
1 kwietnia Strona 1 z  

 
 
 
 

WARUNKI WETERYNARYJNE DLA IMPORTU 
WOŁOWINY I PRODUKTÓW WOŁOWYCH 

Singapurski Urząd ds. Żywności (SFA) 

 
 

WOŁOWINA I PRODUKTY WOŁOWE 
 

a) Kraj/strefa są wolne od pryszczycy (FMD), w których przeprowadzono lub nie 
przeprowadzono szczepień przez sześć (6) miesięcy bezpośrednio 
poprzedzających datę uboju zwierząt oraz datę wywozu mięsa i produktów 
mięsnych do Singapuru. Status strefy wolnej od pryszczycy ze szczepieniami 
lub bez szczepień jest oficjalnie uznany przez OIE. 

 
b) Mięso z kością i podroby kwalifikują się do eksportu z kraju/strefy wolnych od 

pryszczycy, w której prowadzone są szczepienia, z wyjątkiem głowy, w tym 
gardła, języka i powiązanych węzłów chłonnych. 

 
c) Jeżeli produkty są eksportowane z kraju/strefy dotkniętych pryszczycą, zostały 

one poddane obróbce cieplnej wystarczającej do unieszkodliwienia wirusa 
pryszczycy zgodnie z wytycznymi OIE. 

 
d) W przypadku gdy dane państwo zostało uznane przez OIE za państwo o 

nieznacznym ryzyku występowania BSE, do eksportu kwalifikują się części 
wołowiny (z kością i bez kości) pochodzące od bydła w każdym wieku. 

 
e) W przypadku gdy dane państwo zostało uznane przez OIE za państwo o 

kontrolowanym ryzyku występowania BSE, do eksportu kwalifikują się części 
wołowiny pozbawione kości pochodzące od bydła w każdym wieku oraz 
części wołowiny z kością pochodzące od bydła w wieku poniżej 30 miesięcy. 

 
f) W przypadku gdy dane państwo zostało uznane przez OIE za państwo o 

nieokreślonym ryzyku występowania BSE, do eksportu kwalifikują się jedynie 
odkostnione części wołowiny pochodzące od bydła w każdym wieku, z 
zastrzeżeniem następujących warunków: 

 
i. Mięso pochodzi od bydła, które nie było karmione mączką mięsno-

kostną lub skwarkami pochodzącymi od przeżuwaczy. 
ii. Mięso nie zostało skażone tkankami nerwowymi lub limfatycznymi 

podczas procesu odkostniania. 
iii. Mięso nie zostało zanieczyszczone mięsem oddzielonym mechanicznie. 

 
g) Istnieje niezawodny system umożliwiający identyfikowalność i śledzenie zwierząt. 

 
h) Produkty nie zostały pozyskane od zwierząt podejrzanych lub potwierdzonych 

przypadków BSE, ani od podejrzanego lub potwierdzonego potomstwa lub 
kohorty przypadków BSE, jak opisano w Kodeksie Zdrowia Zwierząt 
Lądowych. 

 
i) Produkty zostały pozyskane od bydła, które nie zostało poddane procesowi 

ogłuszania za pomocą urządzenia wstrzykującego sprężone powietrze lub gaz 
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do jamy czaszkowej, ani procesowi uszkodzenia pnia mózgu. 
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j) Materiał szczególnego ryzyka1 został całkowicie i higienicznie usunięty z 
produktów przeznaczonych na eksport do Singapuru bez zanieczyszczenia 
mięsa. 

 
k) Produkty zostały przygotowane w zakładzie zatwierdzonym przez SFA i  

regularnie kontrolowanym przez właściwy organ pod kątem zgodności z 
warunkami importu do Singapuru. 

 
l) W przypadku przetworzonej wołowiny, produkty nie zawierają mięsa 

oddzielonego/odzyskanego mechanicznie. 
 

m) Mięso pochodzi od zwierząt, które urodziły się i były hodowane w kraju 
pochodzenia od urodzenia. 

 
n) Mięso pochodzi od zwierząt, które pomyślnie przeszły badanie przedubojowe i 

poubojowe oraz zostały uznane za wolne od chorób zakaźnych i zaraźliwych. 
Badanie przedubojowe i poubojowe zostało przeprowadzane przez lekarzy 
weterynarii lub inspektorów mięsa pod bezpośrednim nadzorem urzędowych 
lekarzy weterynarii. 

 
o) Mięso zostało pozyskane od zwierząt, które zostały poddane ubojowi, 

obróbce, pakowaniu i przechowywaniu w warunkach sanitarnych pod 
urzędowym nadzorem weterynaryjnym w zakładach zatwierdzonych przez 
dyrektora generalnego ds. żywności na eksport do Singapuru. 

 
p) Mięso nie zostało poddane działaniu chemicznych środków konserwujących 

ani innych substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 

q) Mięso zostało skontrolowane i uznane za nadające się do spożycia przez 
ludzi, oraz zostały podjęte wszelkie środki ostrożności w celu zapobieżenia 
zanieczyszczeniu mięsa przed eksportem. 

 
r) Produkty mięsne poddane obróbce w retorcie (np. konserwy) zostały poddane 

obróbce termicznej (proces sterylizacji o wartości sterylizacji nie mniejszej niż 
Fo3) do komercyjnej sterylizacji w hermetycznie zamkniętych pojemnikach i 
uzyskały przedłużoną trwałość w temperaturze otoczenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 W przypadku krajów o znikomym i kontrolowanym ryzyku występowania BSE materiał szczególnego ryzyka odnosi się do 
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mózgu, oczu, rdzenia kręgowego, czaszki i kręgosłupa bydła w wieku 30 miesięcy i starszego oraz do dystalnego odcinka jelita 
krętego i migdałków bydła niezależnie od wieku. W przypadku państw nieokreślonym ryzyku występowania BSE materiał 
szczególnego ryzyka odnosi się do mózgu, oczu, rdzenia kręgowego, czaszki i kręgosłupa bydła w wieku co najmniej 12 miesięcy 
oraz do dystalnego odcinka jelita krętego i migdałków bydła niezależnie od wieku. 


