
1

MINISTRIA E BUJQËSISË,
ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE

AUTORITETI KOMBËTAR I USHQIMIT

Nr_________ Data___________

Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit
Qarku_______________________

PROTOKOLL-KONTROLLI
MBI REZULTATET E INSPEKTIMIT SANITARO VETERINAR TE STABILIMENTEVE QE

PRODHOJNE E PERPUNOJNE PRODHIME DETI PER KONSUM NJEREZOR

(hartuar bazuar ne  ligjin nr. 10 465, datë 29.9.2011: “Për Shërbimin  Veterinar në Republikën e Shqipërisë”,
ligjin nr.9863, date 28/01/2008:“Për Ushqimin” i ndryshuar dhe rregulloret në fuqi)

Subjekti:________________________________________Nr. i NIPT______________Nr.i Liçencës:______________
Administratori___________________________________________________________________________________
Tel/Cel____________________Fax_________________________________Email____________________________

Nr.______CE, Drejtimi i aktivitetit _________________________________________________________________
Aftesia perpunuese prej____________Ton ne muaj Destinacioni _________________________________________

Stabilimenti operon me HACCP

Klasifikimi: Stabiliment Bazë  frigorifereike Njësi  shitje

Nr Kerkesta sipas akteve ligjore dhe nënligjore Vlerësimi
PO JO KOMENT

I. Kushtet tekniko-strukturore qe lidhen me paisjet dhe mjedisin e ruajtjes
1. Siperfaqja e punes

Dysheme
Mure
Dyer
Ventilimi
Sistemi i pastrimit dhe dizinfektimit
WC
*Rubinetat e ujit
Ndricimi

2. Kushtet qe lidhen me ruajtjen dhe manipulimin e produkteve te fresketa te peshkimit
Magazinimi i produkteve te peshkimit
Kushtet higjenike te manipulimit te tyre per heqjen e te brendeshmeve, kokes
Higjena ne kryerjen e operacioneve te filetimit dhe prerjes se peshkut
Kontrolli per prezencen e paraziteve
Koha e qendrimit ne tavolinat e punes
Ambalazhimi
Ruajtja e produktit
Kontenitoret e perdorur per shperndarjen apo magazinimin e produkteve te peshkut te fresket
te pa paketuar qe eshte i ruajtur me akull
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3. Kushtet për  dhomat e ngrirjes
Paisje frigoriferike ne gjendje te ulin temperaturen me shpejtesidri -18 °C
Paisje frigoriferike ne gjendje te mbajne temperaturen jo me shume se -18 °C
Paisja me aparaturen e regjistrimit ditor te temperaturave
Vendosja e saj
Kontenitoret e perdorur per shperndarjen apo magazinimin e produkteve te peshkut te fresket
te pa paketuar qe eshte i ruajtur me akull

4 Kushtet ruajtjen e produkteve të përpunuara të peshkut
Konditat e perpunimit
Kontrolli per prezencen e paraziteve
Procesi qe kryhet per konservimin e produktit
Amballazhimi i produktit perfundimtar
Ruajtja e produktit perfundimtar

5 Kushtet për dhomat freskuese
Muret
Tavani
Dyshemeja
Ndricimi
Regjistri ditor i temperaturave
Kushtet e ruajtjes se akullit
Uji i perdorur per akullin

6 **Mjetet e mbrojtjes ndaj insekteve, spendeve dhe brejtesve
7 Instrumentat dhe pajisjet e punes
8 ***Kushtet e instalimit te ujit te pijshem
9 Sistemi i kanalizimeve
10 Dhoma per produktin perfundimtar
11 Kushtet higjenike te ujit per ruajtjen e kafsheve te gjalla
II Kushtet e pergjthshme higjenike:
A. Higjena e mjeteve dhe pajisjeve

Dysheme
Tavan
Mure
Dyer
Paisje etj
Siperfaqja e punes
Uji i pijshem(certifikatat e analizave
Detergjentet dhe mjetet dezinfektuese te aprovuara nga AKQ

B. Kushtet higjeno-sanitare të mjeteve të transportit
Larja-dezinfektimi i automjetit
Respektimi i tempraturave gjate transportit
Ndarja e hapesirave te automjetit nese duhet te transportoje produkte te ndryshme
Masat per ndarjen e produktit nga dyshemeja e        automjetit
Regjistrimi i operacioneve te kryera

III. Plani i autokontrollit (HACCP)
Egzistenca e planit HACCP
Zbatimi i tij
Analiza e lendes se pare(HACCP
Analiza e produktit (HACCP
Analizat laboratorike shteterore te produktit
Regjistri i analizave
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IV. ****Regjistri i origjines së mallit në hyrje (në kuadër të planit të autokontrollit)
1 Regjistrimi i mallit/ lendes se pare qe futet ne stabiliment (lloji)
2 Sasia(ton)
3 Origjina
4 Temperatura e mallit në hyrje
5 Çertfikatat sanitaro-veterinare të origjinës
V ****Regjistri i daljes dhe destinacioni i mallit (ne kuader te planit te autokontrollit)
1 Regjistrimi i mallit/produktit qe del nga   fabrika (lloji)
2 Sasia (ton)
3 Destinacioni
4 Çertifikata veterinare e leshuar nga veterineri zyrtar
5 Mjeti i transportit

Përfaqësuesi i Subjekti Inspektorët


