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Załadunek cukru luzem – zakres prezentacji

KRYTERIA INSPEKCJI I
PARAMETRY KONTROLNE
ŚRODKA TRANSPORTU

SUBSTANCJE
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Terminologia: silos / cysterna oznacza środek transportu do przewozu cukru kryształu

NADZÓR NAD
PRZEWOŹNIKAMI

Załadunek cukru luzem - ważne aspekty procesu
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Kryteria inspekcji środka transportu
Czynności sprawdzania cystern przed załadunkiem:
• awizacja na przewóz cukru dla kierowcy
• lista zaakceptowanych kierowców - wpis w wykazie kierowców świadczących usługi
(wykaz powinien zawierać: nazwisko kierowcy, pozwolenie na przewóz środków
spożywczych, badania sanitarne kierowcy)
• lista zaakceptowanych środków transportu - wpis w wykazie dopuszczonych cystern,
pozwolenie do przewozu środków spożywczych (decyzja Sanepidu)
• ważność świadectwa mycia cysterny (1-2 tydzień*, okres przestoju po myciu 3 doby)
• operator sprawdza również książkę pokładową tzw. log book z wpisem poprzednich
przewożonych ładunków
• kontrola środka transportu.
(*) ustalenia indywidualne: standard producenta, wymagania klientowskie

Parametry kontrolne środka transportu
CYSTRERNA – dopuszczenie do załadunku:
• Plomby - ok. nienaruszone, niebrakujące, niezerwane
• Wnętrze cysterny - czyste i suche
• Zapachy obce / opary
• Certyfikat mycia
• Data ostatniego mycia
• **Stan węży rozładunkowych i uszczelnień - czysty, suchy i bez
uszkodzeń
• Zewnętrzny wygląd cysterny gł. właz usypowy - czysty, farba
niełuszcząca
• Oznakowanie cysterny - trwały napis np. "do przewozu środ.spoż.„
• Wygląd / strój kierowcy - higiena i bhp ok.
• (**) wymóg "stan węży rozładunkowych i uszczelnień - czysty,
suchy i bez uszkodzeń" oznacza w ocenie wizualnej czyste węże,
suche tzn. brak widocznych skroplin

Kryteria inspekcji środka transportu
Przed rozpoczęciem załadunku, pracownik magazynu
sporządza kopię świadectwa mycia cysterny i sprawdza, czy
cysterna jest uziemiona – jest to bezwzględny warunek
rozpoczęcia procesu załadunku cukru do cystern (bhp).
Pozytywny wynik oceny (spełnienie wszystkich wymagań)
oznacza dopuszczenie środka transportu do załadunku (np.
pieczątka na dokumencie WZ lub inny zapis systemowy).
W przypadku niedopuszczenia pojazdu do załadunku,
pracownik opisuje przyczynę (zapis w systemie, protokół,
inna adnotacja).

Kryteria inspekcji środka transportu
Po załadunku, każdy środek transportu jest
zaplombowany, a numery plomb wczytane do
systemu, by były widoczne na dokumentach
towarzyszących dostawie.
Standardowo zakładane są 3 plomby (otwór
wysypowy cysterny, wąż, akcesoria).
Ilość plomb powinna w pełni zabezpieczać
dostęp do ładunku i oprzyrządowania (food
defence).

Substancje dopuszczone do przewozu jako poprzednie ładunki
Cukier
- Transport dedykowany
„nice to have”

Dekstroza

Produkty uzyskane z
kukurydzy i produktów
pochodnych

Izomalt

Węglany wapnia (E170)

Węglany sodu (E500)

Pirofosforan sodu (E 450)

Krzemiany magnezu
stosowane w żywności
(E553)

Sól spożywcza (NaCl)

Siarczany sodu stosowane
w żywności (E514)

Kwas cytrynowy (E330)

Produkty uzyskane z
ziemniaków i pro-duktów
pochodnych

Produkty uzyskane ze zbóż,
zawierające gluten, i ich
produktów (tj. pszenica,
żyto, jęczmień, owies,
orkisz, kamut i ich odmiany
hybrydowe)*

Rośliny strączkowe (suche)

Produkty uzyskane z ryżu i
produktów pochodnych

Produkty uzyskane z mleka i
jego produktów (w tym
laktozy)*

Produkty uzyskane z nasion
soi i ich produktów (za
wyjątkiem w pełni
rafinowanego oleju lub
tłuszczu sojowego)*

• Dla produktów mogących powodować alergie lub nietolerancję konieczne testy na pozostałość alergenów
lub klasyfikacja jako produkty niedopuszczone. Pozostałe produkty mogą zostać dopuszczone po ocenie ryzyka.

Zasady higieny na stacji załadunku cukru luzem
Strefa higieniczna – bezpośredni kontakt z otwartym produktem - najważniejsze wymagania:
• odzież zakrywającą ramiona i nogi – fartuchy ochronne zapinane na rzepy (bez guzików, zatrzasków)
• siatka ochronna zakrywająca włosy (głowa, wąsy, broda) oraz uszy, wykrywalna przez detektor metali
• okulary (na pasku wykrywalnym przez detektor metali)
• zakaz noszenia biżuterii, w tym obrączek, kolczyków, zegarków, spinek do włosów (również pod
siatką) i innych luźnych przedmiotów (np. słuchawki)
• rzeczy osobiste (długopisy, telefony komórkowe, karta dostępu i identyfikator) można nosić poniżej
poziomu paska/ talii
• drobne skaleczenia skóry należy opatrzyć niebieskim plastrem, wykrywalnym przez detektor metali.
W razie potrzeby, oprócz plastra na skaleczonej dłoni należy nosić rękawiczkę wykrywalną przez
detektor metali
• obowiązek mycia rąk (także po: każdorazowym skorzystaniu z toalety, korzystaniu z chusteczki do
nosa, wydmuchiwaniu nosa, kichaniu, paleniu papierosa, jedzeniu lub piciu, także kontakcie z
jakimkolwiek potencjalnie skażonym materiałem)

Zasady higieny na stacji załadunku cukru luzem cd.
• jeżeli nie ma możliwości umycia rąk, dłonie należy zdezynfekować
• nie należy kichać i kaszleć w pobliżu materiałów i produktów, zakaz plucia
• zakaz palenia papierosów, także e-papierosów, żucia gumy
• zakaz jedzenia i picia (kierowcy powinny jeść i pić w wyznaczonych obszarach np. stołówka)
• zakaz przynoszenia do pracy silnych alergenów (np. orzechy)
• używanie długopisów, wykrywalnych przez detektor metali
• kierowcy cierpiący na choroby przenoszone przez żywność nie mogą pracować przy przewozie środków
spożywczych
• używanie telefonów komórkowych? – panel dyskusyjny

Szkolenia
Przed przystąpieniem do pracy
• obowiązkowe szkolenia higieniczne z zasad higieny na stacji załadunku cukru
luzem
• szkoleniu podlegają wszyscy pracownicy (również firm zewnętrznych, agencji itp.)
oraz kierowcy (zapisy w umowie z przewoźnikiem)
• częstotliwość szkoleń – zaleca się 1 x rok lub/i w zależności od indywidualnych
potrzeb.

Nadzór nad przewoźnikami – okresowa ocena dostawcy
Kryteria oceny dostawcy / przewoźnika, metodyka zatwierdzania, częstotliwość oceny
oraz odpowiedzialność za jej przeprowadzenie ustalane indywidulanie.
Przykładowe kryteria oceny:
• terminowość dostaw
• dostępność taboru
• stan techniczny i higieniczny pojazdu
• obrót paletami
• terminowość podstawienia pod załadunek
• monitorowanie dostaw
• reklamacje
• dokumentacja
• kultura osobista i zachowanie kierowców

Wymagania dla firm transportowych
Podsumowanie wymagań dla firm transportowych „must have”:
• badania sanitarno – epidemiologiczne kierowców
• decyzja SANEPIDu dopuszczająca silos do przewozu środków spożywczych
• szkolenia dla kierowców w zakresie wymagań sanitarnych obowiązujących przy przewozie
żywności oraz wymagań higienicznych na stacji za-/rozładunku
• wdrożony system HACCP
• prowadzenie ewidencji przewozów np. log book
• odpowiednie warunki w bazie transportowej (stan techniczny, skuteczny program DDD,
składowanie odpadów, nadzór nad szkłem, przechowywanie środków chemicznych etc.)
• GPS
• proces mycia środka transportu według wymagań producentów cukru, każda myjnia musi
zostać zatwierdzona, rekomendacja myjni certyfikowanych EFTCO, EFTCO Food.
Propozycja panelu dyskusyjnego na następne spotkanie.

Nadzór nad myjniami
Obowiązuje lista kwalifikowanych myjni (na podstawie przeprowadzonego
audytu) – niedozwolone certyfikaty mycia z innych miejsc.
Wymagania stawiane dla myjni:
Ø nadzór Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
Ø instrukcja mycia zawierająca etapy, parametry (czas, temperatura),
Ø ocena skuteczności mycia,
Ø zapisy z przeprowadzonych zabiegów – rejestr mytych pojazdów,
Ø wydawanie certyfikatów mycia (oryginał dla kierowcy),
Ø plombowanie.

Nadzór nad myjniami cd.
• Dostępna dokumentacja stosowanych środków chemicznych (karta
charakterystyki, dokument potwierdzający dopuszczenie do kontaktu
ze środkami spożywczymi).
• Woda stosowana do mycia autocystern – wyniki badań
potwierdzające spełnienie wymagań dla wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi.

Certyfikat mycia środka transportu
Certyfikat potwierdzający mycie powinien zawierać:
Ø numer certyfikatu,
Ø datę mycia,
Ø nazwę firmy transportowej,
Ø dane kierowcy,
Ø numer rejestracyjny ciągnika i autocysterny,
Ø trzy ostatnie przewożone produkty,
Ø zastosowaną procedurę mycia,
Ø podpis wykonującego/oceniającego mycie,
Ø numery założonych plomb,
Ø podpis kierowcy.

Dziękuję za uwagę

