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Gıda Geri Çağırma Eylem Planı
İşletme adı bu geri çağırma planını güvenli olmayan ürünü piyasadan kaldırmak için kullanacaktır.
Geri çağırma eylemleri Ad Soyad, İş tanımı, tarafından koordine edilecektir
Adım 1 – Kamu sağlığı ve güvenliğini tehdit eden bir risk olduğu için bir geri çağırmanın gerekli olup olmadığına karar verin
Ne:
Nasıl:

Notlar:

Ad Soyad ürünün kamu sağlığı ve güvenliği için bir risk olup olmadığına karar verecektir.
-

Üründeki kusuru tespit edin

-

Ürünün kamu sağlığı ve güvenliği için bir risk olup olmadığını öğrenin

-

Kusurlu ürünün parti kodlarını tespit edin

-

Geri çağırmanın gerekli olup olmadığına karar verin.

Ürün kamu sağlığı ve güvenliği için bir risk oluşturmuyorsa ya da gıda güvenliği riski henüz doğrulanmamışsa geri çağırma gerekli değildir.
Ad Soyad ürünün önlem olarak geri çekilip çekilmeyeceğine karar verecektir.
Ürün kamu sağlığı ve güvenliği için bir risk oluşturuyorsa, geri çağırma gereklidir.

Adım 2 – Ne tür bir geri çağırmanın gerekli olacağına karar verin
Ne:

Nasıl:

Ad Soyad geri çekme mi, ticari seviyede geri çağırma mı yoksa tüketici seviyesinde geri çağırma mı yapılacağına karar verecektir. Gerekli olduğunda, Ad Soyad
destek almak için NSW Gıda Kurumu ya da FSANZ ile irtibata geçecektir.

Bir gıda güvenliği riski yoksa ya da gıda
güvenliği riski henüz doğrulanmadıysa, Ad
Soyad önlem olarak ürünü geri çekebilir.

Ürün doğrudan kamuya sunulmadıysa
(örneğin sadece toptancılara ya da hazır
yemek firmalarına satılan ürünler), Ad Soyad

Ürün perakende satışa sunulduysa, Ad Soyad
tüketici seviyesinde geri çağırma yapar.

ticari seviyede geri çağırma yapar.
Notlar:

Ad Soyad hangi tür geri çağırmanın gerekli olduğunu FSANZ veya NSW Gıda Kurumu ile görüşecektir.

Adım 3 – Bir dağıtım listesi oluşturun
Ne:

Ad Soyad ürünün kimlere dağıtılmış olduğunu belirler.

Nasıl:

Ad Soyad, müşteri siparişleri, teslimat makbuzları ve faturalar gibi kayıtları kullanarak bir müşteri listesi yazar ya da çıktısını alır.

Notlar:

Listeyi basit tutun. İhtiyaç duyulan bilgiler müşterinin adı, adresi, iletişim numarası ve etkilenen üründen ne kadar satın aldıklarıdır.
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Adım 4 – Geri çağırmayı gerçekleştirin
Ne:

Ad Soyad geri çağırmayı gerçekleştirecektir.

Nasıl:

Ad Soyad güvenli olmayan ürünü almış olabilecek bütün müşterilerle irtibata geçer ve şunları yapmalarını söyler:
– ürünü derhal satıştan kaldırmalarını ve
– güvenli olmayan ürünü imha ya da iade etmelerini.
Ad Soyad FSANZ ile irtibata geçecek ve geri çağırmanın detaylarını verecektir. Tüketici seviyesinde bir geri çağırma gerekiyorsa, Ad Soyad şu detayları
sağlayacaktır:
– tüketiciler ürünü nereye iade edebilir ve
– geri çağırma nasıl ilan edilecektir.

Notlar:

FSANZ geri çağırmanın ilan edilmesinde yardımcı olabilir.

Adım 5 – Değerlendirme ve raporlama
Ne:
Nasıl:
Notlar:

Ad Soyad olası risk sebeplerini tespit edecek (soruna ne yol açtı) ve riski ortadan kaldırmak için değişiklikler yapacaktır.
Ad Soyad olası sebeplerin listesini yapacak ve bu sorunla yeniden karşılaşılmasını önlemek için neler yapılabileceğini araştıracaktır.
Ad Soyad geri çağırma sonrası raporunu vermek için FSANZ ile irtibata geçecektir.
Geri çağırma raporlaması hakkındaki bilgiler şuradan edinilebilir: http://www.foodstandards.gov.au/industry/foodrecalls/conduct/Pages/default.aspx

İrtibat numaraları ve bilgileri
NSW Gıda Kurumu:

Telefon – 1300 552 406

Gıda Standartları Avustralya Yeni Zelanda (FSANZ):

Telefon – 02 6271 2610

FSANZ geri çağırma bilgileri:

http://www.foodstandards.gov.au/industry/foodrecalls/conduct/pages/default.aspx

NSW Gıda Kurumu geri çağırma bilgileri:

http://www.foodauthority.nsw.gov.au/industry/recalls
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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
foodauthority.nsw.gov.au
adresinden daha fazla
More resources at foodauthority.nsw.gov.au
kaynak edinilebilir
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