اإلفصاص عن
مسببات الحساسية
يمكن أن تمثل حساسية الغذاء
خطرا على الحياة وهي تشكل
ً
مصدر قلق متزايد في أستراليا.
وفي الواقع ،تعاني أستراليا من
أحد أعلى معدالت انتشار
الحساسية في العالم .ففي والية نيو
ساوث ويلز وحدها ،يُصاب
بحساسية الغذاء طفل من بين كل
 20طفلً تيريبًا وفردين بالغين من
بين كل  100فرد بالغt .

المستوردون مسؤولون عن ضمان وضع

يجبtأيضًاtاإلعالنtعنtالغلوتين ومحتوياتt

الملصيات بصورة صحيحة على وارداتهم

الكبريتات علىtالملصقاتtالغذائيةtلألغذيةt

وعن توفير معلومات واضحة ودقيية عن حالة

المعلبةt r

حساسية منتجاتهمt .

يجب على المنشآت الغذائية ضمان أحد
األمرين التاليينt :

استيفاء متطلبات مدونة المعايير
الغذائية

 وضع ملصق يتضمن معلومات دقيية

يجب على جميع المنشآت الغذائية استيفاء
المتطلبات اليانونية لمدونة المعايير الغذائية
المنصوص عليها في:

 المعيار  1-2-3إيضاحاتtالتحذيرt
والنصحtوإعالناتهاtاإللزامية

دورا رئيسيًا في
تؤدي صناعة المواد الغذائية ً

تتطلب مدونة المعايير الغذائية من جميع

المساعدة على إدارة حساسية الغذاء .وقد

المنشآت الغذائية في نيو ساوث ويلز توفير

ُوضعت هذه النشرة لجميع شركات تصنيع

معلومات عن مسببات الحساسية الثمانية األكثر

المواد الغذائية وتجارها ومستورديها

شيوعًا على ملصيات المواد الغذائية لألغذية

لمساعدتهم على فهم التزاماتهم بشأن اإلعلن

المعلبةt :

عن مسببات الحساسية لضمان كون هذه المواد
آمنةً للمستهلكينt .

 الفول السوداني t

 البيض t

شركات تصنيع المواد الغذائية مسؤولة عن

 الحليب t

على هذه الموادt .

النقاط الرئيسية إلدارة مسببات
الحساسية

 تدريب الموظفين على مخاطر مسببات
حساسية الغذاء وإدارتها واإلبلغ عنهاt .
 توفير معلومات واضحة ودقيية عن حالة
مسببات الحساسية في المنتجt .

الغذاءt .
تجار المواد الغذائية مسؤولون تجاه

 القشريات t

بيوائم الطعام من خلل توفير معلومات بشأن

 عدم وجود مسببات الحساسية في الغذاء
الذي ُ
طلب على وجه التحديد عدم احتوائه

التجزئة الييام بما يليt :

إدارة الوجود غير الميصود لمسببات حساسية

فيتعين عليهم مساعدة المستهلك بتيديم خيارات

المستهلكt .

 تنفيذ خطة فعّالة إلدارة مسببات الحساسية t

 السمك t

المستهلكين إذا تم اإلعلن عن حساسية الغذاء.

في منشآت األغذية عندما يطلبها

من المهم بالنسبة لشركات التصنيع وتجار

 الجوز t

مسؤولية اإلعالن عن مسببات
الحساسية

وتيديمها عن طريق الموظفين المسؤولين
عن بيع األغذية غير المعبأة التي تُصنع

 إدارة الوجود غير الميصود لمسببات
حساسية الغذاءt .

 السمسم t

بالنسبة للمستوردين ،فإنه من الضروري قيامهم

 فول الصويا t

بما يليt :

محتوى مسببات الحساسية التي قد تكون

 توفير معلومات واضحة ودقيية عن حالة

موجودة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في

مسببات الحساسية في المنتج المستوردt .

عناصر قائمة الطعامt .

 ضمان وضع الملصيات بصورة صحيحة
على وارداتهم t
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tبشأنtالخارجtفيtللموردينtالمشورةt تقديم
tمدونةtفيtالملصقاتtوضعtمتطلبات
t trالنيوزيلنديةtاألستراليةtالغذائيةtالمعايير

معلومات إضافية
 تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني لهيئة
مراقبة األغذية بوالية نيو ساوث ويلز
على الرابط
t www.foodauthority.nsw.gov.au
t  تفضل باالتصال بخط المساعدة على الرقم
t 1300 552 406

tالتحذيرt إيضاحات1-2-3  المعيار
t:اإللزاميةtوإعالناتهاtوالنصح
www.comlaw.gov.au/Details/
F2011C00610

t إيضاحات1-2-3  المعيار-  دليل المستخدم
t:اإللزاميةtوإعالناتهاtوالنصحtالتحذير
www.foodstandards.gov.au/
code/userguide/pages/warnin
gandadvisoryde1403.aspx
 مدونة المعايير الغذائية (حساسية الغذاء
:)وعدم تحملها – بوابة حساسية الغذاء
www.foodstandards.gov.au/
consumer/foodallergies/food
allergen
t portal/Pages/default.aspx

t

t
About the NSW Food Authority: The NSW Food Authority is the government organisation that helps ensure NSW food is safe
and correctly labelled. It works with consumers, industry and other government organisations to minimise food poisoning by
providing information about and regulating the safe production, storage, transport, promotion and preparation of foodtr
Note: This information is a general summary and cannot cover all situations. Food businesses are required to comply with all of
the provisions of the Food Standards Code and the Food Act 2003 (NSW).

6 Avenue of the Americas, Newington NSW 2127
PO Box 6682, Silverwater NSW 1811
T 1300 552 406
contact@foodauthority.nsw.gov.au
ABN 47 080 404 416
u tt to M ytotoetu ooMet secruosrr eroM
More resources at foodauthority.nsw.gov.au
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