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هوضوع :انداسه گیزی شاخص های هیکزوبی در هحصوالت غذایی

سالم علیکن
احتطاهاً ،تا تَجِ تِ لعٍم کٌتطل کیفیت زلیك هَاز غصایی ٍ آضاهیسًی ٍ زض ضاستای حفظ ٍ تاهیي سالهت جاهعِ ٍ جلَگیطی اظ تَلیس ٍ ٍضٍز
هحصَالت ًاایوي تِ تاظاض هصطف کطَض ٍ تا عٌایت تِ آًکِ زض استاًساض زّای هلی هَجَز کٌتطل ایي عَاهل تیواضیعا هس ًظط لطاض ًگطفتِ است ،تِ استٌاز
ضای ضواضُ  2/5274هَضخ  1333/2/20کویتِ فٌی ٍ لاًًَی ازاضُ کل ًظاضت ٍ اضظیاتی فطاٍضزُ ّای غصایی ،آضایطی ٍ تْساضتی ،ذَاّطوٌس است
زستَض فطهائیس ضاذص ّای هیکطٍتی ظیط عالٍُ تط هَاضز هس ًظط زض همطضات ٍ ضَاتط فٌی ٍ تْساضتی هطتَطِ اظ تاضید  33/6/1زض فطآٍضزُ ّای غصایی
ٍ آضاهیسًی تِ ضطح جسٍل شیل هَضز تطضسی ٍ آظهَى لطاض گیطز ٍ زض صَضت ٍجَز عسم اًطثاق تا تَجِ تِ حسٍز هجاظ اعالم ضسُ ،السام لاًًَی الظم
هعوَل ٍ هطاتة زض لالة گعاضش ضاذص ّای ایوٌی هَاز غصایی (ترص هیکطٍتیَلَغی هَضَع ًاهِ ضواضُ /675/13541ز هَضخ  )1332/12/27تِ
ازاضُ کل ًظاضت ٍ اضظیاتی فطاٍضزُ ّای غصایی ،آضایطی ٍ تْساضتی اعالم ضَز.
ّوچٌیي همتضی است هَضَع تِ ًحَ ضایستِ تِ تَلیسکٌٌسگاى ٍ ٍاضزکٌٌسگاى هَاز غصایی ٍ آضاهیسًی کِ زض حَظُ ًظاضتی آى هعاًٍت
فعالیت زاضًس اطالع ضساًی ضَز تا ًسثت تِ فطاّن آٍضزى توْیسات الظم ٍ اًجام آظهَى ّای کٌتطل کیفیت لثل اظ عطضِ هحصَل تِ تاظاض السام ًوایٌس.
نام هیکزوارگانیسن

هاده غذایی هزتبط

حد هجاس

کوپیلوباکتز صصونی

فطآٍضزُ ّای گَضتی ًیوِ آهازُ هٌجوس ٍ غیطهٌجوس هاًٌس اًَاع ًاگت ،ضٌیسل ،کثاب لموِ ،کثاب کَتیسُّ ،وثطگط،
ساًسٍیچ سطز آهازُ هصطف ،هطغ سَذاضی  -آب تستِ تٌسی ضسُ  -ضیط ٍ پٌیط

عسم حضَض زض 10
گطم ًوًَِ

لیستزیا هونوسایتوصنش

اًَاع غصاّای آهازُ هصطف  -اًَاع ًاگت  -فطآٍضزُ ّای لثٌی ضاهل پٌیط ،ضیط ،ذاهِ ،کطُ ،تستٌی  -اًَاع ساالز ًیوِ
آهازُ ٍ آهازُ هصطف  -اًَاع سثعیجات تستِ تٌسی ضسُ هٌجوس ٍ غیطهٌجوس آهازُ هصطف  -ساًسٍیچ سطز آهازُ
هصطف – فطآٍضزُ ّای زضیایی آهازُ هصطف

عسم حضَض زض 25
گطم ًوًَِ

یزسینیا انتزوکولیتیکا

ضیط ٍ پٌیط  -ساًسٍیچ سطز آهازُ هصطف  -فطآٍضزُ ّای گَضتی ًیوِ آهازُ هاًٌس ًاگت ،کثاب لموِّ ،وثطگط – آب
تستِ تٌسی ضسُ  -ساالز کاَّ ،سثعی ٍ جَاًِ ّای تستِ تٌسی ضسُ آهازُ هصطف

عسم حضَض زض 25
گطم ًوًَِ

ضًٍَضت :

جٌاب آلای زکتط زیٌاضًٍس هعاٍى هحتطم ٍظیط ٍ ضئیس ساظهاى غصا ٍ زاضٍ
جٌاب آلای زکتط عثسالْی اصل هعاٍى هحتطم ًظاضت ٍ تطًاهِ ضیعی
جٌاب آلای زکتط اسکٌسضی هعاٍى هحتطم فٌی ازاضُ کل ًظاضت ٍ اضظیاتی فطآٍضزُ ّای ذَضاکی ٍ آضاهیسًی
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