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Նախաբան
Հարգելի՛ Ընթերցող,
ՀԻԴԵԽ-ի այս ուղեցույցը վերնագրված է որպես՝ «Մաքրում և Վավերացում Սննդի
Արդյունաբերության մեջ - Առաջին մաս, Ընդհանուր Սկզբունքներ»: Այն հանդիսանում է առաջին
ուղեցույցը ՀԻԴԵԽ-ի փաստաթղթերի շարքից, որն ուղղված է այս ոլորտում հատուկ թեմաներին,
ՀԻԴԵԽ-ի «Մաքրման վավերացում» աշխատանքային խմբի հովանու ներքո: Նոր թեմաները
որոշվում են «դեպքից դեպք» սկզբունքով, հաշվի առնելով առաջնահերթությունները, որոնք
սահմանվում են այս Աշխատանքային Խմբի և աշխատանքային կոնկրետ հարցի համար միասին
հավաքված հատուկ մասնագետների թիմի կողմից: Նոր աշխատանքային նյութերի համար
առաջարկները
կարող
են
հանձնվել
ՀԻԴԵԽ-ի
Արտադրանքի
Տեսականու
Ենթահանձնաժաողովին, հետևելով ՀԻԴԵԽ-ի փաստաթղթի զարգացման ընթացակարգին,
ինչպես նշված է SCP 1-1-ում, որը կարելի է ներբեռնել ՀԻԴԵԽ-ի կայքից, տես՝
http://ehedg.org/uploads/SCP_Masterfile.pdf:
ՀԻԴԵԽ-ի
Արտադրանքի
Տեսականու
Ենթահանձնաժողովը հրավիրում է ՀԻԴԵԽ-ի միավորման բոլոր անդամներին ակտիվ դեր
ունենալ ուղեցույցների զարգացման գործընթացի մեջ: Բարելավե՛նք գիտելիքները կիսելով
փորձը:
Ամբողջովին Ձեր՝
Դր. Պետեր Գոլց, ՀԻԴԵԽ-ի Արտադրանքի Տեսականու Ենթահանձնաժաողովի Նախագահ

Ներածություն
Սննդի արդյունաբերությունը պետք է արտադրի սպառման տեսանկյունից անվտանգ
արտադրանք: Ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական մաքրությունը հանդիսանում է սննդի
անվտանգության նախապայման: Սնունդը կարող է աղտոտվել հետևյալ գործոններով. մանրէներ
և դրանց տոքսիններ, նախորդ արտադրանք և բաղադրանյութեր, որոնք հանդես են գալիս,
որպես ալերգեններ, մաքրող և ախտահանող միջոցների մնացորդներ և յուղեր: Այդ պատճառով
անհրաժեշտ է ապահովել արտադրական գործընթացի և օժանդակ սարքավորումների մշտական
և արդյունավետ մաքրում՝ ախտահանման առկայության կամ բացակայության դեպքում, սննդի
արտադրանքի խաչաձև աղտոտման կանխարգելման և այդպիսի վտանգների վերահսկման
նպատակով: Այսուհանդերձ, «ախտահանումով և առանց ախտահանման մաքրումը» կկրճատվի
և կներկայացվի, որպես մաքրում:
Ազգային և միջազգային օրենսդրությունը պահանջում է սննդի արդյունաբերությունից շուկայում
անվտանգ
սննդի
տեղակայում,
ինչպես
նաև
սարքավորում
արտադրողից՝
մաքրվող/մաքրողունակ սարքավորման մատակարարում (1, 2): Անհրաժեշտ է իրականացնել
մաքրման և ախտահանման գործընթացների վավերացում՝ համապատասխանության
ապահովվման նպատակով, ինչպես նաև հաստատված մաքրման գործընթացից հետո կոնկրետ
գործարկման համար հարմար մաքուր սարքավորման ապահովվման մասին փաստաթղթային
հիմք ներակայցնելու համար: Մաքրման գործընթացի վավերացումից հետո պետք է
իրականացնել մաքրման ընթացակարգերի օպտիմալացում՝ քիմիական նյութերի, էներգիայի, ջրի,
աշխատանքային ուժի, անսարք վիճակի ժամանակի և կորուստների կրճատումով:
Մաքրմանը և մաքրման վավերացմանը պատկանող մակերեսները ենթարկվում են
արտադրանքի հետ միտումնային և ոչ միտումնային շփման կամ այդ մակերեսներից կարող են
արտադրանքի ցայտյուններ, խտուցք, հեղուկներ կամ այլ նյութեր ծորել, կաթել, դիֆուզվել կամ
ներթափանցել արտադրանքի կամ արտադրանքի հետ շփվող մակերեսի մեջ կամ այն
մակերեսները, որոնք շփվում են փաթեթանյութի հետ: Դրանք նախագծվում են և ներկայացվում
են ՀԻԴԵԽ-ի բառարանում որպես սննդի/արտադրանքի հետ շփվող մակերեսներ: Մաքրման
գործընթացների վավերացումը պարտադիր չէ հատակների, պատերի և սարքավորումների
արտաքին հատվածների պոտենցիալ ոչ կրիտիկական մաքրման դեպքում: Բացառություն է
կազմում վտանգի գնահատման գործընթացը:
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Սովորաբար, վավերացում, մոնիթորինգ և հավաստամագրում բառերը ունենում են սխալ
մեկնաբանություն: Ճիշտ են ստորև նշված սահմանումները: Վավերացումը, դա մի գործողություն
է, որով կարելի է ապացուցել և ներկայացնել փաստաթղթային հիմք՝ գործընթացի, ընթացակարգի
կամ մեթոդի սպասված արդյունքներին հստակ ճանապարհով հանգեցնելու մասին: Այն
համապատասխանում է վտանգի վերահսկման մաքրման նպատակին: Վավերացումը պետք չէ
խառնել հավաստագրման հետ: ISO 22000 փաստաթղթում, մոնիթորինգը սահմանվում է որպես
պլանավորված ուսումնասիրությունների կամ չափումների շղթայի իրականացում՝ վերահսկման
գործընթացների
համապատասխան
գործելիությունը
գնահատելու
նպատակով:
Հավաստամագրումը սահմանվում է որպես ներկայացված պահանջներին համապատասխանելու
հաստատում, անկողմնակալ տվյալների ապահովվման միջոցով (3):
Այս փաստաթղթի սկզբունքները կարող են օգտագործվել որակի հսկման և առևտրային պիտակի
պաշտպանության համար նախատեսված մաքրման ծրագրերի վավերացման համար: Օրինակ՝
մսային մնացորդների հեռացումը բանջարեղենային ուտեստների արտադրությունից առաջ, կամ
տարբեր տեսակի մսային սնունդ արտադրող գործարանում խոզի մսի մնացորդների հեռացումը:
Այդ դեպքերում կարող է իրականացվել մակերեսներին մնացած ԴՆԹ-ի մնացորդների
հայտնաբերում:

1

Նպատակ և նկարագրություն

Մաքրման վավերացման հիմնական նպատակն է երաշխավորել սարքավորման մշտական
մաքրում սննդի մնացորդներից, մանրէներից, քիմիական և աղտոտող նյութերից, ալերգեններից,
կանխել արտադրանքների միջև վտանգների հնարավոր խաչաձև աղտոտումը: Այս
փաստաթուղթը կենտրոնանում է մաքրման վավերացման ընդհանուր մտահաղացման վրա և
նախատեսված է, որպես ընդհանուր ուղեցույց, սնունդ արտադրողների և վերահսկիչ
մարմինների կողմից օգտագործվելու համար: Այն չի համարվում կարգադրողական,
վավերացման հատուկ պահանջների դեպքում: Այս փաստաթուղթը ծառայում է միայն որպես
ընդհանուր ուղեցույց և սկզբունքները կարող են օգտակար լինել անվտանգ սննդի
արտադրությունում դրանց կիրառման դեպքում, ինչպես նաև հատուկ մաքրման գործընթացների
վավերացման ուղեցույցների պատրաստման գործում:
Սովորաբար, մաքրման վավերացումը կիրառվում է կրիտիկական մաքրման դեպքում, ինչպիսին
է սննդի հետ շփվող մակերեսների մաքրումը՝ երկու տարբեր արտադրանքի արտադրության
արանքում, հատկապես, եթե սնունդը պետք է օգտագործվի բարձր ռիսկի ենթակա մարդկանց
կողմից, օրինակ՝ հղի կանայք, նորածիններ, ցածր իմունային համակարգ ունեցող մարդիկ,
մեծահասակներ կամ ալերգիա ունեցող մարդիկ: Հետագայում, մաքրման վավերացումը պետք է
իրականացվի վտանգներով (պաթոգեն մանրէներ, տոքսիններ, ալերգեններ) աղտոտման և
խաչաձև աղտոտման ռիսկի առկայության դեպքում: Այն կարող է օգտագործվել յուրաքանչյուր
տիպի մաքրման գործընթացների դեպքում՝ սննդի սարքավորումներ արտադրողների,
ինժեներական կազմակերպությունների, սնունդ արտադրողների, ծառայություն մատուցողների և
քիմիական նյութեր արտադրողների կողմից:

2

Բառարան

ՀԻԴԵԽ-ի բառարանի (EHEDG Glossary) սահմանումները կիրառվում են այս փաստաթղթում: Այս
փաստաթղթին հատուկ սահմանումները տրված են ստորև:
Մաքրման վավերացում
Վավերացված ապացույցների ստացում այն մասին, որ եթե ախտահանման գործընթացով կամ
առանց ախտահանման մաքրումը պատշաճ կերպով իրականացված է, ապա այն արդյունավետ
հասել է հիգիենայի նպատակադրված մակարդակին արտադրանքի հետ շփվող տարածքներում,
որոնք հայտնաբերված էին վտանգների վերլուծության ընթացքում:
Մոնիթորինգ
Պլանավորված ուսումնասիրությունների կամ չափումների հերթականության իրականացում՝
վերահսկման միջոցառումների պատշաճ գործունեությունը գնահատելու նպատակով:
Արտադրական օդ
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Կոնդիցիոնած կամ մշակված օդ, որն օգտագործվում է տեխնոլոգիական սարքավորման ներսում
կամ հանդիսանում է որպես արտադրական գործընթացի մի մաս (օրինակ՝ արտադրանքի
վերնամասում առկա օդը կամ զտիչի սեղմված օդը):
Սննդի հետ շփվող մակերեսներ
Այն մակերեսները, որոնք կամա կամ ակամա ենթարկվում են արտադրանքի և այն մակերեսների
շփմանը, որոնք ցրցայտվում են արտադրանքով, կոնդենսատով, հեղուկներով կամ նյութերը
կարող են արտահոսել, կաթել, փոշեցրվել արտադրանքի մեջ կամ արտադրանքի հետ շփվող
մակերեսների վրա:
Որակավորում
Փաստաթղթով հաստատված ապացույցի ստացման ձևական գործընթաց, սարքավորումների և
կոմունալ հարմարանքների համապատասխանության վերաբերյալ: Հաճախ որակավորումը
վավերացման մի մասն է (նախնական փուլում), սակայն որակավորման միայն առանձին
քայլերը չեն կարող հանդիսանալ որպես վավերացման գործընթաց:
Հետադարձ վավերացում
Ներառում է անցած մաքրման գործընթացների գնահատականը այն պայմանով, որ կազմը,
ընթացակարգերը և սարքավորումը մնում են անփոփոխ (4, փոփոխված):
Վերավավերացում
Հաստատված գործընթացի (կամ դրա մի մասի) կրկնակի վավերացում՝ պահանջվող
պայմաններին շարունակական համապատասխանություն ապահովելու նպատակով (4):
Ստանդարտ Գործընթացային Ընթացակարգեր
Լիազորված գրավոր փաստաթուղթ, որը պարունակում է գործողությունների իրականացման
հրահանգներ (օրինակ՝ սարքավորման շահագործում, տեխնիկական սպասարկում և մաքրում,
նմուշառում, վերլուծություններ):
Վավերացման արձանագրություն (կամ պլան)
Հաստատված փաստաթուղթ, որը նկարագրում է իրականացվելիք գործունեությունների
վավերացումը, ինչպես նաև մաքրման գործընթացի վավերացման համար ընդունելի
չափանիշները և անձնակազմի պարտականությունների վավերացումը:
Վավերացման հաշվետվություն
Հաստատված թաստաթուղթ, որում հավաքված և ամփափված են ավարտված վավերացման
ծրագրերի գրառումները, արդյունքները և գնահատականները: Այն կարող է նաև պարունակել
առաջարկներ սարքավորման և/կամ մշակման բարելավվման վերաբերյալ (4, փոփոխված):
Վերահսկում
Օբյեկտիվ ապացույցների տրամադրման միջոցով հաստատում այն մասին, որ նշված
պահանջները կատարվել են:
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Վատագույն դեպք
Այն իրավիճակը կամ իրավիճակների հավաքածուն, որն ընդգրկում է աշխատանքային
պարամետրերի և պայմանների արտադրական վերին կամ ստորին սահմանները ՍԳԸ (SOP)-ի
ներսում, որոնք ստեղծում են
արտադրանքի կամ գործընթացի ձախողման ամենամեծ
հնարավորությունը, իդեալական պայմանների (իրավիճակների) համեմատ:

3

Ընդհանուր քննարկում

Եվրոմիությունում սարքավորում արտադրողները պետք է ներկայացնեն հրահանգներ մաքրման,
ախտահանման և ցայման մեթոդների վերաբերյալ, ոչ միայն հեշտ հասանելի տեղամասերի, այլ
նաև դժվար հասանելի և անհասանելի տեղմասերի համար (2): Սարքավորում արտադրողը
կարող է միայն տրամադրել ընդհանուր ցուցումներ սնունդ արտադրողին, քանի որ նա չգիտի
յուրաքանչյուր տեղակայման հատուկ օգտագործման նպատակները: Մաքրման գործընթացի
վավերացման պատասխանատվությունը ընկած է սնունդ արտադրողի վրա: Նա պետք է հաշվի
առնի, օրինակ՝ հումքի տեսակը, նախորդ և հաջորդող քայլերը սննդի արտադրության շղթայում
սպասված պահպանման ժամկետը և արտադրվող սննդի օգտագործումը, մաքրման համար
օգտագործվող քիմիական նյութերը, ընթացակարգերի ժամանակահատվածը: Խորհուրդ է
տրվում անցկացնել մաքրում և վավերացում սարքավորման, քիմիական նյութեր
մատակարարողի, մաքրող անձնակազմի, հատուկ սպառողների հետ համատեղ:
Գոյություն ունեն մաքրման վավերացման երկու հիմնական մոտեցումներ: Առաջինը՝ հիմնված է
փորձարկման միջոցով ստացված տվյալների վրա, իսկ մյուսը՝ նախորդ տվյալների անալիզի
վրա (հետադարձ վավերացում): Նախընտրելի է փորձարկվող վավերացումը: Հետադարձ
վավերացումը արդեն չի կիրառվում անվտանգ սննդի ստացման բնագավառում: Վավերացումը
կարող է ներառել վատագույն դեպքի փորձարկումներ, որոնք որոշում են մաքրման գործընթացի
ճշգրտությունը: Հնարավորության դեպքում, պետք է վավերացվի ամբողջ արտադրական գիծը:
Պետք է լինեն ՍԳԸ-ներ որոնք մանրամասնում են նմուշառման և փորձարկման մեթոդները: ՍԳԸում բոլոր նկարագրված գործընթացները պետք է վավերացվեն:
Պետք է իրականացվեն մաքրման գործընթացի իրար հաջորդող երեք կիրառումներ և պետք է
դրանք ոնենան հաջող ավարտ ՝ վավերացումը հաստատելու նպատակով:
Պետք է առկա լինեն համապատասխան համակարգեր, որոնք ներառում են կազմակերպչական,
փաստաթղթային, անձնակազմային և ֆինանսական բաղադրիչներ՝ վավերացումը կարճ
ժամանակում իրականացնելու համար: Պետք է ներգրավված լինեն որակի ղեկավարման և
ապահովման անձնակազմը: Պետք է առկա լինի մաքրման գործընթացի վավերացման համար
պատասխանատու անձնակազմ՝ համապատասխան փորձով և որակներով: Եթե մաքրման
գործընթացները իրականացվում են արտաքին կազմակերպությունների կողմից, ապա այդ
կազմակերպության անձնակազմը պետք է ներգրավված լինի վավերացման գործընթացներում:
Տվյալ ուղեցույցը կազմված է ըստ Նկար 1-ում պատկերված քայլերի:
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Մաքրման Վավերացման Գործընթացներ
Քայլ 1 – Նախապայմաններ

Քայլ 2- Մաքրման վավերացման
արձանագրություն

1.1 Սարքավորման
որակավորում
1.2 Վտանգի գնահատում

Քայլ 3- Մաքրման վավերացման
գործընթաց

1.3 Ընդունման չափանիշներ

1.4 Նմուշառման մեթոդներ
Քայլ 4- Մաքրման վավերացման
հաշվետվություն

1.5 Փորձարկման մեթոդներ

1.6 Աղտոտման գործընթաց
Քայլ 5- Վավերացված վիճակի
պահպանում

1.7 Մաքրման գործընթաց

Նկար 1- Մաքրման վավերացման իրականացման քայլեր

4
4.1

Նախապայմաններ (Քայլ 1)
Սարքավորման որակավորում (Քայլ 1.1)

Որակավորումը հանդիսանում է սարքավորման (ներառած մաքրող սարքավորումները և
համակարգերը) և կոմունալ հարմարանքների համապատասխանության վերաբերյալ
փաստաթղթային ապացույցի ձեռքբերման ձևական գործընաց: Որակավորման գործընթացը
պետք է ունենա տրամաբանական ընթացք, լինի համակարգված և պետք է հարմարեցված լինի
սարքավորման ֆունկցիաներին և գործունեությանը (ՀԻԴԵԽ Փաստ. 34):
Այդ նախապայմանը պարունակում է փաստաթղթեր, որոնցում ներկայացված են սնունդ
արտադրողի կողմից պատրաստված և սարքավորում արտադրողի համար նպատակային
հատկորոշումներ՝ ի համապատասխան օրենսդրական պահանջներին և ՀԻԴԵԽ-ի մի շարք
փաստաթղթերին (փաստ. No. 8, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 30, 32, 37, 42, 43 և 44):
Նաև պետք է կանխել մաքրող նյութի կամ դրա և սննդի բաղադրանյութերի փոխազդման
պատճառով առաջացած անձնակազմի, վերջնական սպառողի կամ սարքավորման վնասումը:
Պետք է հայտնի լինի ջրամատակարարման քիմիական բնութագրերը, հատկապես կոշտությունը
կամ այլ կարևոր ցուցանիշներ: Ջրի մանրէաբանական աղտոտվածությունը չպետք է գերազանցի
մաքրության թույլատրելի սահմանը:
Մաքրման գործընթացներում արտադրական օդի օգտագործման դեպքում պետք է իրականացվի
վտանգի գնահատում՝ վերջինիս որակը որոշելու նպատակով:
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4.2

Վտանգի գնահատում (Քայլ 1.2)

Այդ նախապայմանը առաջին հայացքից գնահատում է այն գործոնները, որոնք կարող են ազդել
մաքրման արդյունքների վրա: Դա պետք է իրականացվի սարքավորման նկարագրության
փաստաթղթերի ուսումնասիրության միջոցով: Դա նաև պետք է իրականացվի հաշվի առնելով
սննդի արտադրական գործընթացը և մաքրման ընթացակարգերը: Պետք է գնահատել հետևյալ
գործոնները՝
— Սննդի արտադրական գործընթացի կրիտիկականությունը, այսինքն՝ վերջնական
արտադրանքի սննդի անվտանգության մակարդակով պահանջվող մաքրման աստիճանը,
կապված ԴՆԹ-ի կամ մանրէաբանական չափորոշիչների հետ;
— Մաքրման համար բարդ տեղամասերի հայտնաբերում, ինչպես նաև
հատվածներ;

ապամոնտաժվող

— Արտադրանքի և աղտոտող նյութերի
քիմիական ֆիզիակական և մանրէաբանական
չափանիշները (օրինակ՝ մածուցիկություն, ջրի ակտիվություն, pH, ալերգենների
պարունակություն, սննդային բաղադրիչներ, կպչելիություն, փոխազդեցություն);
— Մինչև մաքրումը, չմաքրված սարքավորման պահման պայմանները, ժամանակահատվածը և
սարքավորման մաքրման ու վերաօգտագործման միջև ժամանակահատվածը;
— Մաքրման տեսակը, միջանկյալ մաքրում արտադրության ընթացքում (խմբաքանակների
միջև) կամ հետարտադրական;
— Արտադրական գործընթացի պայմանների ազդեցությունը աղտոտման աստիճանի և բնույթի
վրա;
— Մաքրման մեթոդները;
— Մաքրող միջոցի տեսակը:
Ոչ հիգիենիկ նախագծված սարքավորման մաքրումը կլինի ավելի դժվար և ժամանակատար,
համեմատած հիգիենիկ նախագծված սարքավորման հետ:

4.3

Ընդունման պահանջները (Քայլ 1.3)

Այդ նախապայմանը ներառում է վերջնական արտադրանքի հետ կապված գործընթացների
մաքրության չափանիշներ, ինչպես նաև HACCP պլանի վրա հիմնված չափանիշներ:
Նմուշում աղտոտիչների չափաքանակների համար նախատեսված ընդունման չափանիշները
պետք է հիմնված լինեն արտադրողի սննդի անվտանգության քաղաքականության և վտանգի
գնահատման վրա: Սահմանների ստեղծումը կարող է լինել արտադրանքից կախված կամ
արտադրանքը կարող է խմբավորվել ընտանիքների մեջ և ընտրվի վատագույն դեպքի
արտադրանք: Մակերեսների հետ կապված, չափանիշները կարող են ներկայացվել որպես
մաքրումից հետո սարքավորման մակերեսի վրա մնացորդների առավելագույն թույլատրելի
սահմանի ձևով, օրինակ՝
2

— մգ/սմ օրգանական նյութերի համար;
2

— մանրէների համար՝ գաղութ առաջացնող միավոր (ԳԱՄ)/սմ ;
— չհ(չի հայտնաբերվել)/մակերես՝ մանրէների, ԴՆԹ-ի կամ քիմիական նյութերի համար:
Հիմնվելով վտանգի գնահատման վրա, ալերգենների կամ տոքսինների մակարդակը պետք է
լինի լավագույն փորձարկման մեթոդների թույլատրելի սահմանից ցածր մակարդակի վրա:
Չափանիշները կարող են նաև ներկայացվել լվացման/ցայման հեղուկում մնացորդի քանակի
տեսքով, օրինակ՝
— մկգ/մլ օրգանական նյութերի կամ ալերգենների համար;
— մգ/մլ անօրգանական միացությունների համար (օրինակ կալցիում);
— մկգ/մլ ախտահանիչ նյութի և/կամ լվացող միջոցի համար;
— ԳԱՄ/մլ մանրէի համար.
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Մնացորդային օրգանական նյութերի քանակը կարող է արտահայտվել նաև հարաբերական
լուսային միավորներով (ՀԼՄ)՝ ԱՏՖ-մեթոսի օգտագործման դեպքում:
Ընդունման չափանիշներից շեղված մնացորդային աղտոտումը (կեղտ, մանրէ և մաքրող միջոց)
պետք է հանգեցնի մաքրման, ինչպես նաև ախտահանման: Աղտոտիչների բացակայությունը
միշտ չէ, որ հանդիսանում է պատշաճ մաքրման հուսալի ապացույց և կարող է հանդիսանալ ոչ
ճիշտ նմուշառման կամ փորձարկման մեթոդի արդյունք:
Նմուշառման ընթացքում պետք է բացահայտվեն դժվար մաքրվող տեղամասերը:
Վերջնական արտադրանքի հետ կապված, պետք է ներկայացվի աղտոտիչների առավելագույն
քանակը, օրինակ՝ ալերգենների: Ընդհանուր առմամբ չափանիշները բավարար են, բայց
արտադրողի համար խորհուրդ է տրվում որոշ դեպքերում ստեղծել իր սեփական չափանիշները,
կապված հատուկ կատարողական չափանիշների հետ:

4.4

Նմուշառման մեթոդներ (Քայլ 1.4)

Զննական և զգայական գնահատման մեթոդներ
Մաքրման ծրագրի հաջողության առաջնային չափանիշներից են տեսողական մաքրությունը և
հոտի ու թաղանթների բացակայությունը: Անարդյունավետ է իրականացնել սարքավորման
հետագա փորձարկում, եթե այն չի համապատասխանում վերոհիշյալ չափանիշներին:
Ուլտրամանուշակագույն լույսը օգնում է հայտնաբերել մնացորդային նյութերի հետքերը: Կարող
են օգտագործվել հատուկ ներկանյութեր, մնացորդների հայտնաբերման համար: Կարող է
օգտագործվել նաև էնդոսկոպ, տեղում մաքրման համակարգերում դժվար հասանելի
տեղամասերի զննման և մաքրության գնահատման համար: Կարող է պահանջվել նաև
ապամոնտաժում:
Նմուշառման մեթոդներ
Ընդունելի են նմուշառման երկու մեթոդներ՝ ուղղակի և անուղղակի մեթոդներ: Ցանկալի է այդ
երկու մեթոդների համադրությունը:
Ամենաշատը կիրառվում է մակերեսների ուղղակի նմուշառումը և կարող է իրականացվել
քսուքների, սրբող միջոցների, սպունգների կամ քերիչների օգնությամբ: ISO 18593 (5)–ը
նկարագրում է նմուշառման մեթոդներ՝ քսուքներով և հպվող թասիկներով: Նմուշառված
2
հատվածի
մակերեսը
(սմ )
պետք
է
լինի
հայտնի:
Այդպիսի
նմուշառման
վերարտադրողականությունը ցածր է և այդ պատճառով իրականացնողները պետք է անցնեն
պատշաճ ուսուցում: Պետք է հասկանալ, որ այդպիսի նմուշառումը, անկախ կիրառվող մեթոդից,
թույլ է տալիս մանրէների պոպուլացիայի մասնակի հավաքում: Նմուշառման կրկնումը
կապացուցի չվերցված մանրէների առկայություն: Հարաբերությունը՝

արտահայտում է վերցրման արժեքը և կախված է բազմաթիվ գործոններից, օրինակ՝ մակերեսի
նյութ, մանրէների պոպուլյացիա, կեղտի բնույթ, նմուշառման սարք, կիրառվող ուժ,
իրականացնող և այլն: Ինչպես նշվում է վերևում, եթե ԳԱՄ-ի մեծ քանակը վկայում է
անարդյունավետ մաքրման մասին, ապա ԳԱՄ-ի բացակայությունը չի հանդիսանուոմ պատշաճ
մաքրման ապացույց: Մնացորդային ԳԱՄ-ի հայտնաբերումը կհանգեցնի
մաքրման
ախտահանման որակի կասկածելի լինելուն:
Հայտնի ծավալով ցայող ջրի անուղղակի նմուշները կարելի է հավաքել և գնահատել դրանց
քիմիական և մանրէաբանական կազմը: Այս մեթոդը թույլ է տալիս նմուշառել մեծ մակերես
ունեցող, անհասանելի կամ դժվար հասանելի տեղամասեր: Դա կարող է օգատակար լինել նաև
մաքրող նյութի մնացորդային քանակների ստուգման համար:
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4.5

Փորձարկման մեթոդներ (Քայլ 1.5)

Փորձարկման մեթոդները, որոնք
օգտագործվում են մնացորդների կամ աղտոտիչների
հայտնաբերման համար պետք է լինեն հատուկ տվյալ միացության կամ միացության դասի
համար (օրինակ՝ արտադրանքի մնացորդ, մաքրող միջոցի մնացորդ): Օգտագործվող մեթոդը
պետք է վավերացվի և պետք է հայտնի լինի դրա քանակական և որակական որոշման սահմանը
և այն պետք է լինի բավարար զգայուն՝ մնացորդի կամ աղտոտիչի ընդունված նվազագույն
սահմանը որոշելու համար, կապված նյութի, կեղտի և նմուշառման մեթոդի հետ: Նշում.
մնացորդների կամ աղտոտիչների քանակների բացակայությունը/չհայտնաբերվածությունը չի
վկայում մաքրումից հետո մնացորդային աղտոտիչների բացակայության մասին: Դա միայն
նշանակում է, որ աղտոտիչները բացակայում են այդ հատուկ նմուշում, այդ փորձարկման մեթոդի
որոշման սահմանից ցածր քանակներով:
Չեզոքացման քայլը անհրաժեշտ է իրականացնել մանրէաբանական փորձարկումներից առաջ՝
ախտահանման գործընթացը վավերացնելու նպատակով և ախտահանիչ նյութի մնացորդային
քանակով պայմանավորված ճնշումը մարելու համար:

4.6

Աղտոտման ընթացակարգը (Քայլ 1.6)

Այս նախապայմանը ներառում է աղտոտման հետ կապված վատագույն դեպքը, կամ աղտոտման
սցենարների խմբավորումը:
Աղտոտման գործընթացը պետք է լինի նույնական վատագույն դեպքի սցենարին: Երկարատև
արտադրական
գործընթացի
ժամանակ
(օրինակ՝
մեկ
ամիս),
այդպիսի
երկար
ժամանակահատվածների մոդելավորումը կարող է լինել ոչ պրակտիկ: Խորհուրդ է տրվում սկսել
կարճատև փորձարկումներ՝ հետագա մեծացումով:
Որոշ դեպքերում, մշակվող սննդի մեջ օգտակար է ավելացնել մանրէներ՝ մաքրման
արդյունավետությունը մանրէաբանական տեսանկյունից գնահատելու նպատակով: Մանրէները
կարող են նաև օգտագործվել մակերեսները կամ մակերեսների հատվածները աղտոտելու
համար՝ մաքրման արդյունավետության առանձին ստուգումը գնահատելու նպատակով: Քանի որ
խորհուրդ չի տրվում մանրէներով աղտոտել արտադրական տարածքները, ապա կարող են
օգտագործվել մանրէների փոխարինիչներ: Փոխարինիչների օգտագործումը պետք է խստորեն
վերահսկվի՝ շրջակա տարածքների չափազանց բարձր աղտոտման քանակներից խուսափելու
նպատակով:

4.7

Մաքրման ընթացակարգ (Քայլ 1.7)

Պետք է որոշել մաքրման
արտադրանքի փոխում):

չափանիշները

(օրինակ՝

աղտոտման

սահման,

ժամանակ,

Համապատասխան մաքրման գործընթացները պետք է իրականացվեն համաձայն՝ Ստանդարտ
Գործընթացային Ընթացակարգերի (ՍԳԸ) և պետք է հաստատվեն պլանավորված մաքրման
համար: ՍԳԸ-ն պետք է պարզաբանի՝
— մաքրման հաճախականությունը և ոչ արտադրական ժամանակը;
— ջրի որակը;
— մաքրման և ախտահանման միջոցների բնույթը;
— մաքրման գործընթացի չափանիշները (օգտագործվող սարքավորում, քիմիական նյութերի
կոնցենտրացիան, ժամանակը, ջերաստիճանը, ճնշումը, հոսքի արագությունը) և դրանց
գրանցումը;
— ներգրավված անձնակազմի պատասխանատվությունները և որակավորումները;
— մաքրման գործընթացի մոնիթորինգ՝ ներառած զգայաչափիչների չափաբերումը:
Պետք է իրականացվի մաքրման, մոնիթորինգի և նմուշառման համար պատասխանատու
անձնակազմի պատշաճ ուսուցում:
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5

Մաքրման վավերացման արձանագրության ստեղծում (Քայլ 2)

Մաքրման վավերացումը պետք է նկարագրվի մաքրման վավերացման արձանագրության մեջ,
որը պետք է հաստատվի: Վավերացման արձանագրությունը պարտադիր փաստաթուղթ է և
ներառում է ամբողջ գործընթացի վավերացման մանրամասներ, որոնք պարունակում են
կարծիքների ամփոփում և թույլ է տալիս բոլոր նախապայմանների առկայության ստուգում:
Վավերացման արձանագրությունները բաղկացած են հետևյալ տարրերից՝
— վավերացման գործընթացի նպատակ;
—

առանձին արտադրանքի կամ խմբաքանակի վավերացման անհրաժեշտություն;

— անձնակազմ՝ պատասխանատու վավերացման իրականացման և հաստատման համար;
— սարքավորման և դրա տեղակայման որակավորման որոշում և կարգավիճակ;
— վտանգի գնահատման և ընդունման չափանիշների արդյունքներ;
— արտադրության ավարտի և մաքրման գործընթացի սկսելու միջև միջակայք, վատագույն
դեպքի սցենարներ;
— կիրառվող վատագույն դեպքի սցենարների նկարագրություն (ժամանակ,
աղտոտում/արտադրանքի տեսակ, քիմիական կոնցենտրացիա, ջերմաստիճան, ժամանակ,
հոսք, ճնշում);
— մաքրման գործընթացի
պահանջները;

մանրամասները

(ՍԳԸ),

ներառած

ամենօրյա

մոնիթորինգի

— մաքրման ցիկլերի թիվը (նվազագույնը՝ երեք);
— աղտոտման գործընթացի մանրամասն նկարագրություն;
— նմուշառման ընթացակարգ, նմուշառման կետերի նկարագրություն;
— փորձարկման մեթոդներ;
— ուղղիչ գործողություններ՝ ընդունման չափանիշներին չհամապատասխանելու դեպքում;
— փորձարկման արդյունքների փաստաթղթագրում;
— գրականության հղումներ
— հավելվածներ, որոնք կարող են պարունակել.
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արտադրական գործընթացի մանրամասն նկարագրություն;



Խողովակների և սարքերի պատկերներ;



գործընթացի վերահսկման կետեր;



վավերացման և ստուգման տվյալներ;



ֆոտոապացույցներ տեսողական զննման և նմուշառման կետերի մասին



հավելյալ փաստաթղթեր (մաքրման գործընթացներ/գրանցումներ):

Մաքրման վավերացման գործընթացի իրականացում (Քայլ 3)

Պետք է իրականացվի նվազագույնը երեք իրար հաջորդող մաքրման վավերացման փորձարկում,
որոնք համապատասխանում են վավերացման նպատակներին, հաջող վավերացման համար:
Եթե փորձարկումներից որևիցէ մեկը չի համապատասխանում նպատակին, ապա վավերացումը
պետք է կանգնեցվի և՛ մաքրման գործընթացը, և՛ վավերացման արձանագրությունը պետք է
վերանայվեն: Վավերացումը, այնուհետև, պետք է սկսել նորից, համապատասխան ողղումներից
հետո:
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Մաքրման վավերացման հաշվետվության ստեղծում (Քայլ 4)

Մաքրման վավերացման արդյունքները պետք է ներկայացվեն մաքրման վավերացման
հաշվետվության մեջ, որը ներառում է արդյունքներ և եզրակացություններ: Մաքրման
հաշվետվությունները
պետք է պահպանվեն: Այդ վերջնական փաստաթուղթը պետք է
պահպանվի և ստորագրվի գործարկողի և որակի ապահովման մասնագետի կողմից: Դա պետք է
ներառի.
— նպատակի մասին կարճ նկարագրություն և վավերացման գործընթացի նկարագրություն;
— արդյունքների գնահատման ամփոփում՝ կարծիքների և եզրակացությունների հետ միասին;
— արձանագրությունից շեղումների նկարագրությունը; հիմնավորում;
— ընդհանուր եզրակացություն;
— կցումներ և հավելվածներ, օրինակ՝
արդյունքներ, նմուշառման նկարներ;

մոնիթորինգի

արձանագրություն,

փորձարկման

— վավերացման հաստատում;
— մոնիթորինգի և վավերացման կրիտիկական կետերի որոշում:
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Վավերացված վիճակի պահպանումը (Քայլ5)

Վավերացման և վերավավերացման քաղաքականության ընթացքում, սնունդ արտադրողը պետք
է այնպես պլանավորի մաքրման վավերացումը, որ ապահովի օրենսդրական պահանջները և
սննդի որակը ու անվտանգությունը: Պետք է իրականացվեն հաճախակի վերավավերացումներ,
ինչպես նաև վերավավերացում սարքավորման, արտադրական գործընթացի կամ մաքրման
ծրագրի փոփոխությունից հետո: Վերավավերացման հաճախականությունը պետք է որոշվի ըստ
ռիսկի վրա հիմնված մոտեցումների և հին տվյալների վերանայման գործընթացների:
Հաճախակի վերավավերացումը պետք է իրականացվի՝ գործընթացի
փոփոխությունը գնահատելու նպատակով:

և սարքավորման

Վերավավերացում պահանջող փոփոխությունները կարող են ներառել սարքավորման, հումքի,
գործընթացի, գծի ստուգման, մաքրման գործընթացների, մաքրող նյութերի և պայմանների,
արտադրական տեղամասի կամ մատակարարող համակարգի փոփոխություններ:
Փոփոխությունները պետք է վերահսկվեն և փաստաթղթագրվեն որակավորված մասնագետների
կողմից, ներառելով վերավավերացման անհրաժեշտությունը:
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