جمهوري اسالمي ايزان
وسارت بهداشت  ،درمان وآموسش پششكي
اداره كل نظارت بز مواد غذايي  ،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي

تعهدنامه مقزرات ماده 11
اينجبنببن :مديرعبمل شركت كبرگبه /كبرخبنه .................
مسئول فني كبرخبنه /كبرگبه

هتعْس هي گززين كِ كليِ ًكبت هٌسرج بز رٍي اتيكت هحظَالت تَليسي ٍاحس ذَز را هغببق بب ٍيژگي ّبي پزٍاًِ
ّبي تبسيس ٍ بْزُ بززاري ٍ سبذت ٍ ضَابظ ٍ هقزرات هبزُ  11قبًَى هَاز ذَراكي  ،آشبهيسًي ،آرايشي ٍ بْساشتي بِ
سببى فبرسي ٍ ذَاًب بِ شزح سيز رعبيت ًوبئين .
 )1زرج ًبم ٍ آزرس هَسسِ سبسًسُ :
 )2قيس ًبم هحظَل :
 )3قيس شوبرُ پزٍاًِ سبذت اس ٍسارت بْساشت ٍ زرهبى ٍ آهَسش پششكي زر كبزر بٌسي بب حزٍف زرشت زرهحل
قببل رٍيت
 )4زرج ٍسى يب حجن
 )5زرج شوبرُ سزي سبذت
 )6زرج هَاز تشكيل زٌّسُ فزآٍرزُ (ًبم ٍ هيشاى هَاز ًگْسارًسُ )
 )7زرج تبريد تَليس ٍ اًقضبء زر هحل هٌبسب بب سهيٌِ رٍشي بٌحَيكِ بِ راحتي قببل تشريض ببشس .
 )8شزايظ ًگْساري
 )9زرج عببرت سبذت ايزاى
ّ )10زگًَِ ازعبي تغذيِ اي يب جساٍل ارسش تغذيِ اي ٍ يب ازعبي ذبص زر ذظَص هَاز آرايشي ٍ بْساشتي ٍ يب
هَارزي اس ايي قبيل هبًٌس گَاّي  HACCPبز رٍي اتيكت هٌَط بِ تبئيس قبلي ازارُ كل ًظبرت بز هَاز
غذايي ٍ بْساشتي هي ببشس .
 )11زر هَرز هحظَالت تحت ليسبًس شزكت ّبي ذبرجي قيس عببرت تحت ليسبًس بز رٍي اتيكت هٌَط بِ اذذ
هَافقت اس ٍسارت طٌبيع ٍ هعبزى ببستٌبز زستَرالعول شوبرُ  2019هَرخ  82/8/16آى ٍسارت ذبًِ ٍ اذذ پزٍاًِ
ّبي بْساشتي اس ايي ازارُ كل هي ببشس .
 )12تَطيِ ّبي بْساشتي كِ اس عزف ازارُ كل ًظبرت بز هَاز غذايي ٍ بْساشتي اعالم گززيسُ ٍ بعضبٌ زر پزٍاًِ
ّبي سبذت طبزرُ زرج گززيسُ است السم االجزا هي ببشس .
 )13اس زرج هغبلب ٍ تظبٍيز گوزاُ كٌٌسُ ٍ فزيبٌسُ ذَززاري ًوبئين .
 )14ضوٌبٌ ضزر ٍ سيبى ًبشي اس عسم رعبيت هَارز فَق بِ عْسُ ايٌجبًببى هي ببشس.
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي هسيزعبهل

اهضبء

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي هسئَل فٌي

اهضبء

تبريد :

