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USTANAWIA WYMOGI SANITARNE DOT. SPROWADZANIA HEMODERIWATÓW
(krwiopochodnych)SPROWADZANYCH DO CHILE I UCHYLA USTAWY (rezolucje) NR 1598 z 1991
r. i NR 2333 z 2003 r.
Nr 2 778 niezawisła – Santiago, 16 maja 2012 r. - ZATWIERDZONO: Przepisy ustawy
organicznej Nr. 18755, Służby ds. Rolnictwa i Hodowli; Ustawa nr 18164, która
wprowadza zmiany w przepisach celnych; DFL RRA. Nr 16 z 1963 r. w sprawie zdrowia i
ochrony zwierząt; Dekret Nr 16 z 1995 r. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który
uchwala „Porozumienie z Marrakeszu”, dzięki któremu ustanawia się Światową
Organizację Handlu, oraz załączone Porozumienia, w tym stosowanie środków
sanitarnych i fitosanitarnych; zalecenia Kodeksu Sanitarnego dla zwierząt lądowych
Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), a także rezolucje dotyczące Służby ds.
Rolnictwa i Hodowli Zwierząt Nr 1.598 z 1991 r., 3138 z 1999 r., 1150 z 2000 r.,
2337 z 2003 r. i 6539 z 2011 r.
Mając na uwadze:
1. Że Służba ds. Rolnictwa i Hodowli Zwierząt (SAG) jest Agencją Państwową,
gwarantującą zdrowie zwierząt.
2. Że zadaniem Służby ds. Rolnictwa i Hodowli jest wprowadzenie środków
mających na celu zapobieganie wprowadzaniu czynników infekcyjno-zakaźnych
wywołujących choroby zakaźne i pasożytnicze, które wpływają na zdrowie
zwierząt.
3. Że jest koniecznym dostosowanie przepisów krajowych, dotyczących
produktu do postępu naukowego i znajomości standardów produkcji tego rodzaju
produktów.
Zarządzam:
1. Należy przestrzegać następujących wymagań sanitarnych dotyczących mączki z
krwi suszonej w komorach fermentacyjnych i sproszkowanych produktów z krwi suszonych
rozpyłowo, pochodzenia bydlęcego, wieprzowego i ptasiego sprowadzanych do Chile:
a)
Produkty te muszą być objęte urzędowym świadectwem, wydanym w momencie
wysyłki przez właściwy organ sanitarny kraju pochodzenia, potwierdzającym
zgodność z wymogami sanitarnymi i określającym kraj i zakład pochodzenia,
identyfikację towaru, ilość oraz wagę netto, odbiorcę, identyfikację środka
transportu i liczbę jednostek opakowania.
b)
Świadectwo sanitarne musi również potwierdzać, że:
i)

Zwierzęta, z których pochodzi mączka z krwi,
hemoglobina, osocze i inne sproszkowane produkty
z krwi wołowej, wieprzowej i ptasiej:
.

ii)

Zostały poddane ubojowi w rzeźni ze stałą
urzędową kontrolą lekarsko weterynaryjną ,
która spełnia warunki dot. infrastruktury,
procesu i kontroli sanitarnej.
. Zostały poddane badaniu przedubojowemu w
rzeźni
ze
stałą
urzędową
kontrolą
lekarsko weterynaryjną
Mączka z krwi suszonej w komorach fermentacyjnych i

produkty sproszkowane z krwi suszonej rozpyłowo
wprowadzane do kraju muszą być zgodne z
następującymi obróbkami cieplnymi,
odpowiednio w każdym przypadku:
.
.
.

Mączka z krwi suszonej w komorach
fermentacyjnych: produkt musi być poddany
działaniu temperatury 95°C przez 60 minut
lub 100°C przez 30 minut.
Krew pełna, hemoglobina, osocze i surowica
suszone rozpyłowo: produkt musi być
poddany minimalnej temperaturze na wejściu
do komory suszącej wynoszącej 180°C.
Wszelkie inne zabiegi gwarantujące, że
produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia,
które muszą zostać ocenione przez Służby

c.
Każda partia (produktu) musi zostać zbadana pod kątem obecności
Enterobacteriaceae oraz Salmonella spp., a wyniki muszą zostać umieszczone w
oficjalnym świadectwie sanitarnym lub do świadectwa powinny zostać dołączone
odpowiednie protokoły.
d.
Zakłady przetwórcze muszą posiadać program zapewnienia jakości i muszą być
uprzednio upoważnione przez Służby do importu swoich produktów do Chile, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
e.
Opakowanie lub opakowania produktów muszą być zapieczętowane i opatrzone
etykietą. Na nich należy podać kraj i zakład pochodzenia, identyfikację produktu,
jego ilość i wagę netto.
f.
Transport tych produktów z zakładu pochodzenie do miejsca przeznaczenia w
Chile, musi być zrealizowany w pojazdach lub komorach zapewniających utrzymanie
higienicznych warunków sanitarnych.
g.
Po przybyciu do kraju zostaną one poddane kontroli i badaniom określonym przez
Służbę ds. Rolnictwa i Hodowli Zwierząt, za które odpowiedzialni będą użytkownicy.
2. Zostają uchylone uchwały: Nr 1598 z 1991 r., która określa wymagania
sanitarne dotyczące sprowadzania gruczołów, mączki z krwi lub mięsa
liofilizowanego lub sproszkowanego, oraz Nr 2337 z 2003 r., która określa
wymagania sanitarne dotyczące sprowadzania mączki z krwi, hemoglobiny, osocza i
innych produktów krwiopochodnych w proszku.
. Odnotować, zapisać i opublikować.- Horacio Bórquez Conti, Dyrektor krajowy (S).

