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MINISTRIA E BUJQËSISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE
AUTORITETI KOMBËTAR I USHQIMIT

DREJTORIA RAJONALE

Nr________ Data____________

Drejtoria Rajonale e Autoriteti Kombëtar të Ushqimit.
Qarku____________________

List-verifikimi
Për stabilimentet e Ushqimit për kafshë

Në bazë të Ligjit Nr 9863 datë 28.01.2008  “Për ushqimin”, Ligjit nr. 10 465, datë 29.9.2011 “Shërbimit
Veterinar në Republikëne e Shqipërisë dhe Akteve nën ligjore në fuqi.

Subjekti___________________________ Nr i NIPT _________________Nr i Liçencës__________________
Adresa____________________________________________________________________________________
Administratori:_____________________________________________________________________________
Tel_______________________________ Fax_______________________  Email________________________
Lloji i aktivitetit:____________________________________________________________________________

Stabilimenti operon me HACCP

Klasifikimi : Fabrikë prodhimi Magazinë Njësi  shitje

Kapacitete prodhuese/ magazinuese : _____________Ton në muaj

Arsyeja e inspektimit: Miratim Fillestar Inspektim i Programuar Ri-Inspektimi

Inspektim Special

Kërkesat  sipas  legjisalcionit  dhe akteve nënligjore Vlerësimi
PO JO KOMEN

TE
1 Personi përgjegjës : Të ketë njohuri në sigurinë ushqimore të ushqimit për kafshë:
2 Të ndihmojë inspektorët:
3 Të ketë aftësi për të prodhuar dokumentacion në përgjithësi

Kërkesa   të përgjithshme
4 Ndërtimi: Ambjenti i jashtëm i stabilimentit është i pastër dhe i rregullt;

5 Te jetë i tillë që të shmanget kontaminacioni i kryqëzuar.

6 Vendodhja : E përshtatshme për të siguruar prodhimin e ushqimit të sigurt:
7 Hapësira e ndarjeve/seksioneve: E përshtatshme për qëllimin
8 Ventilimi i përgjithshëm: brenda një seksioni: i duhur për qëllimin e caktuar:
9 Ndriçimi i pergjithshem: brenda ndarjeve: i duhur për qëllimin e caktuar
10 Ambjenti i jashtëm i ndërtesës: Të ketë menaxhim korrekt të tij:

11 Furnizimi me ujë: Eshtë i çertifikuar si i pijshëm
12 Materiali i dyshemese: Eshtë i lehte per t’u larë jo toksik
13 Materiali i dyshemese: I papërshkrueshëm:
14 Larja dhe dezinfektimi kryhen kur është e nevojshme:
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15 Sipërfaqja e dyshemese: Uniforme (pa prani të dëmtimeve):
16 Sipërfaqet e mureve Drenazhimi i dyshemesë: Të jetë efektive

17 Materiali i mureve: I lehtë për t’u lare , pa lagështi dhe pa prani të myqeve

18 Sipërfaqja e tavaneve: Uniforme (e pa dëmtuar)

19 Të mos kenë grumbullim të pluhurit dhe papastërtive

20 Të mos kenë grumbullim të pluhurit dhe papastërtive: Të vlerësohet

21 Pa prani të myqeve:
22 Pa prani të carjeve, plasaritjeve apo sipërfaqeve të paniveluara:

23 Rrjetat per insektet: Efektiviteti i tyre: Të vlerësohet
24 Dritaret pa rrjeta te mbyllen hermetikisht , të jenë efektive  për futjen e insekteve:

25 Dyert: Lehtësisht të pastrueshme:
26 Lehtësisht të pastrueshme: Të vlerësohet
27 Të lejojnë dezinfektimin (sipas kërkesave): Të vlerësohet
28 Ndërtimi i tyre të jetë i tillë që të lejojë mbylljen efektive: Të vlerësohet

Kërkesat specifike Mjetet dhe mirembajtja e tyre
29 Peshore dhe pajisjet matëse qe peshojnë mikro perbëresit është I përshtatshëm dhe

rikontrollohen të paktën 1 herë në vit .
30 Peshore dhe pajisjet matëse qe peshojnë përbëresit e ushqimit për kafshë është i

përshtatshëm dhe rikontrollohen të paktën 1 herë në vit.
31 Të gjithe mixerat e ushqimit për kafshë vlerësohen periodikisht për kryerjen e saktë të

miximit që na siguron një ushqim cilësor dhe të sigurtë.
32 Egziston një plan rutinë pune për mirëmbajtjen e mjeteve që marrin pjesë në procesin e

përpunimit të ushqimit për kafshë.
33 Pajisjet janë të pozicionuara dhe mirëmbahen në mënyrë që të minimizohet

kontaminimi nga detergjentët etj.
Kërkesat  për Lëndën e parë

34 Prania e një ambjenti të përshtashëm për pritjen e lëndëve të para .

35 Ekzistenca e regjistrave të produkteve të hyra.
36 Prania e një ambjenti të përshtashëm për aditivët.
37 Furnizuesit e lëndëve të para vlerësohen në mënyrë periodik
38 Produktet e përfunduar nuk kryqëzohen me produktet gjysëm-të gatshme
39 Mallrat jo në përputhje kthehen dhe identifikohen siç duhet..
40 Produktet e importit janë të etiketuara në gjuhën shqipe
41 Përbërësit e ushqimit që përmbajnë proteina gjitarë ndalohen që të futen në ushqimin e

gjedhëve dhe ripërtypesit e vegjel
Kërkesat  për Produktin  Përfundimtar

42 Thasët janë të vendosur mbi paleta. Të vlerësohet.
43 Infestimi ndaj brejtësit nuk është present.Të vlerësohet.
44 Produktet (ushqimore) mjekësorë janë të ndara vecmas nga ato jo mjeksoret.
45 Etiketimi është adekuat sipas legjislacionit në fuqi.
46 Nr i lotit duket qartë.
47 Është një protokoll për tërheqjen e produkti nëse nuk është konform rregullave në fuqi.
48 Gjurmueshmeria është e mundshme në çdo cast.

49 Higjena për personelin çdo person të jetë i pajisur me libreza shëndetësore të
përditësuar:

50 Tualetet për personelin: Të sigurohen ambientet e nevojshme që të jenë të mjaftueshme
për numrin e personelit egzistues:

51 Tualetet nuk kanë dalje të drejtpërdrejtë me ambjentin ku janë produktet ushqimore

52 Tualetet: Të parashikohen ambiente të cila të kenë ujë të ngrohtë dhe të ftohtë
53 Të parashikohen ambiente të cilat kanë paisje hidraulike dhe drenazhim të mirë:
54 E pranishme pajisja me letër higjienike:
55 Garderoba për rrobat e punonjësve janë të mjaftueshme për numrin e punonjësve:
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56 Veshjet mbrojtëse punonjësve: Janë të pastra, Të vlerësohet.

56 Higjena personale: gjatë përpunimit ose manipulimit personeli nuk duhet të mbajë orë
byzylyk, bizhuteri .

57 Higjena e paisjeve: Janë me material të përshtatshëm

58 Instalimi dhe vendosja e pajisjeve: Kjo të mundësojë lehtësi gjatë pastrimit:
59 Ekziston një plan për mirëmbajtjen dhe pastrimin
60 Ka një plan për kalibrimin e pajisjeve
61 Çdo makineri te kete manualin perkates tekniko –teknologjik te perdorimit dhe,te

mirembajtjes,dhe te riparimit
62 Silloset duhen të dezinfektohen sa herë që boshatisen kjo shoqërohet me

dokumentacionin përkatës.
63 Cisternat e vajrave bimore dhe shtazore të dezinfektohen sa herë që boshatisen kjo

shoqërohet me dokumentacionin përkatës. Të vlerësohet.
64 Magazinimi Repartet jane mjaftueshem te medha ,dhe te lehta per tu pastruar.
65 Palete në distancë nga toka dhe nga muri.
66 Amjenti i magazinimit të jetë i ndarë nga ambjentet e tjera.
67 Siperfaqja e tokes e mureve,e tavaneve te jete me material te pershtatshem.
68 Te kete ventilim dhe ndricim te pershtatshem. Të vlerësohet
69 Te kete drenazhim te pershtatshem. Të vlerësohet
70 Menaxhimi i mbetjeve Mbetjet të pakonsumueshme hiqen sa me shpejt te jete e

mundur nga dhoma ku përpunohet ose magazinohet ushqimi për kafshë.
71 Depozit i mbetjeve të bëhet në amjente të mbyllura, të caktuara të përshtatëshme.
72 Vendi i depozitimit të jetë i përcaktuar.
73 Planimetria për kanalizimet e ujrave të zeza dhe ujrave të bardha: këto duhet të

jenë të planifikuara dhe ndërtuara mirë:
74 Mag i kimikateve: ndetergjentet/kimikatet e rrezikshëm ruhen në dhomë të mbyllur
75 Të ruhen në temperaturë të caktuar dhe në ambjent të përshtatshëm
76 Detergjentët dhe dezinfektantët janë të etiketuara: Të vlerësohet
77 Kontrolli për praninë e brejtësve: Te ketë plan për kontrollin e të gjithë  brejtësve,

insekteve, zogjve etj Ngritja e këtij program paraprakisht:
78 Programe deratizimi dhe dezinfektimi të kryera nga kompani të liçensuara:
79 Të përdoren vetëm dezinfektantë që janë të aprovuara nga organet kompetente:
80 Transporti:Duhet të bëhet me mjetet e duhura dhe te dezinfektuara sic duhet .
81 Të ketë dokumentacion që vërteton se mjeti transportues ka kryer dezinfektimin.
82 Dokumentacioni Të ketë Certifikatë origjine dhe cilësie për produktet e importit:

vendoset si kusht pranimi vënia në dispozicion e këtyre dokumentave:
83 Dokumentacioni për secilën nga produktet farmaceutike të përdorura në përpunim.
84 Lista e pesticidëve të përdorura në stabiliment.
85 Marrje mostrash për verifikimin e procedurave të pastërtisë. Të vlerësohet.
86 SOP është i vendosur në pikat kritike të stabilimentit të prodhimit të ushqimit.
87 Producti i përfunduar analizohet , inspektohet vizualisht nga punonjës të trajnuar.
88 Cdo person që është në kontakt me ushqimin duhet të jetë I trajnuar për PMH
89 Raporte të mëparshme të inspektimit dhe auditimit prezenca, pranueshmëria e tyre:
90 Çertifikata të lëshuara per eksport/import: prezenca dhe pranueshmëria e tyre
91 Rezultate të testeve laboratorike:
92 Regjistra per mirembajtje/kalibrimin e pajisjeve: prezenca, pranueshmëria e tyre
93 Regjistra per pastrimin, dizinfektimin, kontrollin ndaj dëmtuesve:
94 Sanksione/penalitete të mëparshme: prezenca dhe pranueshmëria e tyre
95 Një planimetri, dizenjim të stabilimentit, (një dokument) të stabilimentit; (përfshi

shpërndarjen e ujit); prezenca dhe pranueshmëria e tij;
96 Regjistrat e trainimit për të gjithë punëtorët që manipulojnë ushqim

97 Gjurmueshmëria
98 HACCP
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ADMINISTRATORI INSPEKTORI


