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Pratarmė
Brangus skaitytojau,
Šios EHEDG gairės, pavadintos „Valymo patvirtinimas maisto gamybos pramonėje – bendrieji principai. I
dalis” yra pirmosios iš EHEDG gairių dokumentų serijos, skirtos konkrečioms temoms šioje srityje, parengtas
EHEDG darbo grupės „Valymo patvirtinimas”. Naujos temos apsprendžiamos vertinant kiekvieną konkretų
atvejį, atsižvelgiant į šios grupės nustatytus prioritetus ir apjungiant kartu konkrečiai darbo temai pasišventusią
ekspertų komandą. Pasiūlymai dėl naujų darbų temų gali būti teikiami EHEDG Produktų portfelio pakomitečiui
laikantis EHEDG dokumentų rengimo procedūros, kaip nurodyta SCP 1-1 (Produktų portfelio pakomitečio
procedūrose), kurias galite atsisiųsti iš EHEDG svetainės, žr. http://ehedg.org/uploads/SCP_Masterfile.pdf.
EHEDG Produktų portfelio pakomitetis kviečia visus EHEDG bendruomenės narius imtis aktyvaus vaidmens
rengiant gaires. Gerinkite žinias dalindamiesi patirtimi!
Jūsų
Dr. Peter Golz, EHEDG Produktų portfelio pakomitečio pirmininkas

Įvadas
Maisto pramonė turi gaminti produktus, kuriuos būtų galima saugiai naudoti. Fizinė, cheminė ir biologinė švara
yra būtinoji maisto saugos sąlyga. Maistą gali užteršti įvairūs rizikos veiksniai, tokie kaip mikroorganizmai ir jų
toksinai, ankstesni produktai bei ingredientai, veikiantys kaip alergenai, valymo ir dezinfekavimo bei tepimo
priemonių likučiai. Todėl, gamybos ir pagalbinė įranga turi būti reguliariai valoma, atliekant dezinfekciją ar be
jos, tam, kad būtų užtikrinta tokių rizikos veiksnių kontrolė ir užkirstas kelias kryžminei maisto produktų taršai.
Toliau tekste „valymas, atliekant dezinfekciją ar be jos” yra trumpinama kaip „valymas”.
Nacionaliniai ir tarptautiniai teisės aktai reikalauja, kad maisto gamybos pramonė į rinką pateiktų saugų maistą,
o įrangos gamintojai – nuvalomą įrangą (1, 2). Valymo ir / arba dezinfekavimo operacijų patvirtinimas yra
reikalingas siekiant užtikrinti atitiktį ir pateikti dokumentinius įrodymus, kad patvirtinta valymo procedūra
sąlygoja švarią įrangą, tinkamą numatytai paskirčiai. Laikantis patvirtintų valymo pagrindinių nuostatų, galima
optimizuoti valymo operaciją sumažinant chemines priemones, energijos, vandens, darbo sąnaudas,
prastovos trukmę ir nuotekas.
Į valymo patvirtinimo apimtį patenka tie paviršiai, kurie tikslingai ar atsitiktinai liečiasi su produktu ir paviršiai
nuo kurių nutiškę produktai, kondensatas, skysčiai ar medžiagos gali nuvarvėti, nulašėti, pasklisti ar būti
įtraukti į produktą ar ant paviršių, kurie liečiasi su produktu arba su pakavimo medžiagomis. EHEDG
specialiųjų terminių žodyne jie įvardinami kaip „Paviršiai, kurie liečiasi su produktu”. Valymo patvirtinimas nėra
reikalingas galimai neesminiam grindų, sienų ir įrangos išorės valymui, nebent tai būtų nurodyta rizikos
veiksnių vertinime.
Kartais tokios sąvokos kaip patvirtinimas, monitoringas ir patikrinimas neteisingai interpretuojami. Tinkamomis
laikomi šie apibrėžimai. Patvirtinimas yra bet koks veiksmas įrodantis ir dokumentais užfiksuojantis, kad
procesas, procedūra ar metodas konkrečiai ir nuosekliai veda link laukiamų rezultatų ir atitinka rizikos veiksnių
kontrolės nustatytą valymo siekinį. Jo nereikėtų painioti su patikrinimu. Kai valymo procedūra yra patvirtinama,
ji nuolat taikoma, o procesas stebimas ir tikrinamas. Pagal ISO 22000, monitoringas yra apibrėžiamas kaip
„suplanuotų stebėjimų ar matavimų vykdymas siekiant įvertinti ar kontrolės priemonės veikia taip, kaip
numatyta”, o patikrinimas apibrėžiamas kaip „patvirtinimas, pateikus objektyvius įrodymus, kad specialieji
reikalavimai yra išpildyti”(3).
Nors tai nėra maisto saugos klausimas, šiame dokumente pateikiami principai taip pat gali būti naudoti
patvirtinant valymo programas, skirtas kokybės kontrolei arba prekinio ženklo apsaugos sričiai. Pavyzdžiui,
mėsos dalelių pašalinimas prieš vegetarinių patiekalų gamybą arba kiaulienos likučių pašalinimas mėsos
gamybos įmonėse apdorojančiose įvairių rūšių gyvulių mėsą. Šiais atvejais galima atlikti DNR likučių
nustatymą ant paviršių.
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1

Apimtis

Valymo patvirtinimo tikslas yra įrodyti, kad įranga yra nuosekliai išvalyta nuo produktų, mikroorganizmų likučių,
cheminių priemonių ir nešvarumų, taip pat alergenų iki priimtino lygio, siekiant išvengti galimos rizikos veiksnių
kryžminės taršos tarp produktų. Šiame dokumente pagrindinis dėmesys sutelkiamas į bendrąją valymo
patvirtinimo koncepciją ir jis yra parengtas kaip bendrosios gairės, skirtos naudoti maisto gamintojams ir
kontrolieriams. Jo paskirtis nėra nurodyti specifinius patvirtinimo reikalavimus. Šis dokumentas turėtų būti
naudojamas tik kaip bendrosios gairės ir jame išdėstyti principai gali būti vertinami kaip naudingi saugaus
maisto gamybai taip pat rengiant gaires specializuotų valymo arba nukenksminimo procesų patvirtinimui.
Įprastai valymo patvirtinimas turėtų būti taikomas esminiam valymui, tokiam kaip paviršių, kurie liečiasi su
maistu, valymui pereinant nuo vieno produkto gamybos prie kito, ypač jei maistas yra skirtas vartoti tam
tikriems didelės rizikos vartotojams, tokiems kaip besilaukiančioms moterims, naujagimiams, susilpnėjusio
imuniteto suaugusiems ir senyvo amžiaus žmonėms arba vartotojams, kenčiantiems nuo alergijų. Be to,
valymo patvirtinimas yra rekomenduojamas jeigu yra didelė taršos ir kryžminės taršos rizika tokiais rizikos
veiksniais kaip patogenais, toksinais ar alergenais. Ją taip pat galima naudoti bet kokio tipo valymo operacijai,
kurią atlieka maisto įrangos gamintojai, inžinierinės įmonės, maisto gamintojai ir paslaugų bei cheminių
produktų tiekėjai.

2

Specialieji terminai

Šiose gairėse taikomos EHEDG specialiųjų terminų žodyno (EHEDG Glossary) sąvokos. Šiam dokumentui
aktualios sąvokos pateikiamos žemiau.
Valymo patvirtinimas
Dokumentinio įrodymo gavimas, kad valymas su dezinfekavimo procesu ar be jo, jeigu yra tinkamai atliktas,
yra nuosekliai efektyvus norint pasiekti nustatytą higienos lygį ant paviršių, kurie liečiasi su produktu, kaip
nustatyta atliekant rizikos veiksnių vertinimą.
Monitoringas
Suplanuotų stebėjimų ar matavimų vykdymas siekiant įvertinti ar kontrolės priemonės veikia taip, kaip
numatyta.
Oras gamybos procesams
Kondicionuotas arba apdorotas oras, naudojamas gamybos įrangoje arba kaip produkto gamybos proceso
dalis (pvz., oro srautas arba suspaustas oras iš filtro).
Paviršiai, kurie liečiasi su produktu
Paviršiai, kurie tikslingai ar atsitiktinai liečiasi su produktu ir paviršiai nuo kurių nutiškę produktai, kondensatas,
skysčiai ar medžiagos gali nuvarvėti, nulašėti, pasklisti ar būti įtraukti į produktą ar ant paviršių, kurie liečiasi
su produktu arba su pakavimo medžiagų paviršiais, turinčiais sąlytį su produktu.
Kvalifikavimas
Formalus procesas, kurio metu gaunamas dokumentinis įrodymas, kad įranga ir pagalbinės priemonės yra
tinkamos jų numatytai paskirčiai. Kvalifikavimas dažnai yra dalis (pradinis etapas) patvirtinimo, tačiau vien tik
atskiri kvalifikavimo žingsniai, kaip tokie, nėra proceso patvirtinimas.
Retrospektyvus patvirtinimas
Apima ankstesnių valymo procesų įvertinimą, su sąlyga, kad sudėtis, procedūros ir įranga lieka nepakitę (4,
pakeistas).
Pakartotinas patvirtinimas
Pakartotinas patvirtinto proceso (ar jo dalies), patvirtinimas, siekiant užtikrinti tęstinę atitiktį nustatytiems
reikalavimams (4).
Standartinė veiklos procedūra (SOP)
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Patvirtintas rašytinis dokumentas, kuriame pateikiamos instrukcijos kaip atlikti operacijas (pvz., įrangos
eksploatavimą, priežiūrą ir valymą, mėginių ėmimą ir analizes).
Patvirtinimo protokolas (arba planas)
Patvirtintas dokumentas, aprašantis veiksmus, kurie turi būti atlikti patvirtinimo metu, įskaitant valymo proceso
patvirtinimo priėmimo kriterijus ir patvirtinimo personalo pareigas.
Patvirtinimo ataskaita
Patvirtintas dokumentas, kuriame yra surinkti ir apibendrinti užbaigtos patvirtinimo programos įrašai, rezultatai
ir įvertinimas. Joje taip pat gali būti pateikti pasiūlymai apdorojimo ir / arba įrangos pagerinimui (4, pakeistas).
Patikrinimas
Patvirtinimas, pateikiant objektyvius įrodymus, kad specialieji reikalavimai yra išpildyti.
Blogiausias atvejis
Sąlyga arba sąlygų rinkinys apimantis viršutinę arba apatinę gamybos ribas veiklos parametrams ir sąlygoms,
pagal SOP, kurie kelia didžiausią tikimybę dėl procesų nepasisekimo, lyginant su idealiomis sąlygomis (4,).

3

Bendras aptarimas

Įrangos gamintojai Europos Sąjungoje turi pateikti „instrukcijas”, kuriose “turi būti nurodyti valymui,
dezinfekavimui ir skalavimui skirti rekomenduoti produktai ir metodai, ne tik lengvai prieinamoms sritims, bet
taip pat toms sritims, prie kurių prieiti yra neįmanoma arba nepatartina” (2). Iš pradžių, įrangos gamintojas gali
pateikti tik bendrąsias gaires maisto gamintojui, kadangi jis neišmano kiekvieno įrenginio specifinio naudojimo.
Todėl maisto gamintojas yra pats atsakingas už savo valymo procesų procedūrų patvirtinimą, kadangi jos bus
įprastai taikomos. Jis turi atsižvelgti, pavyzdžiui, į žaliavų tipą, ankstesnius ir tolimesnius maisto apdorojimo
grandinės etapus, patį maisto apdorojimą, galiojimo laikotarpį ir numatytą apdoroto maisto paskirtį, valymui
naudojamas chemines medžiagas ir operacijų trukmę. Rekomenduojama, kad valymo patvirtinimas būtų
atliktas bendradarbiaujant su įrangos tiekėju, cheminių priemonių tiekėju, visais valymui samdomais tiekėjais,
specifiniais klientais ir pan., kaip tinkama.
Yra du pagrindiniai požiūriai į valymo patvirtinimą – vienas yra pagrįstas įrodymais, gautais testavimo metu ir
kitas pagrįstas istorinių duomenų analize (retrospektyvus patvirtinimas). Visuomet esant galimybei
rekomenduojamas yra patvirtinimas testuojant. Retrospektyvus patvirtinimas jau nebėra rekomenduojamas ir
nebėra taikomas, jeigu saugaus maisto gamyba patyrė nesėkmę. Patvirtinimas gali apimti iššūkio arba
blogiausio atvejo testus, kurie nustato valymo proceso patikimumą. Esant galimybei rekomenduojama
patvirtinti visa gamybos liniją.
Turėtų būti SOP, kuriame detalizuojamas valymo procesas, mėginių ėmimo ir analizės metodai. Visos SOP
aprašytos procedūros turi būti patvirtintos.
Metodo patvirtinimo įrodymui turi būti atliktos bent trys iš eilės valymo procedūros ir parodytas jų sėkmingas
atlikimas.
Turėtų būti atitinkama sistema, apimanti organizacinę struktūrą ir dokumentavimo infrastruktūrą, pakankamus
personalo ir finansų išteklius, kad patvirtinimo užduotys būtų atliktos tinkamu laiku. Turėtų būti įtraukti vadovai
ir personalas, atsakingas už kokybės valdymą. Už valymo patvirtinimo atlikimą turėtų būti atsakingas
personalas, turintis tinkamą kvalifikaciją ir patirtį. Jeigu valymo operacijos yra patikimos išorės paslaugų
teikėjams, į patvirtinimo procesą turėtų būti įtrauktas rangovo personalas.
Šiose gairėse bus laikomasi etapų, iliustruotų 1 paveiksle.
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1 paveikslas – Valymo patvirtinimo proceso žingsniai

4
4.1

Būtinosios sąlygos (1 žingsnis)
Įrangos kvalifikavimas (1.1 žingsnis)

Kvalifikavimas yra formalus procesas, kurio metu gaunamas dokumentinis įrodymas, kad įranga (įskaitant
valymo įrangą bei sistemas) ir pagalbinės priemonės yra tinkamos jų numatytai paskirčiai. Kvalifikavimo
procesas turėtų būti logiškas ir sistemingas procesas, pritaikytas prie įrangos funkcijų ir veikimo (EHEDG
dokumentas Nr. 34).
Šią būtinąją sąlygą sudaro dokumentinis užfiksavimas to, kad maisto gamintojo nustatytos specifikacijos yra
įrangos gamintojo išpildytos atsižvelgiant į teisinius reikalavimus ir EHEDG dokumentus Nr. 8, 10, 13, 14, 16,
17, 20, 21, 25, 30, 32, 37, 42, 43 ir 44.
Be to, turėtų būti patikrinta ar valymo priemonės pačios arba dėl jų reakcijos su maisto komponentais, nekelia
žalos personalui, galutiniam vartotojui arba įrangai, naudojamai kaip numatyta.
Turėtų būti žinomos cheminės tiekiamo vandens savybės, o ypač kietumas ir kiti svarbūs parametrai.
Vandens mikrobiologinė tarša turėtų atitikti reikalaujamą švarumo laipsnį.
Kai gamybos procesų yra naudojamas valymo procese, turi būti atliktas rizikos veiksnių vertinimas, siekiant
įvertinti reikalingą oro kokybę.

4.2

Rizikos veiksnių įvertinimas (1.2 žingsnis)

Ši būtinoji sąlyga apima a priori atliekamo faktorių, kurie galėtų turėti įtakos valymo rezultatams, įvertinimo
užfiksavimą dokumentuose. Tai turėtų būti atliekama nuodugniai išnagrinėjus dokumentuose pateiktus įrangos
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arba patalpų, taip pat bet kokių sujungimų su kita įranga, aprašymus. Be to, tai turėtų būti atlikta įvertinant
maisto apdorojimo ir valymo procedūras bei įvertinant:
— Maisto gamybos proceso reikšmingumą, t. y. švarumo laipsnį, kuris yra reikalaujamas atsižvelgiant į
maisto saugos lygį, reikalaujamą galutiniame produkto etape, atsižvelgiant į alergenus, DNR ar
mikrobiologinius kriterijus;
— Sunkiausiai valomų dalių bei tų, kurias reikės išmontuoti, identifikavimą;
— Produkto fizines chemines ir mikrobiologines savybes (pvz., klampumą, vandens aktyvumą, pH,
alergenus, maistinius komponentus, lipnumą, reaktyvumą) ir nešvarumų, susidarančių apdorojimo metu,
savybes;
— Nevalytos įrangos laikymo trukmę ir sąlygas prieš valymą ir laiko trukmę tarp valymo ir pakartotinio
įrangos naudojimo;
— Valymo būdą, ar tai yra tarpinis, atliekamas gamybos metu (tarp partijų ar produktų linijų) ar po gamybos;
— Gamybos sąlygų poveikį nešvarumų pobūdžiui ir laipsniui;
— Naudojamą valymo metodą (metodus); ir
— Valymo priemonių rūšį.
Tikėtina, kad nehigieniškai suprojektuotos įrangos arba įrenginių valymas bus sudėtingesnis ir pareikalaus
daugiau laiko, nei higienos reikalavimus atitinkančių.

4.3

Priimtinumo kriterijai (1.3 žingsnis)

Ši būtinoji sąlyga apima dokumentavimą švarumo kriterijų, kurie turi būti pasiekti proceso metu, atsižvelgiant į
galutinio produkto specifikacijas ir kriterijus pagrįstus RVASVT planu.
Priimtinumo kriterijai, nustatyti teršalų lygiams mėginyje turėtų būti pagrįsti gamintojo maisto saugos politika ir
rizikos veiksnių vertinimu. Strategijos ribų nustatymui gali būti orientuotos į konkretų produktą arba produktai
gali būti sugrupuoti į šeimas ir pasirinktas blogiausio atvejo produkto variantas. Atsižvelgiant į “paviršius”,
kriterijai gali būti išreikšti kaip ant įrangos paviršiaus po valymo liekančių likučių kiekio maksimali riba, pvz.:
— µg/cm² organinėms medžiagoms;
— KSV/cm² mikroorganizmams (KSV = kolonijas sudarantis vienetas); ir
— nn/paviršiaus plotas mikroorganizmams, DNR arba cheminėms medžiagoms (nn = nenustatyta);
Vadovaujantis rizikos veiksnių įvertinimu, kai kurių alerginių medžiagų ar toksinų turėtų būti mažiau už
geriausių esamų analitinių metodų nustatymo ribas;
Kriterijai taip pat gali būti išreikšti kaip likučių kiekis „skalavimo skystyje” po valymo, pvz.:
— µg/mL organinėms medžiagoms ar alergenams;
— µg/mL neorganiniams junginiams (pvz., kalciui);
— µg/mL valymo ir / arba dezinfekavimo priemonėms; ir
— KSV/mL mikroorganizmams;
Liktinių organinių medžiagų kiekis taip pat gali būti išreikštas santykinių šviesos vienetų (RLU) dydžiu, taikant
ATP metodą.
Liekamasis užterštumas, nukrypstantis nuo priėmimo kriterijų (nešvarumai, mikroorganizmai ir valymo
priemonės) turėtų kvestionuoti valymą bei dezinfekavimą. Teršalų nebuvimas ne visuomet yra patikimas gero
valymo požymis ir tai gali būti netinkamos mėginių atrankos ar analitinio metodo rezultatas.
Vietos, kuriose turėtų būti imami mėginiai ir kuriose taikomi priimtinumo kriterijai yra sunkiai valomos vietos,
nustatytos ankstesniame žingsnyje.
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Esant galimybei, atsižvelgiant į „galutinį produktą”, turėtų būti nustatyta maksimali teršalų koncentracija, pvz.,
alergenams. Apskritai, normatyviniai kriterijai yra pakankami, tačiau rekomenduojama, kad kai kuriais atvejais
maisto gamintojas nusistatytų savo kriterijus, susijusius su specifiniais veiklos kriterijais.

4.4

Mėginių atrankos metodai (1.4 žingsnis)

Vizualinio ir sensorinio įvertinimo metodai
Pirminis sėkmingos valymo programos kriterijus yra vizualinė švara ir kvapų bei plėvelių nebuvimas. Nėra
prasmės atlikti tolesnį tikrinimą, jei įranga neatitinka šių kriterijų. UV apšvietimas padeda nustatyti medžiagų
likučių pėdsakus. Taip pat, likučius parodyti gali padėti dažai. Taip pat galima naudoti boroskopą (endoskopą)
vizualiai patikrinti ar sunkiai prieinamos ir sunkiai valomos vietos naudojant CIP sistemas yra efektyviai
išvalytos. Taip pat gali reikėti įrangą išmontuoti.
Atrankų ėmimo metodai
Priimtinais laikomi du atrankų ėmimo metodai: tiesioginė ir netiesioginė mėginių atranka. Labiausia
pageidautinas šių dviejų metodų derinimas.
Tiesioginė mėginių atranka paviršiams yra plačiausiai taikoma ir gali būti atlikta imant mėginius tamponu,
šluostėmis, kempinėmis ar grandymo įrankiais. ISO 18593 (5) aprašomi mėginių ėmimo metodai su tamponu
ir kontaktinėmis plokštelėmis. Mėginių ėmimo plotas (išreikštas cm²) turėtų būti žinomas. Kadangi šio tipo
atranka yra sunkiai atkartojama, operatoriai turėtų būti kruopščiai apmokyti. Turėtų būti suvokiama, kad
mėginių ėmimas, nepriklausomai nuo naudojamo metodo / įrankio, surenka tik dalelę mėginio ėmimo
paviršiaus mikrobiologinės populiacijos: pakartotinai paimti mėginiai iš tos pačios vietos taip pat surenka
bakterijų. Santykis:

rodo atkūrimo santykį ir priklauso nuo daugelio veiksnių, tokių kaip paviršiaus medžiaga, mikroorganizmų
populiacija, nešvarumų sudėtis, atrankų ėmimo įrankis, poveikio jėga, operatorius ir kt. Kaip pažymėta
aukščiau, nors didelis KSV skaičius rodo nepakankamą valymą, KSV nebuvimas nėra gero valymo požymis.
KSV likučių aptikimas turėtų kvestionuoti valymo, o taip pat ir dezinfekavimo etapo kokybę valymo procese.
Netiesioginiai žinomo kiekio skalavimo vandens mėginiai gali būti renkami ir gali būti vertinamas jų turinys ,
nustatant cheminius ar mikrobiologinis likučius. Šis metodas leidžia imti mėginius iš didelių paviršiaus plotų, iš
sričių, kurios yra neprieinamos arba kurios negali būti įprastai įmontuojamos ir parodo bendrą paveikslą. Jį
galima naudoti valymo priemonių likučių patikrinimui.

4.5

Analitiniai metodai (1.5 žingsnis)

Likučių ar teršalų nustatymui naudojami analitiniai metodai turėtų būti specifiniai analizuojamoms medžiagoms
ar medžiagų klasei (pvz., produkto likučiai, valymo priemonių likučiai). Nepaisant to koks metodas yra
naudojamas, jis turėtų būti patvirtintas ir jo nustatymo ir išmatavimo ribos turėtų būti žinomos ir jos turėtų būti
pakankamai jautrios, kad nustatytų priimtiną likučių ar teršalų lygį, atsižvelgiant į medžiagas, nešvarumus ir
mėginių atrankos metodą. Turi būti žinoma analitinių metodų specifika, jautrumas ir atkuriamumas. Pastaba:
jeigu taršos ar likučių lygiai nėra nustatomi, tai nereiškia, kad nėra jokios liekamosios taršos po valymo. Tai tik
reiškia, kad teršalų nėra būtent tame konkrečiame mėginyje tokiu lygiu, kuris yra aukštesnis nei analitinio
metodo nustatymo riba.
Prieš atliekant mikrobiologinę analizę yra reikalingas neutralizacijos etapas, kad būtų galima patvirtinti
dezinfekavimo procesą, tam, kad nugesinti bet kokį slopinimą, kurį sąlygojo dezinfekavimo priemonės likučiai.
Neutralizavimo mišiniai gali būti pridėti į tampono / šluostės skiediklio tirpalą arba į kultūros terpę ir turi būti
patikrinti dėl jų tinkamumo.

4.6

Užteršimo procedūra (1.6 žingsnis)

Ši būtinoji sąlyga apima dokumentinį užfiksavimą blogiausio atvejo situacijos, nešvarumų atžvilgiu, arba
grupės nešvarumų scenarijų, kurie turėtų būti išnagrinėti,
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Užteršimo procedūra turėtų būti identiška pasirinktam blogiausio atvejo scenarijui. Tačiau ten, kur yra
numatyta ilgos trukmės gamybos eiga (pvz., vienas mėnuo), tokių ilgų eigų simuliacija būtų nepraktiška.
Rekomenduojama pradėti eksperimentavimą su trumpa eiga, trukmę ilginant.
Kai kuriais atvejais gali būti naudinga pridėti mikroorganizmus į apdorotą maistą, kad būtų galima išmatuoti
valymo efektą mikrobiologinio krūvio sumažinimo atžvilgiu. Mikroorganizmus taip pat galima naudoti užteršiant
paviršius ar kuponus tam, kad būtų galima įvertinti atskirai dezinfekavimo proceso efektyvumą. Kadangi
pramoninėmis sąlygomis nepatartina įvesti patogeninių mikroorganizmų, gali būti naudojami mikroorganizmų
pakaitalai, su sąlyga, kad pakaitalų elgsena efektyviai imituotų jų pakeičiamus patogenus. Pakaitalų įvedimas
turi būti griežtai kontroliuojamas, kad būtų išvengta perteklinės aplinkos taršos.

4.7

Valymo procedūra (1.7 žingsnis)

Turi būti nustatyti valymo pradžios kriterijai (pvz., užteršimo riba, valymo trukmė, produkto pakeitimas).
Tinkamos valymo procedūros turi būti nustatytos kaip Standartinės operacinės procedūros (SOP) ir jos turėtų
būti patvirtintos numatytam valymo tikslui. Bent jau mažiausiai, SOP turėtų būti detalizuota:
— Valymo dažnumas ir laikai, kai nevyksta gamyba;
— Vandens kokybė;
— Valymo ir dezinfekavimo priemonės;
— Valymo proceso parametrai (naudojama įranga, cheminių priemonių koncentracija, laikas, temperatūra,
spaudimas, srovės greitis) ir juos užfiksuojantys įrašai;
— Dalyvaujančių asmenų atsakomybė ir kvalifikacija; bei
— Valymo proceso monitoringas, įskaitant daviklių kalibravimą.
Personalui, atsakingam už valymą, monitoringą ir mėginių atranką turi būti pravesti atitinkami mokymai. Tai
taip pat turi būti taikoma rangovo personalui.

5

Valymo patvirtinimo protokolo sukūrimas (2 žingsnis)

Valymo patvirtinimas turėtų būti aprašytas valymo patvirtinimo protokole, kuris turėtų būti oficialiai patvirtintas.
Patvirtinimo protokolas yra nepakeičiamas dokumentas ir apima detaliai visa patvirtinimo procesą,
apibendrina visus pateiktus samprotavimus ir leidžia patikrinti, ar visos būtinosios sąlygos yra išpildytos.
Patvirtinimo protokolą sudaro šie elementai:
— Patvirtinimo proceso tikslas;
— Poreikis patvirtinti atskirą produktą ar produktų grupę;
— Personalas, atsakingas už patvirtinimo studijos atlikimą ir patvirtinimą
— Įrangos ir instaliacijų identifikavimas ir kvalifikavimo statusas;
— Rizikos veiksnių įvertinimo rezultatai ir priimtinumo kriterijai;
— Intervalas tarp gamybos pabaigos ir valymo procedūrų pradžios, blogiausio atvejo scenarijai, jei taikoma;
— Taikomų blogiausio atvejo scenarijų aprašymas (pvz., valymo trukmė, nešvarumai / produkto rūšis,
cheminių medžiagų koncentracija, temperatūra, laikas, srovė, spaudimas);
— Detali valymo procedūra (SOP), įskaitant rutininius monitoringo reikalavimus;
— Nuosekliai atliekamų valymo ciklų skaičius (ne mažiau trijų);
— Detalizuota užteršimo procedūra, jei taikoma;
— Mėginių atrankos procedūros ir mėginių ėmimo taškų aprašymas;
— Testavimo metodai;
— Koregavimo veiksmai, jeigu priimtinumo kriterijai yra nepasiekti;
— Formos, skirtos dokumentuoti testų rezultatus;
— nuorodos; ir
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— papildantys priedai informacijos pasižiūrėjimui, kuriuose gali būti;

6

•

Detalizuotas proceso srautas;

•

Vamzdynų ir prietaisų diagrama (PID);

•

Proceso nustatyti taškai;

•

Patvirtinimo ir patikrinimo duomenys;

•

Fotografiniai vizualinio patikrinimo ir mėginių ėmimo taškų įrodymai; bei

•

Pagrindžianti dokumentacija (valymo procedūros / įrašai).

Valymo patvirtinimo proceso atlikimas (3 žingsnis)

Sėkmingam patvirtinimui yra reikalaujama atlikti ne mažiau kaip tris iš eilės bandymus, kurie atitiktų
patvirtinimo tikslus. Jeigu koks nors bandymas neatitinka patvirtinimo tikslų, patvirtinimo procesas turėtų būti
sustabdytas ir valymo procedūra bei patvirtinimo protokolas turėtų būti peržiūrėti. Tuomet patvirtinimo
procesas turėtų prasidėti iš pradžių po atitinkamų korekcijų.

7

Patvirtinimo ataskaitos parengimas (4 žingsnis)

Valymo patvirtinimo rezultatai turėtų būti pateikti valymo patvirtinimo ataskaitoje, kurioje nurodomi rezultatai ir
pateikiamos išvados. Svarbūs valymo įrašai (pasirašyti operatoriaus ir peržiūrėti kokybės tikrintojo) ir pirminiai
duomenys turėtų būti išsaugoti. Šiame galutiniame valymo patvirtinimo dokumente gali būti pateikta:
— Trumpa santrauka apie patvirtinimo proceso tikslą ir eigą;
— Rezultatų santrauka ir įvertinimas, kartu su komentarais ir išvadomis;
— Nukrypimų nuo protokolo aprašymas, jei taikoma, ir pateisinimas;
— Bendroji išvada ir taikymo srities planas;
— Priedai ir kiti pridedami dokumentai, pvz., monitoringo protokolai, analitiniai rezultatai, mėginių
fotonuotraukos;
— Patvirtinimo aprobavimas; ir
— kritinių monitoringo ir patikrinimo taškų nustatymas.

8

Patvirtintos būklės išlaikymas (5 žingsnis)

Planuodami patvirtinimo ir pakartotinio patvirtinimo strategiją (įskaitant ir pakartotinio patvirtinimo dažnumą),
maisto gamintojai turėtų suplanuoti valymo patvirtinimą tokiu būdu, kuris užtikrintų, kad nenukentėtų nei
teisinių reikalavimų atitiktis, nei maisto sauga ir kokybė. Periodiškai turėtų būti atliekamas pakartotinis
patvirtinimas, taip pat pakartotinis patvirtinimas yra reikalingas pasikeitus įrangai, maisto gamybos procesui ir
valymo programai. Pakartotinio patvirtinimo dažnumas ir apimtis turėtų būti nustatyta vadovaujantis rizika
pagrįstu požiūriu, kartu peržiūrint duomenų istoriją, susijusią su monitoringu ir patikrinimu.
Periodinis pakartotinis patvirtinimas turėtų būti atliekamas siekiant įvertinti proceso ir įrangos pasikeitimus
(pvz., senėjimą, sugedimą), kurie gali atsirasti per tam tikrą laikotarpį.
Pokyčiai, kuriems reikalingas pakartotinis patvirtinimas gali būti pasikeitimai susiję su įranga, žaliavų pokytis
(pvz., su skirtingu klampumu), gamybos procesų pasikeitimai, gamybos linijos kapitalinis remontas
(išjungimas ir pakartotinis paleidimas), valymo procedūrų, cheminių valymo priemonių ir parametrų, gamybos
srities arba palaikančios sistemos pasikeitimai, neigiamų saugos arba kokybės tendencijų pasirodymas, taip
pat naujų duomenų, pagrįstų naujausiomis žiniomis ir teisės aktais, pasirodymas.
Pasikeitimai turėtų būti kontroliuojami ir užfiksuoti dokumentuose kvalifikuoto asmens, turėtų būti nurodytas
procesas dėl sprendimo dėl pakartotinio patvirtinimo poreikio.
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