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دستورالعمل اجرايي " نظارت بهداشتي بر کشتار و عرضه گوشت طیور مادر و تخمگذار پايان دوره"

 -4مقدمه:
اين دستورالعمل با توجه به ضرورت ساماندهي و يکسان سازی روند ارسال طیور مادر و تخمگذار پايان دوره به کشتارگاه و
نظارت بهداشتي بر فرآيند استحصال ،بسته بندی و عرضه گوشت طیور مادر و تخمگذار و در راستای انجام وظايف و مسئولیت-
های سازمان دامپزشکي کشور در پیشگیری از انتشار بیماریهای واگیر و نیز تامین بهداشت و سالمت فرآوردههای خام دامي؛
توسط دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي و با همکاری و مشارکت دفتر بهداشت و مديريت بیماریهای طیور ،زنبور
عسل و کرم ابريشم تدوين و پس از تصويب در شورای هماهنگي مديران فني و شورای معاونین سازمان ،توسط رياست محترم
سازمان دامپزشکي کشور ،جهت اجرا ابالغ گرديده است.
 -2هدف:
هدف از تدوين و ابالغ اين دستورالعمل عبارت است از اجرای وظايف و مسئولیتهای سازمان دامپزشکي کشور در:
 پیشگیری ،کاهش و کنترل بیماریهای واگیردار طیور و زئونوزها (از قبیل آنفلوانزی فوق حاد پرندگان) تامین بهداشت عمومي و سالمت فرآوردههای خام دامي از طريق ساماندهي و نظارت بهداشتي بر روند ارسال و کشتار طیورمادر و تخمگذار پايان دوره
 رديابي طیور مادر و تخمگذار پايان دوره ارسالي به کشتارگاه تعیین ضوابط بهداشتي و نحوه استحصال ،بسته بندی و عرضه گوشت طیور مادر و تخمگذار پايش ،ارزيابي و مديريت مخاطرات بهداشتي -3تعاريف ،واژه ها و اصطالحات:
در اين دستورالعمل عالوه بر واژهها و اصطالحات تعريف شده در آيیننامه اجرائي نظارت بهداشتي دامپزشکي ،قانون سازمان
دامپزشکي کشور ،دستورالعملها و بخشنامه های ابالغي سازمان دامپزشکي کشور ،واژهها و اصطالحات زير نیز بهکار رفته
است:
 سازمان :سازمان دامپزشکي کشور اداره کل :اداره دامپزشکي استان اداره :اداره دامپزشکي شهرستان مرکز ملي تشخیص :مرکز ملي تشخیص ،مطالعات کاربردی و آزمايشگاههای مرجع طیور :شامل مرغ ،بوقلمون و ساير ماکیان پرورشي بصورت صنعتي طیور پايان دوره :طیور الين ،اجداد ،مادر يا تخمگذاری که طبق دستورالعملهای سازمان دامپزشکي ،معاونت امور تولیداتدامي و يا کارگروه برنامه ريزی تولید طیور مادر و تخمگذار ،دوره تولید آن پايان يافته است و يا مجاز به ادامه تولید نیستند.
 واحد پرورش :واحدهای (مزارع) پرورش طیور الين ،اجداد ،مادر و تخمگذار گواهي سالمت :گواهي است که توسط مسئول فني بهداشتي واحد پرورش به منظور تأيید سالمت گله برای ارسال طیورپايان دوره به کشتارگاه صادر ميگردد.
 سامانه سماصط :منظور سامانه متمرکز اطالعات صنعت طیور کشور ميباشد. سامانه اطالعات جغرافیايي) :(GISمنظور سامانه ثبت اطالعات جغرافیائي واحدهای اپیدمیولوژيک سازمان دامپزشکي کشورميباشد.
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 سامانه سیستم يکپارچه قرنطینه :سامانه صدور گواهي بهداشتي حمل و تايید تخلیه انواع محموله های دام ،طیور ،فرآوردههای خام دامي وخوراک دام سازمان دامپزشکي کشور ميباشد.
 مجوز جوجه ريزی :مجوزی است که بنا به درخواست متقاضي به واحد های دارای پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتي واجدضوابط و مقررات بهداشتي مورد تأيید و با طي مراحل قانوني و پس از تأيید گواهي بهداشتي توسط اداره دامپزشکي شهرستان
از طريق سامانه سماصط صادر ميگردد.
 رخداد بهداشتي (موارد عدم انطباق بهداشتي) :وقوع هرگونه تغییر درترکیب ،وضعیت و ماهیت يک فرآورده با قابلیت ايجاداثرات نامطلوب بهداشتي در انسان و يا دام مصرفکننده آن فرآورده
 پايش و هشدار :جمع آوری و انتقال مستمرداده های مربوط به رخدادهای بهداشتي و پردازش و آنالیز آنها به منظور ايجاداطالعات الزم برای واکنش فوری و اقدامات اصالحي
 مخاطره :يک عامل بیولوژيکي ،شیمیايي و يا فیزيکي در فرآورده يا شرايط حاکم بر آنها ،با قابلیت ايجاد يک اثر نامطلوببهداشتي
 کشتارگاه صنعتي طیور :مکان مجهز بهداشتي دارای پروانه های بهره برداری بهداشتي از سازمان /اداره کل و فعالیت جهتکشتار طیور که در آن کشتار برابر موازين شرعي و مقررات بهداشتي منطبق با قانون و دستورالعملهای فني و بهداشتي سازمان
دامپزشکي کشور و استانداردهای مربوطه انجام ميگیرد.
 خط  2کشتارگاه :خط تخلیه اتوماتیک اندرونه طیور در کشتارگاه صنعتي طیور اندرونه :شامل اندام های داخلي خوراکي (سنگدان ،جگر و دل) و غیر خوراکي (نای ،ريه ،چینه دان ،بورس ،تخمدان ومجرای تخمبر ،ته روده ،کلوآک) ميباشد.
واحد بسته بندی مجاز :کارگاهي منطبق با شرايط عملیات خوب تولید ) (GMPو دارای مجوز فعالیت جهت بستهبندیگوشت طیور از سازمان /اداره کل که مکاني است سرپوشیده ،بهداشتي و محفوظ و دارای امکانات ،تأسیسات و تجهیزات فني،
صنعتي و بهداشتي که عملیات قطعه بندی ،بسته بندی و نشانه گذاری گوشت طیور را به روش صحیح و بهداشتي (برابر ضوابط
بهداشتي سازمان دامپزشکي کشور) زير نظر مسئول فني بهداشتي انجام ميدهد.
 سالم سازی حرارتي :مصرف در فرآورده های گوشتي حرارت ديده (سوسیس و کالباس) و فرآورده های پخته (کنسروی و )... محموله :عبارت است از الشه ها يا قطعات گوشت طیور پايان دوره در هر حجم و وزن ،در هر مرحله از تولید ،انبارش ،حملو نقل و عرضه (عمده و خرده) که به هر دلیلي نیاز به بررسي وضعیت بهداشتي ،سالمت ،تقلبات ،تخلفات و تعیین تکلیف از
نظر معیارهای بهداشتي ،نحوه مصرف ،عمر ماندگاری و  ...توسط سازمان /اداره کل داشته باشند.
 بهر :مقدار مشخصي از فرآورده مورد نظر که فرض ميشود خصوصیات همگن داشته باشد .خصوصیات همگن شامل چندويژگي است .به عنوان مثال محصوالتي که توسط يک واحد تولیدی با فرآيند مشابه تولید ،حمل ،نگهداری و عرضه مي شود
در حالي که تولید پايدار ،ثابت و دارای شرايط يکنواخت بوده و مشخصات کیفي بر طبق توزيع نرمال يا نزديک به نرمال توزيع
شده باشند .اصطالح بهر در نمونه برداری به معني بهر بازرسي است بدين مفهوم که بهر ،کمیتي از ماده مورد نظر يا مجموعه
ايي است که نمونه ها از آنها گرفته و بازرسي ميشود .در صورتي که قسمتهايي از بهر آسیب ديده و يا اينکه بهر ناهمگن
باشد بايد قسمتهايي را که از نظر ظاهری مشابه هستند ،جداسازی نمود و آنها را بهعنوان بهرهای جداگانه در نظر گرفت.
  : nآن تعداد واحد نمونه از يک بهر است که بايد مورد آزمايش قرار گیرد.صفحه  2از 41
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  : cحداکثر تعداد قابل قبول واحد نمونه است که نتايج حاصل از آزمايش آنها ميتواند از حد مجاز يا معیار کیفي  mبیشترو بايد از  Mکمتر باشد.
  : mحداکثر تعداد يا حد مجاز میکروارگانیسم در گرم يا سانتي متر مربع يا يک معیار کیفي در واحد نمونه است که فقط آنتعداد از واحدهای نمونه که توسط معیار  cتعیین شده اند ميتوانند نتايج باالتر يا متفاوت با آن را داشته باشند.
  : Mکمیتي است که برای جداسازی واحد نمونه با کیفیت قابل قبول مشروط ،از کیفیت غیر قابل قبول به کار ميرود .اينمعیار فقط در رويه نمونه برداری سه کالسه کاربرد دارد .نتايج آزمايش باالتر از معیار  Mدر هر واحد نمونه ،غیر قابل قبول
بوده و سبب مردود شدن بهر ميگردد.
 -1دامنه کاربرد :اين دستورالعمل جهت " نظارت بهداشتي ،پايش ،ارزيابي و مديريت خطر" در فرآيند تولید تا عرضه گوشت
طیور پايان دوره تازه و منجمد (الشه کامل ،قطعه بندی /بسته بندی با يا بدون استخوان) کاربرد دارد و مشمول گوشت حاصل
از نیمچه گوشتي داخلي و وارداتي نميباشد.
* توجه :خودکنترلي فرآيند تولید در کشتارگاهها ،بازرسي /ممیزی بهداشتي فرآيند تولید توسط اداره کل و بازرسي بهداشتي
الشه ها توسط بازرسین بهداشتي مستقر در کشتارگاهها ،کشف تقلبات نوع گوشت و  ...بايد برابر ضوابط و دستورالعملهای
مربوطه صورت گیرد و مشمول دامنه کاربرد اين دستورالعمل نميباشد.
 -5مسئولیتها:
 -4-5صاحب /متصدی و مسئول فني بهداشتي واحد پرورش و کشتارگاه موظف به اجرای اين دستورالعمل ميباشد .مسئولیت
تامین و تضمین سالمت محصوالت تولیدی در کشتارگاهها و مراکز قطعه بندی و بسته بندی بر عهده صاحب /متصدی و
مسئول فني بهداشتي واحد و در ساير مراحل بر عهده صاحب کاال /محموله ميباشد.
کشتارگاهها و مراکز بسته بندی موظف به رعايت کلیه ضوابط بهداشتي قرنطینه ای ابالغي سازمان منجمله برنامه ملي ارتقاء
کیفیت بهداشتي گوشت مرغ ،دستورالعمل خودکنترلي معیارهای بهداشتي و  ...ميباشند.
 -2-5مسئولیت حسن اجرای اين دستورالعمل بر عهده اداره کل دامپزشکي استان مبداء و استاني است که طیور پايان دوره در
آنجا کشتار ميشود.
 -3-5مسئولیت نظارت بر حسن اجرای اين دستورالعمل بر عهده دفتر بهداشت و مديريت بیماريهای طیور و زنبور عسل و دفتر
نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي سازمان دامپزشکي کشور براساس شرح وظايف مربوطه ميباشد.
 -6قوانین و مقررات:
 قانون سازمان دامپزشکي کشور -مصوب 4350 آئیننامه مبارزه با بیماری های دامي و جلوگیری از سرايت و انتشار آنها  -مصوب 4334 آئیننامه اجرايي ماده  41قانون سازمان دامپزشکي کشور (بازرسي و معاينه بهداشتي گوشت در کشتارگاههای کشور) -مصوب4352
 آئین نامه اجرايي ماده  31قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه استاندارد ملي ايران به شماره  2541تحت عنوان " مرغ منجمد – ويژگي ها و روش آزمون – تجديد نظر اول" دستورالعمل اجرايي کنترل و نظارت بهداشتي فرآورده های خام دامي – جلد دهم ()4311 -آئین نامه اجرايي بند "ز" ماده  3و مواد  1 ،7و  3قانون سازمان دامپزشکي کشور ()4332
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 دستورالعمل اجرايي فرآيند نمونه برداری و قضاوت فرآورده های خام دامي ،مواد اولیه و خوراک دام (دستورالعمل شماره 31/40/1646مورخ )31/2/46
 بخشنامه شماره  12125/11مورخ  17/1/43با موضوع نحوه توزيع و عرضه گوشت قرمز /مرغ منجمد برنامه اجرايي ازتقاء کیفیت بهداشتي گوشت مرغ ابالغي به شماره 31/40/23042مورخ 31/01/45 برنامه ملي کاهش سالمونال (نامه شماره  31/40/52132مورخ )4331/7/24- COMMISSION REGULATION (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for
(مصوبه شماره  2073شورای اتحاديه اروپا به شماره foodstuffs )2073-2005
- Guidance Document on the minimum requirements for Salmonella control programs
to be recognized equivalent to those approved for Sweden and Finland in respect of
)meat and eggs of Gallus gallus. EN, SANCO/745/2008r6 (2008
- Standardising D and Z values for cooking raw meat Final Report Ministry for
Primary Industries, December 2015 New Zealand Government
- Guidance Document Further Processing: Part 1 Heat Treatment 28 February 2018.
Ministry for Primary Industries New Zealand Government
 -7فرآيند و نحوه حذف طیور پايان دوره:
 -4-7درخواست کتبي مرغدار مبني بر کشتار طیور پايان دوره به اداره يا ابالغ مراجع ذيصالح کشور
 -2-7اخذ و ارسال نمونه های آزمايشگاهي جهت انجام آزمايشات مورد نیاز به آزمايشگاههای مورد تأيید سازمان دامپزشکي
کشور (مطابق با دستورالعملها و بخشنامه های مربوطه سازمان) توسط مسئول فني -بهداشتي واحد پرورش
 -3-7ارائه گواهي سالمت و رعايت پرهیز دارويي و غذايي قبل از کشتار توسط مسئول فني -بهداشتي واحد پرورش و ساير
مدارک مربوطه که به تايید اداره رسیده است.
 -1-7صدور گواهي بهداشتي حمل به مقصد کشتارگاه واجد شرايط کشتار طیور پايان دوره ،توسط اداره مبدأ يا مسئول فني
بهداشتي واحد پرورش بر اساس نتايج آزمايشگاهي (بند  )2-7و وفق ضوابط
 -5-7حمل طیور پايان دوره بوسیله خودروی حمل مجاز واجد شرايط با رعايت ضوابط بهداشتي و قرنطینه ای
 -6-7تائید تخلیه طیور پايان دوره در کشتارگاه ،توسط مسئول فني -بهداشتي کشتارگاه و ثبت در سامانه يکپارچه قرنطینه که
بالفاصله در سامانه سماسط ثبت ميگردد.
 -7-7در صورتي که مرغدار حداکثر يک هفته پس از ابالغ اخطاريه نسبت به کشتار طیور پايان دوره خود اقدام ننمايد ،اداره
کل /اداره با اخذ مجوز از مراجع قضايي و با همکاری تشکلهای صنفي ذيربط ،طیور پايان دوره را به نزديکترين کشتارگاه
واجد شرايط کشتار طیور پايان دوره ارسال و طیور کشتار شده در سردخانه کشتارگاه تا تعیین تکلیف و فروش براساس دستور
مقام قضايي نگهداری ميشود.
 -1-7پس از بررسي گواهي بهداشتي حمل و بازرسي قبل از کشتار توسط مسئول فني بهداشتي  ،طیور پايان دوره کشتار شده
و تائید تخلیه در سیستم يکپارچه قرنطینه صورت گرفته و آمار کشتار در سیستم  GISتوسط مسئول فني بهداشتي کشتارگاه
ثبت گردد.
تبصره :2آن دسته از کشتارگاههای صنعتي طیور مجاز برای کشتار مرغ پايان دوره هستند که دارای واحد تبديل ضايعات باشند.
تبصره :3نظارت بر فرآيند کشتار و تائید تخلیه مرغ پايان دوره بايد بر عهده بازرس بهداشتي دولتي ميباشد.
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 -3-7در صورت ارسال طیور پايان دوره جهت کشتار به کشتارگاه صنعتي طیور خارج استان ،پس از هماهنگي با اداره کل
مقصد ،با رعايت ضوابط بهداشتي و قرنطینه ای از طريق خودروی حمل مجاز ،گواهي بهداشتي حمل به مقصد کشتارگاه توسط
اداره مبدأ /مسئول فني بهداشتي واحد پرورش صادر ميشود.
 -40-7نگهداری طیور پايان دوره بیش از سن مجاز (اعالمي توسط سازمان و يا معاونت امور تولیدات دامي وزارت متبوع) به
عنوان پرورش غیر مجاز تلقي شده و در رابطه با اينگونه واحدهای پرورش با تأيید کمیته ساماندهي (دستورالعمل اجرائي
ساماندهي واحدهای طیور فاقد پروانه و غیر مجاز) و طي مراحل قانوني ،درصورت تأيید سالمت بالیني و آزمايشگاهي گله،
نسبت به ارسال طیور به نزديکترين کشتارگاه واجد شرايط اقدام و در صورت عدم اجرای دستورالعمل ،مطابق ماده  1آئین نامه
نظارت بهداشتي با خاطي برخورد ميگردد.
 -44-7چنانچه صاحب /متصدی واحد پرورش برخالف ضوابط اين دستورالعمل طیور پايان دوره را به هر دلیل در کشتارگاه
واجد شرايط کشتار نکند و اقدام به فروش و ارسال طیور پايان دوره به ساير مراکز ،مکانها ،مرغداریهای غیر مجاز و يا مجاز
برای شروع سیکل بعدی تخمگذاری نمايد؛ مرغدار ارسال کننده و پذيرنده طیور پايان دوره ،واسط فروش مربوطه و يا در صورت
اثبات تخلف ،و همچنین در صورت احراز تخلف صاحب /متصدی و مسئول فني -بهداشتي واحد پرورش /کشتارگاه در انجام
وظايف محوله مربوطه ،به استناد ماده  6قانون سازمان و ماده  611قانون مجازات اسالمي (تهديد علیه بهداشت عمومي)،
تخلفات صنفي و ساير قوانین و مقررات مربوطه اقدام قانوني صورت ميگیرد.
 -42-7اداره کل با همکاری شهرداریها و ساير ارگانهای ذيمدخل (با عنايت به آئین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلي ،عرضه
و فروش حیوانات اهلي در محدوده شهرها) ،نظارتهای الزم در بازارچه های عرضه پرندگان ،روستاها و مکانهای احتمالي
عرضه مرغ زنده پايان دوره را از طريق اعزام اکیپهای سیار اعمال و در صورت مشاهده عرضه طیور پايان دوره ،نسبت به
ضبط محموله اقدام و با حکم مراجع قضائي به کشتارگاه صنعتي طیور اعزام گردد .و در کشتارگاه نسبت به نمونه برداری از
خون طیور (قبل از کشتار) و نمونه برداری از الشه ( پس از کشتار در آخر خط )،برای انجام آزمايشات الزم جهت اطمینان از
سالمت محموله صورت گرفته ،سپس محموله منجمد گرديده و بر اساس نتايج آزمايشات ،وفق ضوابط تعیین تکلیف گردد.
 -43-7در صورت تأيید کشتار کامل طیور پايان دوره توسط اداره و اعالم به تشکلهای صنفي مربوطه به صورت مکتوب و يا
الکترونیکي ،ثبت نام نامبرده در سامانه سماصط برای جوجه ريزی بعدی مجاز خواهد بود.
 -41-7اداره کل با همکاری تشکلهای صنفي ذيربط سالیانه نسبت به برگزاری دورههای آموزشي مرغداران ذيربط در رابطه
با اهمیت بهداشتي حذف طیور پايان دوره اقدام نمايد.
 -1ضوابط بهداشتي و شرايط کشتار ،بسته بندی و عرضه گوشت طیور پايان دوره:
 -4-1ضوابط بهداشتي و شرايط کشتار:
 -4-4-1کشتار طیور در يکي از کشتارگاههای صنعتي طیور واجد شرايط کشتار طیور پايان دوره با رعايت کلیه شرايط فني و
بهداشتي با نظارت بازرس دولتي
 -2-4-1در صورت بروز بیماریهای اخطار کردني و بنا به اعالم سازمان /دفتر بهداشت و مديريت بیماریهای طیور ،زنبور
عسل و کرم ابريشم ،محدوديت ارسال طیور پايان دوره برای کشتار در ساير استانها اعمال خواهد شد.
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 -3-4-1در صورت نبودن کشتارگاه واجد شرايط کشتار طیور پايان دوره در استان ،انتقال طیور پايان دوره جهت کشتار به
نزديکترين کشتارگاه واجد شرايط ترجیحاً در يکي از استانهای همجوار با رعايت ضوابط بهداشتي -قرنطینه ای و با هماهنگي
قبلي با اداره کل مقصد ميباشد.
 -1-4-1جهت اطمینان از تخلیه کامل اندرونه طیور (دستي /اتوماتیک) ،الزم است بازبیني الشه های استحصالي قبل از
بستهبندی صورت گیرد .کشتارگاه صنعتي طیور به بسته بندی و عرضه محموله های بدون تخلیه کامل اندرونه نبوده ،مسئول
فني بهداشتي کشتارگاه صنعتي طیور به صدور گواهي بهداشتي حمل نبوده و در صورت مشاهده ،به عنوان تخلف بهداشتي
محسوب و وفق ماده  1آئین نامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشکي و ضوابط و مقررات ابالغي ،اقدام الزم صورت گیرد.
 -5-4-1الشه طیور پايان دوره پس از کنترل مجدد برای اطمینان از تخلیه کامل اندرونه ،به صورت طیور کامل بسته بندی
شده و به شکل تازه سرد يا منجمد (کارتني) با درج عنوان "مرغ ديرپز" بر روی برچسب هر يک از بسته ها به همراه ساير
مشخصات نشانه گذاری عرضه ميشود.
توجه :در صورت مشاهده عدم رعايت تخلیه کامل اندرونه و عدم رعايت ضوابط برچسبگذاری مخصوص گوشت طیور پايان
دوره در هر مرحله از نگهداری و عرضه ،محموله ها توقیف و با اخذ دستور مقام قضايي تبديل به پودر /معدوم ميگردد.
 -6-4-1دفتر قرنطینه و امنیت زيستي موظف است در سامانه قرنطینه نسبت به اضافه نمودن گزينه های "گوشت طیور پايان
دوره" و درج نوع مصرف (مرغ پايان دوره خانوار /صنعتي) و تاريخ تولید و انقضاء مصرف در گواهي بهداشتي قرنطینه ای حمل،
به منظور صدور مجوز برای حمل به سردخانه /مرکز عرضه /مصرف صنعتي (کارخانجات فرآوردههای گوشتي يا کنسرو سازی)
اقدام نمايد.
 -7-4-1کارخانجات تولید کننده فرآورده های گوشتي که مجوز قطعه بندی و بي استخوان کردن طیور (گوشتي /پايان دوره)
از اداره کل دارند ،ميتوانند پس از دريافت مرغ کامل تازه سرد با رعايت کلیه ضوابط بهداشتي قرنطینه ای و زنجیره سرد از
کشتارگاههای مجاز پس از تايید تخلیه توسط مسئول فني – بهداشتي دامپزشکي ،نسبت به قطعه بندی ،استخوانگیری و
مصرف صرفاً در محصوالت تولیدی همان کارخانه اقدام نمايند.
 -2-1ضوابط بهداشتي و شرايط بسته بندی ،قطعه بندی و عرضه:
 -4-2-1الشه کامل:
* توجه :الشه کامل طیور پايان دوره با وزن بیش از  4100گرم برای مصرف خانوار ممنوع بوده و صرفاً برای مصرف صنعتي
يا بصورت قطعه بندی بسته بندی شده جهت مصرف خانوار (با برچسب گذاری مربوطه) مجاز ميباشد.
الف) تازه سرد :تولید طیور پايان دوره بصورت الشه کامل تازه سرد فقط در کشتارگاههای صنعتي مجاز با تخلیه اندرونه (دستي/
اتوماتیک) بصورت بسته بندی تکي با برچسب مرغ ديرپز (برای مصرف خانوار) يا کیسه های نايلوني حداکثر  45کیلويي با
رعايت ضوابط بهداشتي – قرنطینه ای و زنجیره سرد به مقصد مراکز بسته بندی مجاز مستقل و کارخانجات فرآوردههای
گوشتي يا کنسرو سازی دارای پروانه بهداشتي بهره برداری معتبر جهت استخوانگیری (پس از تايید تخلیه توسط مسئول فني
– بهداشتي دامپزشکي) ارسال ميگردد.
ب) منجمد :تولید طیور پايان دوره بصورت الشه کامل منجمد فقط در کشتارگاههای صنعتي مجاز
 مصرف خانوار /عمده :در صورت تخلیه کامل اندرونه بدون دخالت دست توسط تجهیزات تخلیه اتوماتیک (خط  )2با بستهبندی تکي و برچسب مرغ ديرپز منجمد
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 مصرف صنعتي :در صورت تخلیه اندرونه توسط تجهیزات تخلیه اتوماتیک (خط  )2يا تخلیه بصورت دستي ،با بسته بندیتکي و برچسب مرغ ديرپز منجمد
* توجه :به منظور سهولت کار ،امکان چیدمان منظم چندتايي الشه کامل طیور پايان دوره بدون بسته بندی تکي در کارتن
بصورت لفافه پیچي کامل (جنس پالستیک مجاز برای مواد غذايي) با رعايت ضوابط بهداشتي و برچسبگذاری روی نايلون و
کارتن ،جهت مصارف صنعتي مجاز ميباشد.
 -2-2-1قطعه بندی شده:
الف) تازه سرد :الشه طیور پايان دوره بصورت قطعه بندی تازه سرد با برچسب مرغ ديرپز (برای مصرف خانوار /عمده /صنعتي)
ميتواند در کشتارگاههای صنعتي مجاز با تخلیه اندرونه (دستي /اتوماتیک) ،مراکز بسته بندی مجاز مستقل و کارخانجات
فرآورده های گوشتي يا کنسرو سازی دارای پروانه بهداشتي بهره برداری معتبر (دارای مسئول فني – بهداشتي دامپزشکي) با
رعايت ضوابط بهداشتي تولید گردد.
ب) منجمد :طیور پايان دوره بصورت قطعه بندی منجمد با برچسب مرغ ديرپز (برای مصرف خانوار /عمده /صنعتي) ميتواند
در کشتارگاههای صنعتي مجاز با تخلیه اندرونه (دستي /اتوماتیک) ،مراکز بسته بندی مجاز مستقل و کارخانجات فرآوردههای
گوشتي يا کنسرو سازی دارای پروانه بهداشتي بهره برداری معتبر (دارای مسئول فني – بهداشتي دامپزشکي) با رعايت ضوابط
بهداشتي تولید گردد.
 -3-1نمونه برداری:
 -4-3-1محل و تواتر نمونه برداری :در هر مرحله از تولید ،انبارش ،حمل و نقل و عرضه (عمده و خرده) و مصرف عمده به
منظور پايش و بررسي وضعیت بهداشتي ،سالمت ،تقلبات ،تخلفات و تعیین تکلیف از نظر معیارهای بهداشتي ،نحوه مصرف،
عمر ماندگاری و  ...گوشت طیور پايان دوره توسط سازمان/اداره کل/اداره
 -2-3-1نحوه نمونه برداری :روش نمونه برداری بر اساس تعريف بهر و جداول شماره  2 ،4و  3اين دستورالعمل
* توجه :از هر محموله مطابق دستورالعمل اجرايي فرآيند نمونه برداری و قضاوت فرآورده های خام دامي ،مواد اولیه و خوراک
دام (دستورالعمل شماره  31/40/1646مورخ  )31/2/46نمونه رسمي و نمونه مرجع (شاهد) اخذ ميگردد .ضمناً نمونه برداری
بايد با حضور صاحب کاال يا نماينده قانوني او با تنظیم و امضاء صورتجلسه مربوطه توسط صاحب کاال يا نماينده قانوني او
انجام گیرد.
 -3-3-1بررسي محموله ها در زمان نمونه برداری:
 -4-3-3-1بررسي رعايت زنجیره سرد و دمای نگهداری محموله
 -2-3-3-1بررسي دمای ثبت شده توسط ترموگراف های موجود در خودروی حمل واجد شرايط توسط کارشناسان نمونه بردار
و در صورت رخداد تغییرات دمايي ،بايد مطابق دستورالعمل شماره  11/40104مورخ ( 17/3/2حمل و نقل فرآورده منجمد)
اقدام شود.
 -3-3-3-1بررسي حسي و ظاهری (ارگانولپتیکي) محموله ها توسط کارشناسان اداره کل بر اساس:
 استاندارد ملي ايران به شماره  2541تحت عنوان "مرغ منجمد – ويژگي ها و روش آزمون – تجديد نظر اول"
 بخشنامه شماره  11/12125مورخ  17/1/43با موضوع نحوه توزيع و عرضه گوشت قرمز /مرغ منجمد
 دستورالعمل اجرايي کنترل و نظارت بهداشتي فرآرده های خام دامي به شماره  13/36633مورخ 11/07/44
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 -1-3-3-1در صورتي که قسمتهايي از بهر آسیب ديده است (مثال" در اثر ريزش کارتنها در پشت درب کانتینر /خودروی
حمل و اخالل در گردش هوای سرد بین کارتن ها) بايد قسمتهای آسیب ديده از نظر ارگانولپتیکي را جدا نموده و به عنوان
بهر جداگانه در نظر گرفت.
 -5-3-3-1در صورت مشاهده عالئم فساد و تشخیص عدم انطباق از نظر ويژگيهای حسي – ظاهری (ارگانولپتیکي) در
محموله /بهر و يا قسمت آسیب ديده محموله ،نیاز به نمونه برداری و آزمايش نبوده و محموله ها بايد از چرخه مصرف انساني
خارج گرديده و صاحب کاال موظف به معدوم سازی /تبديل آن به پودر گوشت تحت نظارت اداره کل/اداره پس از اخذ دستور
مرجع قضايي ذيربط خواهد بود.
 -6-3-3-1در موارد اعتراض صاحب کاال ،نظر اجماعي سه نفر از کارشناسان ذيربط واجد صالحیت به انتخاب اداره کل /اداره،
در خصوص وضعیت ارگانولپتیکي محموله/بهر مالک عمل است.
 -1-1معیارهای بهداشتي:
 -4-1-1انجام آزمونهای الزم به شرح زير در آزمايشگاه معتبر و مورد تايید مرکز ملي تشخیص
 -2-1-1ويژگيها و معیارهای حسي  -ظاهری (ارگانولپتیکي) ،شمیايي ) (TVNو میکروبي گوشت طیور پايان دوره و نحوه
قضاوت ،تصمیمگیری و اقدامات مديريت خطر در موارد عدم انطباق با معیارهای بهداشتي براساس جداول - 1- 3 – 2 – 4
 7 - 5و  1اين دستورالعمل بوده و تعیین تکلیف موارد عدم انطباق با معیارهای بهداشتي با اخذ دستور قضايي ميباشد.
 -3-1-1در خصوص مخاطرات شیمیايي (باقیمانده های دارو ،سموم ،فلزات سنگین ،آالينده ها و ساير مواد شیمیايي) ،مالک
عمل برنامه ملي پايش ) (NRP4بوده و نیاز به انجام آزمايشات مذکور بر روی محموله ها نميباشد.
تبصره :در مواردی که به هر دلیل نیاز به نمونه برداری برای بررسي مخاطرات شیمیايي باشد ،در اين صورت مالک قضاوت و
تعیین تکلیف محموله ها مطابق جدول حداکثر میزان مجاز باقیمانده ) (MRLسازمان ميباشد.
 -3اقدامات مديريت خطر:2
 -4-3با مدنظر قرار دادن بند  4-3-1اين دستورالعمل با موضوع نمونه برداری (محل و تواتر نمونه برداری) ،در صورتي که
نتايج حاصل از بررسي های ارگانولپتیکي و آزمايشگاهي بر روی نمونه های اخذ شده با معیارها و حد مجازهای مندرج در اين
دستورالعمل و جداول مربوطه انطباق داشته باشد ،به محموله برابر ضوابط و مقررات مربوطه اجازه مصرف داده ميشود.
 -2-3در صورت عدم انطباق ارگانولپتیکي برابر بند  5-3-3-1و  6-3-3-1و جداول  1و  5اين دستورالعمل اقدام گردد.
 -3-3چنانچه نتايج آزمايشگاهي روی نمونه های اخذ شده با معیارها و با حد مجازهای مربوطه در اين دستورالعمل مطابقت
نداشته باشد (حداقل يکي از موارد مذکور) در صورت اعتراض کتبي صاحب کاال ،اداره کل موظف است برابر با دستورالعمل
اجرايي فرآيند نمونه برداری و قضاوت فرآورده های خام دامي ،مواد اولیه و خوراک دام (دستورالعمل شماره  31/40/1646مورخ
 )31/2/46اقدام نمايد.
 -1-3چنانچه صاحب کاال نسبت به نتايج ابالغي حاصل از بررسي های ارگانولپتیکي و آزمايشگاهي روی نمونه های اخذ شده،
اعتراضي نداشته باشد و يا پس از رسیدگي به اعتراض صاحب کاال (بر اساس بندهای فوق الذکر) ،عدم انطباق محرز گردد ،بر
اساس قانون سازمان دامپزشکي کشور (مصوب  )4350/3/21و آئین نامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشکي (مصوب

.National Residue Plan
.Risk Management
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 )4317/3/43در خصوص موارد نامنطبق (غیر قابل قبول) ،اقدامات الزم برابر مقررات و ضوابط بهداشتي – قرنطینه ای و
جداول مربوطه در اين دستورالعمل و موارد زير اجرا ميگردد:
 -4-1-3در صورت مشاهده موارد عدم انطباق:
 اقدامات الزم بر اساس ماده  1آئین نامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشکي ابالغ رسمي اداره کل /اداره به متصدی /صاحب و مسئول فني بهداشتي کشتارگاه /واحد بسته بندی مربوطه ،به منظوربررسي نقاط بحراني ،بازبیني و اصالح فرآيندها و گزارش اقدامات خودکنترلي (برابر دستورالعمل  33/40/20535مورخ )33/1/25
و اصالحي انجام شده به اداره کل
 -2-1-3درصورت مشاهده نتايج نامنطبق (غیرقابل قبول) برای مرتبه دوم از يک کشتارگاه /واحد بسته بندی:
 اقدامات الزم بر اساس ماده  1آئین نامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشکي ممیزی رسمي اداره کل از کشتارگاه /واحد بسته بندی مربوطه و اخذ تعهد رسمي از متصدی /صاحب کشتارگاه /واحد بستهبندی برای رفع نواقص در مدت مشخص بنا به تشخیص اداره کل.
 -3-1-3در صورت مشاهده نتايج نامنطبق (غیرقابل قبول) برای مرتبه سوم از يک کشتارگاه /،واحد بسته بندی:
 اقدامات الزم بر اساس ماده  1آئین نامه اجرائي نظارت بهداشتي دامپزشکي و معرفي به مراجع قضايي -1-1-3در صورت نیاز و تشخیص سازمان /اداره کل ،فراخوان جمع آوری 3محموله های نامنطبق با معیارهای بهداشتي از
سطح سردخانه ها و مراکز عرضه ،توقیف و تعیین تکلیف در همان استان بر اساس مفاد اين دستورالعمل
 -5-1-3اقدامات قضايي توسط اداره کل وفق مقررات و ضوابط مربوطه و ابالغي سازمان
 -5-3هزينه های نمونه برداری و انجام آزمايشات الزمه ،معدوم سازی و ساير هزينه های مترتبه برعهده صاحب کاال /محموله
ميباشد.
 -6-3تعیین تکلیف و مديريت مخاطرات بهداشتي هرگونه محموله های گوشت طیور در استان مقصد صورت گرفته و محموله
ها نبايد به استان مبداء عودت گردند .خروج چنین محموله هايي از استان ،صرفا" در راستای شیوه مديريت مخاطره بهداشتي
محموله (سالم سازی و يا تبديل به پودر) تحت نظارت ادارات کل مبداء و مقصد ميباشد.
 -7-3اقدامات مديريت خطر :1در خصوص فرآورده های دامي نامنطبق با معیارها و ضوابط بهداشتي دامپزشکي از طريق معدوم
سازی ،مصارف مناسب ،مصرف غیرخوراکي يا سالم سازی آنها با رعايت ضوابط بهداشتي؛ براساس موادی از آئین نامه اجرايي
نظارت بهداشتي دامپزشکي مصوب  4317/3/43شامل ماده ( 1تبصره) ،ماده ( 7بندهای ب و ج) و ماده ( 1بند ه) صورت
ميگیرد.
 -1-3در تمامي موارد عدم انطباق ،اقدامات الزم مصرح در اين دستورالعمل بايد بسته به عمر ماندگاری محموله  /بهر در اسرع
وقت صورت پذيرد.
 -40عمر ماندگاری :5عمر ماندگاری گوشت طیور پايان دوره به شرح جدول شماره  6اين دستور العمل ميباشد که بايد در
نشانهگذاری رعايت شود.
 -44نشانه گذاری (برچسبگذاری) :با رعايت دستورالعمل نشانه گذاری فرآورده های خام دامي به شماره  11/24314مورخ
 16/1/26که نمونه الگويي برچسب مرغ مادر/تخمگذار پايان دوره با درج عنوان مرغ ديرپز ،پیوست ميباشد.
3

. Recall
. Risk Management
5
. Shelf – Life
4
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 -42ضمائم:

شکل  )4نمونه ای از برچسبگذاری طیور پايان دوره (ديرپز)
جدول  )4معیارهای میکروبي و آزمونهای الزمه در خصوص الشه کامل طیور پايان دوره (تازه  /منجمد)
آزمون

روش آزمون

الگو يا رويه
نمونه برداری

تعداد نمونه
()n

c

m

M

شمارش کلي باکتریهای هوازی مزوفیلیک در گرم ( Total
)Count

 SOPمورد تايید مرکز
ملي تشخیص

 3کالسه

5

2

405

406

سالمونال ( )Salmonellaدر  25گرم

 SOPمورد تايید مرکز
ملي تشخیص

 2کالسه

5

0

منفي

جدول )2معیارهای میکروبي و آزمونهای الزمه برای گوشت طیور پايان دوره قطعه بندی شده /بسته بندی با يا بدون استخوان (تازه  /منجمد(
آزمون

روش آزمون

شمارش کلي باکتریهای هوازی مزوفیلیک
( )Total Countدر گرم

 SOPمورد تايید مرکز ملي تشخیص

استافیلوکوکوس ارئوس کواگوالز مثبت (در گرم)

 SOPمورد تايید مرکز ملي تشخیص

سالمونال ( )Salmonellaدر  25گرم

 SOPمورد تايید مرکز ملي تشخیص

اشرشیاکلي ( )E.coliدر گرم

 SOPمورد تايید مرکز ملي تشخیص

الگو يا رويه
نمونهبرداری

تعداد نمونه
()n

c

m

M

 3کالسه

5

3

405

406

 3کالسه

5

2

402

403

 2کالسه

5

0

 3کالسه

5

2

منفي
50

500

يادآوری  -هر بهر براساس شرايط زير قابل مصرف يا غیرقابل مصرف تشخیص داده مي شود:
 -4در مواردی که تمام نمونه ها کمتر يا مساوی با  mباشد ،بهر قابل قبول (منطبق) است.
 -2در مواردی که تعداد کمتر يا مساوی  Cنمونه از  nنمونه ،در محدوده بیشتر از  mو کمتر يا مساوی  Mباشد ،بهر قابل قبول (منطبق) است.
 - 3در مواردی که هريک از نمونه ها بیشتر از  Mباشد ،بهر غیر قابل قبول (نامنطبق) است.
 -1در مواردی که تعداد بیش از  Cنمونه از  nنمونه ،در محدوده بیشتر از  mو کمتر يا مساوی  Mباشد ،بهر غیرقابل قبول (نامنطبق) است.
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*

جدول شماره  )3تصمیم گیری در خصوص میزان  TVNبر حسب میلي گرم در  400گرم گوشت طیور پايان دوره منجمد

4
2
3
1

حداکثر تا 20
بیشتر از  20تا حداکثر 21
بیشتر از  21تا حداکثر 27
بیشتر از ( 27غیر قابل مصرف)

مصرف (خانوار  /مراکز عمده مصرف  /فرآورده های گوشتي)
مصرف در فرآورده های گوشتي /مصرف سريع در مراکز عمده مصرف
مصرف سريع در فرآورده های گوشتي حرارت ديده
معدوم سازی  /تبديل به پودر گوشت تحت نظارت اداره کل

* توجه:
 در گوشت طیور تازه (غیر منجمد) به عنوان معیاری برای قضاوت مطرح نمي باشد. اندازه گیری میزان )  TVN (TVBNدر گوشت طیور منجمد بر حسب ( mg/100grمیلي گرم در  400گرم گوشت) در صورت نیاز و درموارد تعیین تکلیف محموله های تاريخ منقضي ميباشد.
جدول شماره  )1تصمیم گیری و اقدام در خصوص الشه کامل طیور پايان دوره (تازه  /منجمد)

حالت
ممکنه

ارگانولپتیک

سالمونال
Salmonella

4

انطباق

انطباق

2

عدم انطباق

3

انطباق

شمارش کلي
باکتریهای
هوازی مزوفیلیک
Total count
انطباق

عدم نیاز به نمونه برداری و آزمايش

انطباق
عدم انطباق
عدم انطباق

عدم انطباق
انطباق
عدم انطباق

اقدامات

توزيع و مصرف (خانوار  /مراکز عمده  /فرآورده های گوشتي)
معدوم  /تبديل به پودر گوشت تحت نظارت اداره کل براساس
ضوابط بهداشتي و زيست محیطي
 -4سالم سازی حرارتي تحت نظارت اداره کل و با مد نظر قرار
دادن جداول  7و ( 1دما – زمان) در موارد زير:
 -4-4نتايج توتال کانت هیچ يک از نمونه ها باالتر از 5×406
نباشد.
 -2-4جداسازی سالمونال )(Salmonella spp
 -2در صورت عدم امکان سالم سازی حرارتي يا عدم موافقت
صاحب محموله با سالم سازی حرارتي ،به يکي از روشهای زير
به انتخاب صاحب محموله:
 -4-2خروج محموله از چرخه مصرف انساني:
 -4-4-2تبديل وضعیت (تبديل به پودر گوشت) تحت نظارت
اداره کل و براساس ضوابط بهداشتي
 -2-4-2معدوم سازی تحت نظارت اداره کل و براساس ضوابط
بهداشتي و زيست محیطي
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جدول  )5تصمیم گیری و اقدام در خصوص گوشت طیور پايان دوره قطعه بندی /بسته بندی با يا بدون استخوان (تازه/منجمد(

اشرشیا کلي شمارش کلي
سالمونال
حالت ارگانولپتیک
E.Coli Salmonella
باکتریهای
ممکنه
هوازی مزوفیلیک
Total count
انطباق
انطباق
انطباق
انطباق
4
2

عدم انطباق

3

انطباق

1

انطباق
انطباق

5

عدم نیاز به نمونه برداری و آزمايش
انطباق
انطباق
عدم انطباق
انطباق
عدم انطباق

انطباق
عدم انطباق
انطباق
عدم انطباق
انطباق

عدم انطباق
انطباق
انطباق
عدم انطباق
عدم انطباق

عدم انطباق
عدم انطباق

عدم انطباق
عدم انطباق

عدم انطباق
انطباق

اقدامات

توزيع و مصرف (خانوار  /مراکز عمده  /فرآورده های
گوشتي)
معدوم  /تبديل به پودر گوشت تحت نظارت اداره کل
براساس ضوابط بهداشتي و زيست محیطي
 -4سالم سازی حرارتي تحت نظارت اداره کل و با مد نظر
قرار دادن جداول  7و ( 1دما – زمان) در موارد زير:
 -4 -4میزان اشريشیا کولي هیچيک از نمونه ها باالتر از
 )500( Mنباشد.
 -2-4نتايج توتال کانت هیچ يک از نمونه ها باالتر از
 5×406نباشد.
 -2-4جداسازی سالمونال )(Salmonella spp
 -2در صورت عدم امکان سالم سازی حرارتي يا عدم
موافقت صاحب محموله با سالم سازی حرارتي ،به يکي از
روشهای زير به انتخاب صاحب محموله:
 -4-2خروج محموله از چرخه مصرف انساني:
 -4-4-2تبديل وضعیت (تبديل به پودر گوشت) تحت
نظارت اداره کل و براساس ضوابط بهداشتي
 -2-4-2معدوم سازی تحت نظارت اداره کل و براساس
ضوابط بهداشتي و زيست محیطي
معدوم /تبديل به پودر گوشت تحت نظارت اداره کل
براساس ضوابط بهداشتي و زيست محیطي

در مورد گوشت طیور پايان دوره قطعه بندی شده /بسته بندی با يا بدون استخوان (تازه/منجمد( در صورت عدم انطباق
محموله از نظر استافیلوکوکوس های کواگوالز مثبت در هر حالت ممکنه ،محموله بايد تحت نظارت اداره کل معدوم گردد.
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*

جدول  )6عمر ماندگاری طیور پايان دوره (غیر قابل تمديد)
شرايط نگهداری
نام فرآورده

شکل عرضه

دما
(درجه سانتيگراد)

(بستهبندی معمولي)
الشه کامل

تازه

(بستهبندی در خالً)

 0تا +1

منجمد

- 41

(بستهبندی معمولي)
قطعات گوشت طیور
پايان دوره
(با /بدون استخوان)

تازه

(بستهبندی در خالً)

 42ماه
 3روز (72ساعت)

 0تا +1

(بسته بندی با اتمسفر

 5روز

 7روز

اصالح شده)
منجمد

 5روز
 7روز

اصالح شده)
بسته بندی کارتني

(غیر قابل تمدید)
 3روز ( 72ساعت)

(بسته بندی با اتمسفر

طیور پايان دوره

عمر ماندگاری

-41

 3ماه

* با توجه به غیرقابل تمديد بودن عمر ماندگاری گوشت طیور پايان دوره ،محموله های تاريخ منقضي با اخذ دستور
مقام قضايي و تحت نظارت اداره کل ،تبديل به پودر گوشت يا معدوم ميگردند.
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جدول  )7مقدار  *D valueو ترکیب زمان /دما برای رسیدن به کاهش  6لگاريتمي ( )**6Dدر جمعیت گونه های سالمونال
در محصوالت گوشت قرمز و مرغ
گونه های سالمونال )(Salmonella spp.
D
دما
مدت زمان الزم برای رسیدن به ( 6Dدقیقه)
(دقیقه)
(سانتیگراد)
60
12.2
73.2
61
8.6
51.6
62
6.1
36.6
63
4.3
25.8
64
3
18
65
2.1
12.6
66
1.5
9
67
1.1
6.6
68
0.8
4.8
69
0.6
3.6
70
0.4
2.4
جدول  )1مقدار  D valueو ترکیب زمان/دما برای رسیدن به کاهش  6لگاريتمي ( )6Dدر جمعیت ايکوالی پاتوژن
در محصوالت گوشت قرمز و مرغ
 E. coli O157:H7و ساير سروتیپهای )Shiga toxin-producing E. coli( STEC
D
دما
مدت زمان الزم برای رسیدن به ( 6Dدقیقه)
(دقیقه)
(سانتیگراد)
41.4
30
21.6
15.6
11.4
7.8
6
4.2
3
2.4
1.8

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

6.9
5
3.6
2.6
1.9
1.3
1
0.7
0.5
0.4
0.3

* زمان کاهش لگاريتمي :(D value) 6مدت زماني که طول ميکشد تا جمعیت میکروارگانیسم خاص در دمای خاص و در
بستر مشخصي از محصول ،دچار کاهش  30درصدی يا يک لگاريتم گردد (معموال" بر حسب دقیقه بیان ميشود).
**  : 6Dمدت زماني که نیاز است تا  33.3333درصد جمعیت يک میکروارگانیسم کشته شوند (معادل  6Dيا کاهش 6
لگاريتمي)
توجه :دمای ذکر شده دمای دستگاه پخت و فرآوری نیست بلکه دمای عمق محصول ميباشد.
* اين دستورالعمل مشتمل بر  42بند و  41صفحه ميباشد و دستورالعملها و ضوابط قبلي مربوطه ملغي ميگردد.

. Decimal reduction time

صفحه  41از 41
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