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Kế Hoạch Thu Hồi Thực Phẩm
Tên Cơ Sở (Tiệm Thịt) sẽ dùng kế hoạch thu hồi này để loại bỏ những sản phẩm không an toàn khỏi thị trường.
Việc thu hồi sẽ nằm dưới quyền điều khiển của Tên Họ, Chức vụ/Nhiệm vụ,
Bước 1 – Quyết định việc thu hồi có cần thIết vì có nguy cơ liên quan đến sức khỏe và sự an toàn công cộng không
Vấn đề:

Tên Họ sẽ quyết định liệu sản phẩm có là một nguy cơ đối với sức khỏe và sự an toàn công cộng không.

Cách
nào:

-

Tìm ra khuyết điểm của thực phẩm

-

Tìm ra ký số (codes) của loạt hàng có khuyết điểm

Ghi
chú:

-

Tìm hiểu xem sản phẩm có đưa đến nguy cơ đối với sức khỏe và sự an
toàn công cộng không

-

Quyết định liệu việc thu hồi có cần thiết không.

Nếu sản phẩm không đưa đến nguy cơ đối với sức khỏe và an toàn công cộng hay nguy cơ an toàn thực phẩm chưa được xác nhận sự thu hồi không cần thiết.
Tên Họ sẽ quyết định liệu có nên thu hồi sản phẩm như một biện pháp dự phòng hay không.
Nếu sản phẩm có đưa đến nguy cơ đối với sức khỏe và sự an toàn công cộng sản phẩm này đòi hỏi phải được thu hồi.

Bước 2 – Quyết định loại thu hồi nào cần được đưa ra thực hiện
Vấn đề:

Cách
nào:

Ghi
chú:

Tên Họ sẽ quyết định liệu có nên thực hiện việc rút sản phẩm về, thu hồi sản phẩm trong nội bộ ngành buôn bán hay thu hồi sản phẩm từ người tiêu thụ. Khi cần
thiết, Tên Họ sẽ liên lạc với Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm NSW hoặc Cơ Quan FSANZ để nhờ giúp đỡ.
Tên Họ có thể sẽ rút sản phẩm về như một biện pháp dự
phòng nếu chưa có nguy cơ liên quan đến việc an toàn
thực phẩm hoặc nguy cơ an toàn thực phẩm chưa được
xác nhận.

Tên Họ sẽ thực hiện việc thu hồi trong nội bộ
ngành buôn bán nếu sản phẩm chưa được đưa
ra thị trường, chẳng hạn như thực phẩm chỉ mới
được bán cho các nhà buôn và giới cung cấp thực
phẩm mà thôi.

Tên Họ sẽ thực hiện việc thu hồi sản phẩm
từ giới tiêu thụ nếu sản phẩm đã được phân
phối đến các nhà bán lẻ.

Tên Họ sẽ thảo luận với Cơ Quan FSANZ hoặc Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm NSW về vấn đề loại thu hồi nào cần được thực hiện.

Bước 3 – Lập một danh sách phân phối
Vấn đề:

Tên Họ sẽ tìm ra thực phẩm đã được phân phối đến những ai.

Cách
nào

Tên Họ sẽ viết hoặc in một danh sách khách hàng dựa vào các hồ sơ như đơn đặt hàng, phiếu giao hàng và hóa đơn/biên nhận hàng.

Ghi chú:

Lập một danh sách giản dị. Chỉ cần ghi tên của khách hàng, địa chỉ của họ, điện thoại liên lạc và chi tiết về số lượng sản phẩm bị ô nhiễm đã bán cho ho mà thôị.
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Bước 4 – Thực hiện việc thu hồi
Vấn đề:

Tên Họ sẽ thực hiện việc thu hồi.

Cách
nào:

Tên Họ sẽ liên lạc với tất cả các khách hàng có thể đã nhận những sản phẩm thiếu an toàn và khuyên họ:
– lấy món hàng xuống khỏi thị trường ngay lập tức, và
– hoặc tiêu hủy, hoặc trả lại sản phẩm thiếu an toàn này.
Tên Họ sẽ liên lạc với Cơ Quan FSANZ và cung cấp chi tiết về việc thu hồi. Nếu việc thu hồi là từ giới tiêu thụ, Tên Họ sẽ cung cấp chi tiết về những điểm sau:
– khách hàng có thể trả lại sản phẩm ở đâu, và
– việc thu hồi sẽ được quảng cáo như thế nào.

Ghi
chú:

Cơ Quan FSANZ có thể giúp quảng cáo việc thu hồi sản phẩm.

Bước 5 – Đánh giá và viết báo cáo
Vấn đề:

Tên Họ sẽ tìm ra những nguyên nhân khả dĩ gây ra nguy cơ (nguyên nhân đã gây ra nguy cơ) và áp dụng các biện pháp để giải quyết vấn đề.

Cách
nào:

Tên Họ sẽ lập một danh sách những nguyên nhân khả dĩ gây ra nguy cơ và xem xét đến các biện pháp có thể dùng để tránh cho vấn đề khỏi tái diễn.

Ghi
chú:

Tên Họ sẽ liên lạc với Cơ Quan FSANZ để nộp một báo cáo sau khi đã thu hồi sản phẩm.
Chi tiết về việc viết báo cáo thu hồi có thể tìm thấy tại địa chỉ http://www.foodstandards.gov.au/industry/foodrecalls/conduct/Pages/default.aspx

Nơi cần liên lạc và chi tiết
Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm NSW (NSW Food Authority):

Điện thoại – 1300 552 406

Cơ Quan Ấn Định Tiêu Chuẩn Thực Phẩm Úc – Tân Tây Lan (Food Standards Australia New Zealand - FSANZ):

Điện thoại – 02 6271 2610

Tài liệu về thủ tục thu hồi thực phẩm của Cơ Quan FSANZ :

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

Chi tiết việc Thu Hồi Thực Phẩm của Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm NSW:

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
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