Załącznik nr 2

Kwestionariusz dla zakładu przetwórstwa mięsnego w celu przeprowadzenia
inspekcji
1. Podstawowe informacje nt. działalności produkcyjnej zakładu
1.1 Nazwa zakładu

1.2 Państwowy/eksportowy numer rejestracyjny (jeśli dotyczy)

1.3 Dokument potwierdzający rejestrację zakładu przez organ weterynaryjny
(dołączyć kopię)
1.4 Faktyczny adres zakładu (z wskazaniem regionu administracyjnego i strefy)

1.5 Rodzaje działalności zakładu (ubój bydła/małych przeżuwaczy/
świń/koni/jeleni/królików/dziczyzny; rozbiór i pakowanie mięsa;
przechowywanie lub inne)
1.6 Przypisany poziom kompartmentu (określić poziom statusu i datę
przypisania)
Poziom kompartmentu (wskazać poziom statusu i datę przypisania)
1.7 Numer stempla weterynaryjnego
1.8 Data budowy i dopuszczenia do użytku (początkowa)
1.9 Daty ostatnich remontów; krótka charakterystyka podstawowych prac
1.10

Łączna liczba personelu zakładu (wg. stanu w dniu wizyty):

a.) personel pracowniczy i administracyjny zakładu
razem:
w tym:
-prywatnych lekarzy weterynarii:
-prywatnych techników weterynarii:
(pomocników, asystentów itp.)
b.) urzędowych (państwowych) pracowników zakładu

razem:
w tym:
- lekarzy weterynarii:

1.11
Liczba zmian. Czas trwania zmiany (w godzinach) (dla każdego
procesu):

1.12

Moc produkcyjna zakładu:

a.) przewidywana:
-rzeźni (sztuk na dobę)

-zakładu rozbioru (ton na dobę)

-zakładu wytwarzającego gotowe produkty mięsne (ton na dobę),
asortyment

- zakładu, w którym jednocześnie przechowywane są towary (w tonach)

b.) faktyczna obecnie:

--rzeźni (sztuk na dobę)

-zakładu rozbioru (ton na dobę)

-zakładu wytwarzającego gotowe produkty mięsne (ton na dobę),
asortyment

- zakładu, w którym jednocześnie przechowywane są towary (w tonach)

1.13 Lista krajów, do których prawo eksportu zostało oficjalnie zatwierdzone przez
właściwą władzę kraju.

1.14 Lista krajów, do których zakład eksportuje swoje produkty (obecnie)

1.15 Data ostatniej wysyłki produktów na eksport ( z załączeniem kopii świadectwa
weterynaryjnego i kompletu dokumentów towarzyszących)

1.16 Informacje dotyczące dostawców (zwierząt rzeźnych lub surowców mięsnych) ze
wskazaniem kompartmentów:

-liczba dostawców zwierząt/surowca (włącznie z liczbą gospodarstw hodowlanych)

-maksymalna odległość dostawców od zakładu

-ogólna liczba pogłowia we wszystkich gospodarstwach-dostawcach

-w przypadku, gdy zwierzęta rzeźne lub surowce mięsne (produkty mięsne) zostały
przywiezione z innych państw lub podmiotów Federacji Rosyjskiej należy podać
wykaz państw/podmiotów Federacji Rosyjskiej z uwzględnieniem stosunku
procentowego do ogólnej liczby dostaw

1.17 Wielkość produkcji w ciągu ostatnich trzech lat (w tonach)
Mięso
schłodzone

Mięso
zamrożone

Organy wewnętrzne i inne
surowce mięsne

Gotowe produkty
mięsne

2016 r.
2017 r.
2018 r.

1.18 Ogólna liczba badań laboratoryjnych prób pobranych od zwierząt i produktów
na bezpieczeństwo- oddzielnie za ostatnie 3 lata ze wskazaniem przedmiotu badań
(krew, mocz, mięso, wątroba, nerki i inne) zgodnie z programem państwowym,
włączając:

Wskaźniki
 Elementy
toksyczne

-ołów
-arsen
-kadm
-rtęć
-cyna
-chrom
 antybiotyki
(mg/kg)
-lewomycetyna
-z grupy tetracyklin
-bacytracyna
-inne preparaty
antybakteryjne
podawane
zwierzętom
przeznaczonym do
uboju w
gospodarstwach
hodowlanychdostawcach
-Inne badania
heksachlorocyklohek
san

Przedmiot

2016 r.
Liczba
badań

Liczba
wykrytyc
h
substancj
i
szkodliwy
ch i
niedozwol
onych

Przedmi
ot

2017 r.
Liczba
Liczba
badań
wykrytyc
h
substancj
i
szkodliwy
ch i
niedozwol
onych

Przedmi
ot

2018 r.
Liczba
Liczba wykrytych
badań
substancji
szkodliwych i
niedozwolonych

dichlorodifenylotrichl
oroetan (DDT) i jego
metabolity
 dioksyny
 nitrozaminy
 benzo(a)piren
 radionuklidy
(Bk/kg)
-cez -137
-stront-90
 wskaźniki
mikrobiologicz
ne
-liczba
mezofilnych
bakterii
tlenowych
oraz bakterii
fakultatywnie
beztlenowych
-bakterie z
grupy colli
(BCG)
staphylococcu
s
-salmonella
-listeria
-drożdże
-pleśń
-clostridium
redukujące
siarczyny

(sulfitereducin
g clostridium)

2. Spełnianie wymagań weterynaryjno-sanitarnych Republiki Uzbekistanu
3. System certyfikacji w zakresie weterynarii
4. Struktura organizacyjna służby weterynaryjnej zakładu
5. Plan działania w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej

