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Шановні партнери!
Ми з радістю повідомляє-
мо, що наша компанія, 
має можливість проводи-
ти аудити відповідності 
FSSC 22000 V5 FSMA 
PCHF



FSSC 22000
Це затверджена програма сертифікації GFSI, 
яка визначає вимоги аудиту систем управлін-
ня безпечністю харчових продуктів на основі 
ризиків. Він включає вимоги ISO 22000:2018 
Системи управління безпечністю харчових 
продуктів, спеціальні попередньо необхідні 
програми, що у випадку виробництва харчо-
вих продуктів є ISO / TS 22002-1:2009, та 
додаткові вимоги FSSC.

 Опублікувавши версію 5, FSSC 22000 та 
переглянувши ISO 22000:2018, FSSC підготу-
вав новий додаток FSMA 22000 версія 5 FSMA 
PCHF. Роль додатку полягає в тому, щоб 
допомогти компаніям зрозуміти, як вони 
можуть інтегрувати вимоги правил США FDA 
FSMA до своєї системи управління безпечні-
стю харчових продуктів FSSC 22000 та вико-
ристовувати аудит на основі ризиків FSSC 
22000 як засіб обміну інформацією, що сто-
сується контролю небезпек вгору і вниз по 
ланцюгу поставок, підвищуючи прозорість та 
сприяючи дотриманню. Передбачається, що 
переглянутий Додаток до FSMA 22000 FSMA 
допоможе компаніям усвідомити та реалізу-
вати відповідні очікування правил США FDA 
FSMA.

 Незважаючи на те, що Додаток FSSC 22000 
FSMA не надає повну відповідність FSMA, а 
також не замінює інспекцію або аудит FDA, він 
може бути використаний для підтримки ролі 
аудиту FSSC 22000 у сприянні верифікації 
постачальника та подання на перевірку 
замовнику або імпортеру , як частину їх вимог 
щодо перевірки контролю ланцюга поставок 
іноземних та вітчизняних постачальників.
 Аудит на місці перерахований як одна з 
перевірок, яку може виконувати американ-
ський імпортер продуктів харчування та 
напоїв, щоб переконатися, що їжа, яку вони 
імпортують, є безпечною та що вона виро-
бляється таким чином, що відповідає встанов-
леним законодавством результатам безпеч-
ності, як зазначено у FSMA. Додаток до звіту 
FSSC 22000 показує, як компанія інтегрувала 
вимоги Правила превентивного контролю 
FSMA у свою Систему управління безпечністю 
харчових продуктів (FSMS). 
Тож, якщо ви зацікавились FSSC 22000 V5 
FSMA PCHF, будь-ласка звертайтесь до 
нашого офісу 
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