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Էջ 2՝ 16-ից

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
ՏԱՐԲԵՐԱԿ 2004/04. G01
Այս փաստաթուղթը փոխարինում է 1991թ.-ի մայիսին հրատարակված, 1993-ի դեկտեմբերին և 2003-ի դեկտեմբերին
վերանայված <<Հիգիենիկ մշակմանը և սարքավորման նախագծմանը վերաբերող արտահայտությունների
սահմանումներին>>: EHEDG ուղեցույց-փաստաթղթերում և հրատարակություններում կիրառվող
արտահայտությունների, ֆրազների, տերմինների մեկնաբանման նպատակով այս աշխատանքում տրվում են
միասնական սահմանումներ: Պատեհ դեպքերում, որոշ հասկացությունների համար հղված են դրանց պաշտոնապես
սահմանված անվանումները: Այս սահմանումներից որոշները կարող են կիրառվել հատուկ ուղեցույց
փաստաթղթերում:

Հ/հ
1

Անգլերեն
սահմանումը
Aseptic
equipment

Բացատրությունը

Հայերեն սահմանումը
Ասեպտիկ սարքավորում

Ստերիլացվող և միկրոօրգանիզմների համար
անթափանցելի հիգիենիկ նախագծված
սարքավորում:
Կիրառումից առաջ նախապես ստերիլացված
սարքավորման վրա տարված պրոցես, որը
աշխատանքային պայմաններում կանխում է
միկրոօրգանիզմներով վերաաղտոտումը:

Ասեպտիկ պրոցես

2

Aseptic process

3

See also Ultraclean process

Տե՛ս Գեր-մաքուր պրոցես

4

Accessible (see
Easily
accesssible)

Հասանելի (տե՛ս
Դյուրհասանելի)

5

Bioaerosol

Կենսա-աէրոզոլ

Գազային միջավայրում դիսպերսված
կենսաբանական ագենտներ (BS EN ISO 146981:2003):

6

Biocantamination

Կենսա-աղտոտում

Նյութերի, սարքերի, անհատների, մակերեսների,
հեղուկների, գազերի կամ օդի մասնիկներով
աղտոտում (BS EN ISO 14698-1:2003):
Մակերեսին կառչող միկրոկենսաբանական
միացություններ:

7

Bifilms

8

CCP (critical
control point)

9

CIP (cleaning inplace)

Կենսա-թաղանթներ

Ծանուցում: Սրանք հաճախ, բայց ոչ միշտ են
զետեղված արտա-բջջային պոլիմերային
նյութերով:
Փուլ, որը կարող է ապահովել հսկում։ Դա էական
է սննդի ապահովության ապահովման կամ
կանխման, կամ էլ՝ ընդունելի չափով նվազեցման
տեսակետից:

CCP (Կրիտիկական
հսկման կետ)

CIP (Տեղում մաքրում)

Փակ շղթայով և/կամ առանձին սարքավորման
առանց ապամոնտաժման խոնավ մաքրման
համակարգ:

Ծանուցում: CIP-ի արդյունավետությունը
կախված է ժամանակից, ջերմաստիճանից,
տիտրումից, տուրբուլենտությունից և
տեխնոլոգիայից (այսպես կոչված անգլերեն 5 T-

Էջ 3՝ 16-ից

Հ/հ

Անգլերեն
սահմանումը

Բացատրությունը

Հայերեն սահմանումը

երից): Տեղում մաքրումը կարող է կատարվել չոր
տարածքում, քանի որ նպատակը շրջակա
միջավայր ջրի ներթափանցման կանխումն է:
Սարքավորման հեշտ մաքրման
հնարավորությունը:

10

Cleanability

Մաքրվելու ունակություն

11

See also
Comparative
cleanability

Տե՛ս Նաև Համեմատական
մաքրվելու ունակություն:

12

Cleaning

Մաքրում

Կեղտի, սննդային մնացորդների, յուղի կամ այլ
անպատեհ նյութերի հեռացումը:

13

Cleanroom

Մաքուր սենյակ

Սենյակ, որտեղ հսկվում է օդի մեջ առկա
մասնիկների կոնցենտրացիան, ընդ որում այդ
սենյակն այնպիսին է, որ մասնիկների
ներթափանցումը, գոյացումն ու պահպանումը
նվազագույնի է հասցված, այլ պարամետրերը,
օրինակ՝ ջերմաստիճանը, խոնավությունը,
ճնշումը անհրաժեշտության դեպքում հսկվում են
(BS EN ISO 14698-1:2003):

14

Coatings

Ծածկույթներ

Նոր մակերեսի ստեղծման նպատակով տարբեր
նյութերի նստեցման պրոցեսի արդյունք (3-A):

15

Comercial
sterilization (see
sterilization)

Կոմերցիոն ստերիլացում
(տես Ստերիլացում)

16

Comperative
cleanability

Համեմատական
մաքրվելու ունակություն

Սարքավորման մաքրվելու ունակությունը ի
համեմատ կոնտրոլի:

Կանխատեսված օգտագործման պայմաններ
17

Conditions for
intended use

(խոսքը գնում է սարքավորման, դրա հանգույցներին կամ առանձին
տարրերին (օրինակ շենքին), այլ ոչ թե արտադրանքին և սպառողին)։

Բոլոր նորմալ կամ հիմնավոր կանխատեսված
պայմանները, ներառյալ մաքրմանը: Պետք է
սահմանափակվեն ժամանակի, ջերմաստիճանի,
կոնցենտրացիայի տատանումները:

18

Contaminant

Աղտոտիչ

Ոչ միտումնավոր սննդին ավելացված որևէ
կենսաբանական կամ քիմիական ագենտ, օտար
մարմին կամ այլ նյութ, որը կարող է ազդել սննդի
անվտանգության կամ համապատասխանության
վրա:

19

Contamination

Աղտոտում

Սննդում կամ սննդի միջավայրում աղտոտիչի
ներմուծումը կամ առկայությունը:

20

Controlled
environment/ see
Zoning

Հսկվող շրջակա միջավայր
Տե՛ս Զոնայնացում

21

Control measure

Հսկման միջոցառում

Սննդի ապահովության վտանգի վերացման կամ
կանխարգելման, կամ էլ ընդունելի չափով
Էջ 4՝ 16-ից

Հ/հ

Անգլերեն
սահմանումը

Տե՛ս նաև Կանխարգելիչ

գործողություն

22

COP (Cleaning
out-of-place)

Բացատրությունը

Հայերեն սահմանումը

COP մաքրում դրսում)
(տե՛ս նաև Խոնավ
մաքրում)

կրճատման գործողություն:
Ապամոնտաժված սարքավորման ձեռքով
մաքրում:

Ծանուցում: Սարքավորման հիմնական մասը
կարող է անշարժ մնալ իր տեղում, իսկ առանձին
հանգույցներ մաքրման նպատակով կարող են
տեղափոխվել այլ վայր:
Ցանկացած գործողություն, որը կատարվում է,
երբ CCP-ի մոնիտորինգի արդյունքները ցույց են
տալիս հսկման կորուստ:

23

Corrective action

Վերականգնողական
գործողություն

Ծանուցում: Շեղումը հայտնաբերելուց հետո,
գործողության իրականացումը վերացնում է կամ
կրճատում անհամապատասխանության,
դեֆեկտի կամ այլ անցանկալի իրավիճակի
պատճառները, որպեսզի նվազագույնի հասցնի
կամ կանխարգելի դրա կրկնվելը:
Աղտոտիչների համար մատչելի ճեղք:

24

25

Crevice

Diaphragm

Ճեղք

Միջնորմ

Օրինակ՝ նեղ բացվածք կամ ճեղք
տարողությունում կամ երկու մոտ տեղադրված
բաղադրիչների միջև, ինչպիսին են կցաշուրթը և
դրա միջադիրը: Սովորաբար ճեղքի խորությունը
ավելի քան 20 անգամ մեծ է լինում տրամագծից:
Ճեղքերում ոչ միայն ապաստանում են կեղտերը և
միկրոօրգանիզմներն ու անմատչելի են մաքրող
ագենտների համար, այլև կարող են արագացնել
տարողության կոռոզիան, ինչն էլ արագորեն
մեծացնում է ճեղքի չափսերը:
Ոչ ծակոտկեն նյութի բարակ միջադիր շերտ,
օրինակ՝ միջավայրի և չափիչ-տվիչ հարմարանքի
միջև:
Քիմիական նյութ, որը կիրառվում է մաքրումից
հետո մակերեսին մնացած միկրոօրգանիզմների
որոշ տեսակների ոչնչացման համար:

26

27

Disinfectant

Disinfection

Աղտահանիչ

Աղտահանում

Ծանուցում: Աղտահանիչը չի ոչնչացնում բոլոր
տեսակի միկրոօրգանիզմներին, ներառյալ
սպորներին (նաև տես ստերիլացում):
Այնուամենայնիվ ԱՄՆ-ում այն սահմանված է
որպես 100 %-ով սնկերին և վեգետատիվ
վարակային բակտերիաներին վերացնող ագենտ,
չնայած այն անհրաժեշտաբար չի ոչնչացնում
մակերեսների բակտերիային սպորները:
Քիմիական նյութերով և/կամ ֆիզիկական
մեթոդներով միջավայրում միկրոօրգանիզմների
թվի կրճատում այնքանով, որ չվտանգվի սննդի
անվտանգությունը և համապատասխանությունը:
Էջ 5՝ 16-ից

Հ/հ

Անգլերեն
սահմանումը

Բացատրությունը

Հայերեն սահմանումը

Ծանուցում: BSI 5823-ին համապատասխանող
աղտահանում. միկրոօրգանիզմների, բայց
սովորաբար ոչ բակտերիային սպորների
քայքայում: Աղտահանումը անհրաժեշտաբար չի
ոչնչացնում բոլոր միկրոօրգանիզմներին, այլ
կրճատում է դրանց քանակությունը սահմանված
ընդունելի չափով, օրինակ այն չափով, որը
անվտանգ է առողջության համար և ընդունելի՝
արագ փչացող սննդի որակի ապահովման
տեսանկյունից: Հատկապես ԱՄՆ-ում
առողջապահական տերմինները ավելի հաճախ
կիրառվում են սննդի արտադրությունում (տես
առողջապահ/առողջապահություն):
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Dry-cleaning

Չոր մաքրում

Ջրի կիրառումը չներառող մաքրում, որն
օգտագործում է սննդային միջավայրում և
սարքավորումում որպես միկրոկենսաբանական
աճի վտանգը նվազեցնող կանխարգելիչ միջոց:
Այն նաև նվազեցնում է, օրինակ, հին կամ
փչացած արտադրանքի մնացորդներով
աղտոտման վտանգը: Սովորաբար կիրառվում է
ձեռքով մաքրում, խոզանակներով և/կամ
վակուում մաքրիչներով:
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Easily or Readily
Accessible

Դյուրհասանելի

Դիրք, որին անձնակազմը դյուրությամբ հասնում
է հատակից, հարթակից կամ այլ մշտական
աշխատանքային տարածքից:

Հեշտությամբ կամ
դյուրությամբ հեռացվող

Անհրաժեշտության դեպքում ձեռքի պարզ
գործիքների կիրառմամբ սարքավորումից արագ
հեռացվող հանգույց: Ձեռքի պարզ գործիքները
տեղադրող, աշխատող և մաքրող անձնակազմի
կողմից կիրառվող գործիքներ են, ինչպիսիք են
պտուտակահանը, պտուտակաբանալին կամ
մուրճը:
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Easily or Readily
removable
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Food hygiene

Սննդի հիգիենա

Սննդի շղթայի բոլոր փուլերում սննդի անվտանգությունը և համապատասխանությունը
ապահովող անհրաժեշտ բոլոր պայմանները և
միջոցները:
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Food safety

Սննդի անվտանգություն

Հավաստիացում, որ սնունդը չի վնասի
սպառողին, երբ այն պատրաստվի և օգտագործվի
ըստ օգտագործման բնագավառի:
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Food suitability

Սննդի
համապատասխանություն

Հավաստիացում, որ սնունդը համապատասխան
է դրա կանխատեսված կիրառմանը, ընդունելի է
մարդկային սպառման համար:

Ծանուցում: Այս բառը ներկայումս ավելի ու ավելի
նախընտրելի է ”առողջարար սնունդ”
արտահայտությունը:

Էջ 6՝ 16-ից

Հ/հ
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Անգլերեն
սահմանումը

GHP (Good
Hygienic
practices)

GLP (Good
laboratory
pracitces)

GMP (Good
manufacturing
practices)

Բացատրությունը

Հայերեն սահմանումը

GHP – ՊՀԳ (Պատշաճ
հիգիենիկ
գործունեություն)

Սննդի արտադրության բոլոր օղակներում
միջոցառումների շղթա (ներառյալ սկզբնական
արտադրանքից մինչև վերջնական սպառում),
նպատակ հետապնդելով ապահովելու
մարդկային սննդի անվտանգությունն ու
համապատասխանելիությունը: GHP-երը GMPերի ենթախումբն են:

GLP – ՊԼԳ (Պատշաճ
լաբորատոր
գործունեություն)

Լաբորատոր աշխատանքի պլանավորման,
իրականացման, հսկման և գրանցման մեթոդներ:
Նպատակը՝ արդյունքների ճշտության և
վստահելիության, լաբորատորիայում
անվտանգության և էֆեկտիվության ապահովումն
է:

GMP – ՊԱԳ (Պատշաճ
արտադրական
գործունեություն)

Որակի և անվտանգության նպատակների
հետևողական պահպանումը երաշխավորող
բոլոր գործընթացները, գործունեությունը և
գործողությունները: GMP-երը պետք է կիրառվեն
սննդի մատակարարման շղթայի բոլոր
օղակներում: GMP-ի կիրառումը ցանկացած
HACCP ուսումնասիրության նախադրյալն է: (Տե՛ս
HACCP):

Ծանուցում: GHP-երը GMP-երի ենթախումբն են:
Համակարգ, որը հաստատում, գնահատում և
հսկում է սննդի անվտանգության տեսանկյունից
զգալի վտանգները:
37
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HACCP (Hazard
Analysis Critical
Control Point)

Hazard

Hazard Analysis

HACCP (Կրիտիկական
հսկման կետի վտանգի
անալիզներ)

Ծանուցում: Պետք է HACCP-ի
ուսումնասիրություն իրականացվի նոր
արտադրանքների մշակման ընթացքում, ինչպես
նաև առկա գծերում և արտադրանքներում
փոփոխություններ կատարելիս: Բոլոր
հաստատված CCP-երը պետք է հետազոտվեն և
շեղման դեպքում՝ ուղղվեն:

Վտանգ

Կենսաբանական, քիմիական կամ ֆիզիկական
ագենտով, պայմանների խախտումով,
առողջության վրա վնասակար ազդեցություն
թողնելու ունակությամբ սնունդ:

Վտանգի անալիզ

Վտանգի մասին ինֆորմացիայի հավաքման և
գնահատման պրոցեսը ու դրանց առկայությանը
վերհանող պայմանները: Դրանք որոշում են, թե
որոնք են սննդի անվտանգության տեսանկյունից
առավել զգայուն: Վտանգի անալիզը պետք է
ներառված լինի HACCP պլանում:
Ծանուցում: Վտանգի անալիզները HACCP պլանի
իրականացման առանցքային փուլն են: Այն
չպետք է շփոթել ռիսկի անալիզների հետ:

Էջ 7՝ 16-ից

Հ/հ

Անգլերեն
սահմանումը

Բացատրությունը

Հայերեն սահմանումը

40

High care areas
(see Zoning)

Բարձր խնամքի գոտիներ
(տես Զոնայնացում)

41

Hollow body

Սին մարմին

42

Hygiene (see
Food Hygiene)

Հիգիենա (տե՛ս սննդային
հիգիենա)

43

Hygienic areaslow, medium and
high (see Zoning)

Հիգիենիկ տարածքներցածր, միջին և բարձր
(տե՛ս Զոնայացում)
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Hygienic
equipment class I

I դասի հիգիենիկ
սարքավորում

Սարքավորում, որը կարող է տեղում մաքրվել և
առանց ապամոնտաժման կեղտազերծվել։
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Hygienic
equipment class
II

II դասի հիգիենիկ
սարքավորում

Սարքավորում, որը կարող է մաքրվել
ապամոնտաժումից հետո և կեղտազերծվել
վերահավաքումից հետո:
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Hygienic
Integration

Հիգիենիկ ինտեգրում

Հիգիենիկ նպատակով երկու կամ ավելի
օբյեկտների համակցման կամ դասավորման
պրոցես:
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In-place
cleanability (CIP)

Տեղում մաքրվելու
ունակություն (CIP)

Առանց ապամոնտաժման հեշտությամբ
մաքրվելու հարմարությունը:
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Low care areas
(see Zoning)

Ցածր խնամքի գոտիներ
(տես Զոնայնացում):
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Manual cleaning

Ձեռքով մաքրում

Կեղտի հեռացումը, երբ սարքավորումը
ամբողջությամբ կամ մասամբ ապամոտնաժված
է:
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Mechanical
cleaning

Մեխանիկական մաքրում

Մաքրում բացառապես ցիրկուլյացիայով և/կամ
քիմիական աղտահանիչ լուծույթների հոսքով ու
մաքրվող մակերեսների վրան ու շուրջը
մեխանիկական ճանապարհով ջրի ողողմամբ:
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Medium care
areas (see
Zoning)

Միջին խնամքի գոտիներ
(տես Զոնայնացում):
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Membrane

Մաքրման տեսանկյունից անմատչելի դատարկ
տարածքներ, որոնք կարող են աղտոտման
աղբյուր դառնալ:

Թաղանթ

Ծակոտկեն միջնորմ ձևավորող բարակ, ճկուն
նյութի թերթ, որի միջով հեղուկի դանդաղ
տեղափոխման հնարավորություն կա, օրինակ
միկրոօրգանիզմի բջջապատը:
Սարքավորման դրսից (շրջակա միջավայր) դեպի
ներս (արտադրական գոտի) բակտերիաների,
խմորիչների, բորբոսների մուտքը կանխելու
ունակությունը:
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Microbial
impermeability

Միկրոկենսաբանական
անթափանցելիություն

54

Micro-organisms
(pathogenic)

Միկրոօրգանիզմներ
(պաթոգեն)

Մարդկանց և կենդանիների հիվանդության
պատճառ հանդիսացող միկրոօրգանիզմներ:

Ծանուցում: Տարբերե'լ ինդիկատոր
Էջ 8՝ 16-ից

Հ/հ

Անգլերեն
սահմանումը

Բացատրությունը

Հայերեն սահմանումը

միկրոօրգանիզմներից, որոնց ներկայությունը
ցույց է տալիս GHP-ի ձախողումը: Ներկա
քանակը ստացվում է աղտոտման հավանականության և վարակիչ արտադրանքի
հարաբերությամբ:
55

Monitoring

Մոնիտորինգ

Հսկիչ պարամետրերի չափումների կամ
դիտարկումների պլանավորված հաջորդական
գործողություններ, որի նպատակն է գնահատել
CCP-ի վիճակը:
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Non-absorbent
materials

Ոչ աբսորբենտ նյութեր

Նյութեր, որոնք կանխատեսված օգտագործման
պայմաններում չեն կլանում իրենց հետ շփվող
միացությունները:
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Non-product
contact surfaces

Արտադրանքին չհարող
մակերեսներ

(Նաև տես արտադրանքին հարող մակերեսներ)
Բացի արտադրանքին անուղղակի և ուղղակի
հարող մակերեսներից բոլոր մնացած
աշխատանքային մակերեսները:
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Non-toxic
consruction
materials

Ոչ թունավոր
կոնստրուկցիոն նյութեր

Նյութեր, որոնք կանխատեսված օտագործման
պայմաններում չեն անջատում թունավոր
միացություններ:
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Pasteurization

Մանրէասպան ջերմային մշակում, որի
նպատակն է կրճատել առկա
միկրոօրգանիզմների թիվն այնքանով, որ դրանք
առողջության համար զգալի վտանգ
չներկայացնեն:

Պաստերացում

Ծանուցում: Պաստերացումը կիրառվում է ինչպես
սարքավորման, այնպես էլ սննդի համար:
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Product contact
surfaces

Արտադրանքին հարող
մակերեսներ

Սարքավորման բոլոր մակերեսները, որոնք
մտածված կամ ոչ մտածված շփվում են
արտադրանքի հետ, որից արտադրանքը կամ
կոնդենսատը կարող է արտածորել, կաթել
հիմնական արտադրանքի կամ տարողության
մեջ, ներառյալ այն մակերեսները (օրինակ՝ ոչ
ստերիլ փաթեթավորում), որոնք անուղղակիորեն
կարող են միջանկյալ աղտոտել արտադրանքին
հարող մակերեսները կամ տարողությունները:
Ծանուցում: Ռիսկի անալիզներն օգնում են
սահմանել միջանկյալ աղտոտման պոտենցիալ
գոտիները:
Արտադրանքն աղտոտելու ունակ
միկրոօրգանիզմներ, որոնք գոյատևում են և
բազմանում արտադրանքում, հետևաբար կարող
են վնասակար լինել սպառողի կամ
արտադրանքի որակի համար:
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Relevant microorganisms

Հարաբերող
միկրոօրգանիզմներ
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Removable (see
easily removable)

Հեռացվող (տես
հեշտությամբ հեռացվող)
Էջ 9՝ 16-ից

Հ/հ

63

Անգլերեն
սահմանումը

Risk

Բացատրությունը

Հայերեն սահմանումը

Առողջության վրա վնասակար ազդեցություն
ունենալու հավանականության ֆունկցիան և այդ
ազդեցության խորությունը, որից էլ բխում է
սննդային վտանգը:
Ռիսկը սննդի անվտանգությունից անընդունելի
շեղումների տեղի ունենալու պոտենցիալն է :

Ռիսկ

Ծանուցում: Կոդեքս տերմինալոգիայում
<<ռիսկ>>-ը վերաբերում է ազգաբնակչության
առողջության հարցերին: Դա վերաբերվում է
անվտանգությանը և ոչ թե որակական կողմին:
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Երեք կոմպոնենտներից բաղկացած պրոցես`
ռիսկի գնահատում, ռիսկի կառավարում և ռիսկի
հաղորդակցություն:
Risk analysis

Risk Assessment

Risk Managment

Ռիսկի անալիզներ

Ծանուցում: Եթե վտանգի անալիզները սնունդ
արտադրողների պատասխանատվության
խնդիրն է, ապա ռիսկի անալիզները
ազգաբնակչության առողջության հարց են:

Ռիսկի գնահատում

Ռիսկի գնահատումը ռիսկի անալիզների
պրոցեսի գիտական մասն է, որում
բացահայտվում են վտանգի և ռիսկի գործոնները,
և հաշվարկվում ռիսկի չափը:
Վերջին կետից` ռիսկի հաշվարկումից առանձին
ռիսկի մոդելը կարելի է մշակել հետազոտելով
ռիսկի շղթայի բոլոր օղակներում առաջ եկած
փոփոխությունների ազդեցությունը:
Ռիսկի գնահատումը պարունակում է չորս
տարրեր`
-վտանգի որոշակիացում, որն արտադրանքում
կամ պրոցեսում առանձին վտանգների կամ
աղտոտիչների վերհանումն է,
-աղտոտիչի հետ շփման հնարավորության
գնահատում, որը սպառողի կողմից աղտոտիչի
ներազդման չափի գնահատումն է
-վտանգի բնութագրում, ազգաբնակչության
առողջության վրա ազդեցության
(հիվանդություն/մահ) վտանգից
չպաշտպանվածությունը, ինչը հաճախ
գնահատվում է դոզա/հակազդում
հարաբերակցությամբ:
-ռիսկի բնութագրում, հաշվում է աղտոտիչի հետ
շփման հնարավորության ռիսկը և
դոզա/հակազդում մեծությունը:

Ռիսկի կառավարում

Ռիսկի կառավարումն ընդունելի ռիսկի
գնահատումն է և անհարժեշտության դեպքում
ռիսկի կրճատման միջոցառումների
իրականացումը:

Էջ 10՝ 16-ից

Հ/հ

Անգլերեն
սահմանումը

Բացատրությունը

Հայերեն սահմանումը

Ռիսկի կոմունիկացիան ներառում է ռիսկը
գնահատողների (գիտնականների) և ռիսկը
կառավարողների (կարգավորողներ,
արտադրական, կառավարման
կազմակերպություններ և այլն) միջև թափանցիկ
ինֆորմացիայի հաղորդում: Ռիսկի գնահատման
և կառավարման արդյունքները պետք է
հաղորդվեն հիմնական ներդրողներին և
սպառողներին:
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Risk
Communication

Ռիսկի կոմունիկացիա
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Risk Zone (see
Zoning)

Ռիսկի գոտի (տե՛ս
Զոնանյացում)
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Sanitation (USA)

Սանիտարիա (ԱՄՆ)

Սննդի արտադրության ընդհանուր
տերմինալոգիայում հիգիենայի էկվիվալենտն է:

Սանիտարացում (ԱՄՆ)

Սա պրոցես է, որը վերաբերվում է մաքրված
մակերեսներից վարակիչների 5log10 (99.999%)-ից
7log10 (99.9999%)-ով կրճատման գործընթացին:
Այդ նպատակով կիրառում են տաք ջուր, տաք օդ
կամ գոլորշի, կամ էլ՝ պիտակի հրահանգներին
համապատասխանող EPA-գրանցված
սանիտարացնող ագենտ: Սանիտարացումը
կարող է կատարվել տաք ջրի, գոլորշու կամ
նախօրոք հաստատված սանիտարացնողի
մեխանիկական կամ ձեռքի մեթոդների
կիրառմամբ:

Սանիտարացնող ագենտ
(ԱՄՆ)

Ազգաբնակչության առողջության համար
անվտանգ համարվող չափով անկենդան
մակերեսների վրա միկրոկենսաբանական
աղտոտիչները կրճատող նյութ: Սանիտարացնող
ագենտը քիմիական նյութ է, որը կրճատում է
երկու ստանդարտ
միկրոօրգանիզմների`Staphylococcus aurlus,
Escherichia coil միկրոկենսաբանական
աղտոտումը 99,999 %-ով կամ 5log-ով 30 վրկ.-ում,
25 0C-ում: Արտադրանքին չհարող կողմում
սանիտարացնող ագենտները պետք է կրճատեն
աղտոտումը 99,9 %-ով կամ 3log-ով՝ 5րոպեում:

Կեղտ

Սարքավորումում կամ պրոցեսի միջավայրում
ցանկացած մնացորդային անցանկալի նյութ: Այն
կարող է պարունակել կամ չպարունակել
միկրոօրգանիզմներ:
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Sanitizing or
Sanitization
(USA)

Sanitizer

Soil
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Solutions

Լուծույթներ

Մաքրող ագենտների և/կամ աղտահանիչների
հեղուկը և/կամ դրանց հոմոգեն խառնուրդները ու
ցնցուղման, մաքրման, ողողման և աղտահանման
նպատակով կիրառվող ջուրը:
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Splash contact
surfaces

Ցայտող հարող
մակերեսներ

Արտադրանքին չհարող մակերեսներ, որոնք
նորմալ կիրառման ընթացքում ենթարկվում են
Էջ 11՝ 16-ից

Հ/հ

Անգլերեն
սահմանումը

Բացատրությունը

Հայերեն սահմանումը

կեղտերի կուտակման և պահանջում են պատշաճ
մաքրում, որպեսզի խուսափվի կեղտի հիմնական
արտադրանք կամ տարողություն կաթելուց կամ
ընկնելուց:
Բոլոր տեսակի միկրոօրգանիզմների, ներառյալ
բակտերիային սպորների ոչնչացման կամ
հեռացման պրոցեսը:

Ծանուցում 1: Ամերիկայում կոմերցիոն
ստերիլացումը վերաբերում է ազգաբնակչության
առողջության համար զգալի վտանգ ներկայացնող
բոլոր օրգանիզմների ապաակտիվացմանը և
պահպանման ընթացքում սննդի փչանալու
բացակայությանը:
Ծանուցում 2: Մեծ Բրիտանիայում այն դեռևս
նշանակում է աղտահանում:
Ծանուցում 3: Ստերիլացումը հավասարապես
կարող է կիրառվել նաև սննդի մշակման համար:
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Sterilization

Ստերիլացում
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Sterilization inplace

Տեղում ստերիլացում

Առանց ապամոնտաժման ստերիլացում
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Surface rupture

Մակերեսի բեկվածք

Մակերեսի կոտրվածքը կամ սրընթացությունը
սովորաբար ավազա-շիթային կամ այլ
ազդեցության արդյունք է: Խոշորացույցի տակ այդ
մակերևույթները նման են ձկան թեփուկների,
որոնց բացվածքների ճակատները նայում են
ավազա-շիթային մշակման ճակատներին: Այս
գոտիներում կարող են ապաստանել կեղտերը
կամ միկրոօրգանիզմները և դժվար մաքրվեն:
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Surface
treatment

Մակերեսի մշակում

Առկա մակերեսի քիմիական կամ մեխնիկական
հատկությունների փոփոխման պրոցես:
Աղտահանված սարքավորման օգտագործման
պրոցեսը, որը աշխատանքային պայմաններում
պաշտպանված է վերաաղտոտումից, որոնք
կարող են սպառնալ անվտանգությանն ու
սննդային համապատասխանելիությանը։
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Ultra-clean
process

Validation

Գեր-մաքուր պրոցես

Վավերացում

Ծանուցում: Ստերիլ պրոցեսներում նախնական
փուլում միկրոկենսաբանական աղտոտման
ծավալների կրճատման և վերաաղտոտման դեմ
միջոցառումները ասեպտիկ պրոցեսների
համեմատ կարող են ավելի մեղմ լինել: Գերմաքրումը կամ ստերիլացումը ավելի շուտ
վերաբերում են արտադրական հոսքագծին քան՝
միջավայրին:
HACCP պլանի տարրերի էֆեկտիվության
վկայությունը:
Հավաստում, որ սննդի հիգիենայի հսկման
միջոցառումները հսկողության տակ են պահում

Էջ 12՝ 16-ից

Հ/հ

Անգլերեն
սահմանումը

Բացատրությունը

Հայերեն սահմանումը
վտանգի չափը:

Ծանուցում: ISO 9000-2000-ում այս պրոցեսը
կոչվում է որակավորում: Վավերացումը
կիրառվում է ավելի լայն իմաստով, օրինակ
մաքրման վավերացում: Վավերացումն,
ընդհանուր դեպքում, հաստատում է պրոցեսի
նախօրոք որոշված նպատակներին
հետևողականորեն բավարարելու վկայությունը:
Մաքրման պրոցեսի նպատակը, որևէ
միկրոկենսաբանական կամ քիմիական
աղբյուրից, օտար նյութից կամ միջավայրի
մնացորդներից, մաքրված սարքավորումում
մշակվող արտադրանքի հաջորդ խմբաքանակի
չաղտոտումն է:
HACCP պլանին համապատասխանությունը
ապահովող մեթոդների, պրոցեդուրաների,
թեստերի կամ այլ գնահատման մեթոդների
կիրառումը ի հավելումն մոնիտորինգի:
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Verification

Wet cleaning
(Cleaning aut-of
place)

Ծանուցում: ISO 9000-2000-ում այս պրոցեսը
կոչվում է վավերացում, վիճակ, որը կարող է
առաջ բերել որոշակի շփոթմունք:
Ավելի լայն իմաստով կարող է ներկայացնել.
հաշվետվության վերստուգում, վերանայում,
զննում, առարկում, փորձարկում,
փորձաքննություն, ստուգում և այլն, որոնք ցույց
են տալիս, որ կիրառված գործըթացները,
ծառայությունները կամ փաստաթղթերը
համապատասխանում են որակի, հատկապես
սննդի անվտանգության պահանջներին, օրինակ
HACCP պլանին:

Ստուգում

Խոնավ մաքրում
(Տեղից դուրս մաքրում)

Կարող է վերաբերել սարքավորման կամ մշակող
միջավայրի մաքրմանը: Մաքրման պրոցեսը
իրականացվում է այն ժամանակ, երբ
արտադրանքը չի մշակվում և կիրառվող ջրի
քանակը և տարածվածությունը սահմանափակող
մեթոդներ են կիրառվում: Խոնավ մաքրման
հիմնական նպատակը միկրոօրգանիզմներ
պարունակող կամ չպարունակող կեղտերի
հեռացումն է:

Ծանուցում: Հիմնական նպատակը ջրի
հնարավորինս քիչ քանակության օգտագործումն
է և մաքրումից հետո հնարավորինս արագ
չորացումը: Պրոցեդուրայի նպատակն է կրճատել
պաղպաղակում, պանրում և սառեցված
արտադրանքի մշակման գոտիներում Listeria
monocytogenes պոպուլյացիաներով
պայմանավորված ռիսկը:

Էջ 13՝ 16-ից

Հ/հ

Անգլերեն
սահմանումը

Բացատրությունը

Հայերեն սահմանումը

Նաև վերաբերում է հսկվող խոնավ մաքրմանը:
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Zoning

Related terms
and explainations

Սարքավորման ֆիզիկական կամ վիզուալ
բաժանումը ենթագոտիների, որը բերում է
հիգիենայի տարբեր մակարդակներով տարբեր
ակտիվությունների առանձնացմանը:

Զոնայնացում

Հարիր տերմիններ և
բացատրություններ:
Սրանք EHEDG-ում
կիրառման
առաջարկություններ են:

Հսկվող միջավայրը վերագրվում է ամբողջ
զոնայնացմանը, բայց ավելի շատ վերաբերվում է
բարձր հիգիենայի դեպքին:
Զոնայնացումը չի կարող սահմանվել բոլոր
սարքավորումների և պրոցեսների համար, քանի
որ միշտ կլինեն տեղայնական ազդեցություններ,
որոնք որոշակի դեր կխաղան: Ամենակարևորն
այն է, որ զոնայնացումը համապատասխանում է
պրոցեսների պահանջների և սպառողների
անվտանգության տեսանկյունից կանխարգելման
ընդհանուր պլանին:
Բարձր հիգիենա = բարձր խնամք կամ բարձր
ռիսկ
IDF վիճակներ: Սարքավորման ներսում
կրիտիկական հիգիենիկ գոտի, որտեղ
արտադրանքները կամ բաղադրամասերը խոցելի
են աղտոտման հանդեպ և/կամ
միկրոկենսաբանական աճ է տեղի ունենում,կամ
կուտակվում:
Սարքավորման զոնայնացման պլանի գոտին,
որտեղ հետևյալ արտադրանքները կամ
բաղադրամասերը մշակվում են կամ պաշարվում.
կամ բարձր զգայուն սպառողների խմբի համար
նախասահմանվածներն են, որոնք բնույթով
ժամանակավոր են կամ պատրաստի սպառման
համար, կամ էլ՝ սառեցման մատակարարման
շղթայում գործածվող և վարակային
միկրոօրգանիզմների, օրինակ Listeria
monocytogenes-ի աճի նկատմամբ զգայուն
գոտիներ են:
Ծանուցում: <<Բարձր ռիսկի գոտի>> տերմինը
կարող է նաև կիրառվել վարակիչների բարձր
կոնցենտրացիայով գոտու համար, օրինակ թարմ
մսի և հավի, հում կակաոյի, թարմ հում կաթի և
բանջարեղենի գոտիները: Այս գոտիները
մյուսների համեմատ զգալի վտանգ են
ներկայացնում և վարակիչների տարածումը
դադարեցնելու նպատակով համապատասխան
միջնորմներ պետք է տեղադրվեն:
Բարձր հիգիենան էկվիվալենտ է մաքուր սենյակի
սննդին:

Միջին հիգիենա =միջին խնամք կամ միջին ռիսկ
Էջ 14՝ 16-ից

Հ/հ

Անգլերեն
սահմանումը

Բացատրությունը

Հայերեն սահմանումը

Կարող է լինել աղտոտման նկատմամբ զգայուն
արտադրանքի մշակման գոտի: Կարող է նաև
լինել բարձր հիգիենայի զոնա բերող միջանկյալ
գոտի, որտեղ սակայն մուտքը միայն որոշակի
պատնեշների միջով է:
Ցածր հիգիենա =ցածր խնամք կամ ցածր ռիսկ
Մինիմալ GHP-ի կիրառմամբ գոտի:
Ցածր հիգիենայի գոտիները կարող են
ենթաբաժանվել չոր խմբի ինչպես առաջարկված է
EHEDG N26 փաստաթղթում:
Գոտի, որտեղ արտադրանքները զգայուն չեն
աղտոտման նկատմամբ և պաշտպանված են
իրենց վերջնական փաթեթներում: Կարող է լինել
նաև գոտի, որտեղ հում նյութերը գործածվում են
մինչև դրանց որևէ ազդեցության ենթարկելը,
օրինակ ջերմային մշակման (CCP):

Օրինակներ
Վերաբերում է ընդհանուր մաքրման զոնայնացմանը, որոշ օրինակներ բերված են
ներքևի աղյուսակում, բայց սրանք միայն որոշակի ուղեցույց են: Յուրաքանչյուր
հաստատություն պետք է պատրաստի իր սեփական զոնայացման

պլանները

հիմնվելով արտադրանքի և սպառողների խմբի, տեղայնական ազդեցությունների և
օրենսդրության վրա:
Մաքրման զոնայացման պլանի օրինակ
Բարձր հիգիենա
(Հսկվող) խոնավ
մաքրում

Հազդեպ դեպքեր, օրինակ
սառեցված մածուկի
արտադրություն

Չոր մաքրում

Մանկական սննդի լցավորման
գոտի

Միջին հիգիենա
Շշավորման գոտիներ,
UHT լցավորում,
պաղպաղակի կամ այլ
սառեցված սննդի
լցավորման գոտիենր
Չոր սուպերի, սուրճի
լցավորում, շոկոլադի
կաղապարում

Էջ 15՝ 16-ից

Ցածր հիգիենա
Թարմ/հում կաթի
ստացում,
նախապատրաստուկի
խառնումը մինչև
պաստերացումը
Պահեստներ
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