməsi və 7.3.5.2, 7.4.4 (və yeni)

təsnifləşdirilməsi
8.5.3 Nəzarət tədbirinin (tədbirlərinin) və nəzarət tədbirlərinin 8.2
kombinasiyalarının validasiyası
8.5.4 Təhlükəyə nəzarət planı (HACCP/İŞƏP planı)

Yeni maddə

8.5.4.1 Ümumi müddəalar

7.5, 7.6.1

8.5.4.2 Kritik limitlər və fəaliyyət meyarının müəyyən edilməsi 7.6.3 (və yeni)
8.5.4.3 KNN-dəki monitorinq sistemləri və İŞƏP-lər üçün 7.6.3, 7.6.4 (və yeni)
monitorinq sistemləri
8.5.4.4 Kritik limitlər aşıldıqda və ya fəaliyyət meyarına riayət 7.6.5
edilmədikdə həyata keçiriləcək fəaliyyətlər
8.5.4.5 Təhlükəyə nəzarət planının həyata keçirilməsi

Yeni

8.6 İŞP-ları və Təhlükəyə nəzarət planını müəyyən edən 7.7
informasiyanın yenilənməsi
8.7 Monitorinq və ölçmənin idarə edilməsi

8.3

8.8 İŞP-lar və təhlükəyə nəzarət planı ilə bağlı verifikasiya

Yeni maddə

8.8.1Verifikasiya

7.8, 8.4.2

8.8.2 Verifikasiya fəaliyyətlərinin nəticələrinin təhlili

8.4.3
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8.9 Məhsul və proseslə bağlı uyğunsuzluqların idarə edilməsi

7.10

8.9.1 Ümumi müddəalar

7.10.1,7.10.2

8.9.2 Düzəltmələr

7.10.1

8.9.3 Düzəldici fəaliyyətlər

7.10.2

8.9.4 Potensial təhlükəli məhsullarla rəftar

7.10.3

8.9.4.1 Ümumi müddəalar

7.10.3.1

8.9.4.2 Buraxılış üçün qiymətləndirmə

7.10.3.2

8.9.4.3 Uyğun olmayan məhsullarla rəftar

7.10.3.3

8.9.5 Geri çəkmə/Geri çağırma

7.10.4
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