SMR.4.(3) Bezpieczeństwo żywności i pasz - higiena produkcji produktów pochodzenia
zwierzęcego
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Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw produkujących mleko i siarę
przeznaczone do obrotu
Rolnik przestrzega obowiązku zapewnienia, żeby surowe mleko lub siara
pochodziły od zwierząt, które spełniają określone wymagania:
są w dobrym stanie zdrowia (nie wykazują objawów choroby
mogącej powodować zakażenie mleka lub siary, a zwłaszcza nie
cierpią na infekcję układu rozrodczego z wydzielinami, zapalenie
jelit z biegunką i gorączką lub rozpoznawalny stan zapalny wymion);
wymiona są zdrowe (nie mają ran, które mogą zakazić mleko);
spełniono wymóg niepodawania niedozwolonych substancji lub
produktów lub zwierzęta nie były poddane nielegalnemu leczeniu;
4.17.

w przypadku podawania zwierzętom dozwolonych substancji lub
produktów, zostały zachowane okresy karencji określone dla tych
substancji lub produktów;
została wydana wymagana decyzja powiatowego lekarza
weterynarii o uznaniu stada za urzędowo wolne od brucelozy bydła
lub urzędowo wolne od gruźlicy bydła lub decyzja o uznaniu stada
za urzędowo wolne od brucelozy owiec i kóz lub decyzja
uwzględniająca odstępstwa i zakazy,
spełniono wymóg nie utrzymywania krów razem z kozami, które nie
są kontrolowane i badane na obecność gruźlicy.

Rolnik przestrzega obowiązku odizolowania zwierząt zakażonych
lub podejrzanych o zakażenie brucelozą lub gruźlicą lub innymi
4.18.
chorobami w celu uniknięcia negatywnego wpływu na surowe
mleko lub siarę pozyskiwane od zwierząt zdrowych.
Rolnik przestrzega w gospodarstwie produkującym surowe mleko lub siarę
z przeznaczeniem do wprowadzenia na rynek, warunków, które dotyczą:
a) pomieszczeń i wyposażenia;
4.19.

urządzenia do dojenia lub pomieszczenia, w których mleko i siara są
przechowywane, przenoszone bądź schładzane, są położone lub
skonstruowane w taki sposób, że nie powodują ryzyka zakażenia
mleka i siary,

pomieszczenia służące do przechowywania mleka lub siary są
chronione przed szkodnikami,
pomieszczenia służące do przechowywania mleka lub siary są
oddzielone od pomieszczeń, w których utrzymywane są zwierzęta,
pomieszczenia służące do przechowywania mleka lub siary
posiadają odpowiedni sprzęt chłodniczy w przypadku, jeżeli to jest
konieczne, z zastrzeżeniem odstępstw oraz gdy mleko bezpośrednio
po udoju jest odstawiane do punktu schładzania,
powierzchnie sprzętu, które wchodzą w kontakt z mlekiem lub siarą
(przyrządy, pojemniki, zbiorniki itp. przeznaczone do dojenia,
zbierania lub transportu), są łatwe do czyszczenia i dezynfekcji lub
są utrzymywane w dobrym stanie,
powierzchnie sprzętu, które wchodzą w kontakt z mlekiem lub siarą
są właściwie myte i w razie konieczności dezynfekowane, co
najmniej raz dziennie,
b) higieny podczas udoju, przechowywania i transportu;
przed rozpoczęciem dojenia strzyki, wymię oraz przylegające części
są czyste,
zapewniono identyfikację zwierząt poddanych leczeniu,
w przypadku, których występuje prawdopodobieństwo
przeniesienia pozostałości zastosowanych produktów leczniczych
weterynaryjnych do mleka lub siary,
spełniono wymóg, że mleko lub siara pozyskane od zwierząt
poddanych leczeniu nie zostało przeznaczone do spożycia przez
ludzi przed końcem zalecanego okresu karencji określonego dla
zastosowanego produktu leczniczego weterynaryjnego,
mleko lub siara bezpośrednio po udoju są przechowywane
w czystym miejscu zaplanowanym i wyposażonym w taki sposób,
aby uniknąć zakażenia,
mleko jest natychmiast schłodzone do temperatury
nieprzekraczającej 8oC (w przypadku codziennego odbioru mleka)
lub nieprzekraczającej 6oC (jeżeli odbiór nie odbywa się codziennie),
a nie miało zastosowania odstępstwo,
siara jest przechowywana osobno i w przypadku dziennego odbioru
jest natychmiast schłodzona do temperatury nieprzekraczającej 8oC
lub jeżeli odbiór nie odbywa się codziennie siara jest schłodzone do
temperatury nieprzekraczającej 6oC lub zamrożona a nie miało
zastosowania odstępstwo.

Wymagania przy produkcji jaj
Rolnik produkujący jaja przestrzega obowiązku przechowywania
ich, do czasu sprzedaży, tak aby były:
4.20 czyste, suche, wolne od obcych zapachów;
skutecznie zabezpieczone przed wstrząsami i bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych.

